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A 
Esplugues ja es respira el 
Nadal: els llums engalanen 
la ciutat i ens conviden a 
passejar pels seus carrers 
observant els aparadors que 

els comerciants han decorat per a l’ocasió. 
Les entitats també se sumen a alimentar 
l’esperit nadalenc amb un gran nombre de 
propostes plenes de tradició. cagations, 
pessebres, nadales, concerts, fi res, casals, 
teatre, etc., ens esperen un any més. 

LA FIRA DE NADAL: 
UN PASSEIG PLE DE CALIU

En vista de l’èxit de l’any passat, la Fira 
de Nadal es torna a celebrar durant tot un 
cap de setmana: el 13 i 14 de desembre. La 
rambla del Carme acull una cinquantena 
de firaires, entre els quals també s’hi afe-
geixen comerços de la ciutat i associacions 
locals. Teniu l’oportunitat de ser previsors 
i avançar les compres de les festes; hi tro-
bareu productes d’alimentació, artesania, 
floristeria i decoració de tot tipus, així com 
d’altres objectes ideals per regalar o per 
guarnir la casa.

Paral·lelament a la Fira de Nadal es 
programa el SonaNadal, que ens proposa 
diverses actuacions musicals al llarg del 
cap de setmana per a tots els públics, amb 
especial èmfasi en els repertoris de nada-
les i entre les quals destaquen: el concert 
de la coral El Cor de la Nit i SOM·night de 
Musicorum, de la coral infantil de l’escola 
Folch i Torres i de l’alumnat de l’Aula de 
gralla de TiC-Espluga Viva —entitat orga-
nitzadora de la fira—, i la participació de 
la Portàtil FM i la seva Cantada de nadales 
amb en Marimon. També hi haurà xocola-
tades i tallers per a petits i grans (de neu-
les, de nadales...) i la passejada musical a 
càrrec del grup de percussió Drums, així 
com l’actuació de la colla de bastoners i 
de l’Esbart Vila d’Esplugues, entre d’altres 
activitats, que es realitzaran a l’escenari i a 
la Taverna de la Fira. Allí la música acom-
panyarà l’hora del vermut i de la mitja 
tarda, quan s’oferirà als firaires i al públic 
en general una xocolata calenta.

EL PESSEBRE: 
IDENTITAT NADALENCA

Un Nadal sense pessebre és com una 
Castanyada sense panellets. Una tradi-
ció arrelada a casa nostra, a la qual l’AV 
Centre li dedica cada any un concurs i una 
exposició. Les inscripcions, tant per a la 

categoria infantil com per a la d’adults, es 
poden realitzar del 12 al 15 de desembre al 
local de l’Associació. La mostra s’inaugura 
el 16 i està oberta fins al divendres 19.

El pessebrisme és tot un art que ha evo-
lucionat de diverses maneres segons cultu-
res i països, tal com es recull a l’exposició 
Pessebres del món al Museu Can Tinturé, 
oberta del 20 de desembre al 7 de gener, 
on s'exposa un curiós exemplar procedent 
de Bèlgica dels anys 50. 

FEU-VOS EL VOSTRE NADAL 
Tant l’esperit nadalenc com algunes enti-

tats del poble ens animen a treure l’artesà 
que duem a dins. Els més petits poden fer 
el seu propi cagatió a l’activitat familiar 
que organitzen els MEL o també apuntar-
se al taller de manualitats d’objectes de 
Nadal que ha preparat la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues. Els joves, en canvi, 
teniu l’oportunitat d’aprendre a decorar 
galetes, torrons i polvorons, així com a cui-
nar-los o a crear un cagatió amb la tècnica 
del ganxet XL. A més, Esplujove també us 
ensenya a dissenyar postals nadalenques 
a partir de fotografies. Consulteu les dates 
a la secció d’Esplujove (pàgina 11).

Els adults podeu endinsar-vos en un mar 
d’olors i sabors nadalencs al taller de cuina 
Fogons del Món, dedicat a donar a conèi-
xer les tradicions culinàries de Nadal d’al-
tres països. Per llepar-se’n els dits!

BALL PER A LA GENT GRAN
Com és habitual, la gent gran tindrà 

l'ocasió de fer gresca al ball de Nadal que 
s'organitza al Complex Esportiu Municipal  
de la Plana el dissabte 20 a la tarda.

L'Ajuntament i les entitats farceixen l’agenda cultural de la 
ciutat amb activitats engrescadores perquè puguem celebrar 
aquestes dates en companyia d’amics i familiars

TALLER INFANTIL:
'PREPAREM EL NADAL'
Dijous 11 i dimec. 17  17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

FOGONS DEL MÓN: 
‘CUINA I TRADICIONS 
NADALENQUES’
Divendres 12  18 h   

Casal de Cultura Robert Brillas 

CONCURS DE DIBUIX I
ANIMACIÓ INFANTIL
Dissabte 13  11 h

Plaça Macael - (CCA Plaza Macael)

FIRA DE NADAL
Dissabte 13  de 10 a 21 h

Diumenge 14  de 10 a 15 h

Rambla del Carme

DINAR DE NADAL I 
BALL POPULAR DEL 
CENTRO ARAGONÉS
Diumenge 14  14 h 

Centro Aragonés de Esplugues
Plaça Macael, s/n

FESTIVAL DE COROS 
ROCIEROS POR VILLANCICOS 
Diumenge 14  11.30 h 
Església de Sant Enric d’Ossó
(c. Pere Pelegrí, 13)
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Tradició, tallers i comerç local
al Nadal d’Esplugues 



c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

Cada 9 menús en donem 
1 de gratuït, i a més a 
més, una ampolla de 
cava brut nature.
Tenim vermuts amb 
productes Espinaler. 
Servei de terrassa

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€

MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Los actos navideños se 
extienden por toda la ciudad

cabe duda que, como explica su presidente, 
Juan José Marín, es un honor poder inter-
pretar alguno de sus personajes. Aún así, 
a veces les cuesta encontrar un bebé para 

hacer de niño Jesús, por lo que si queréis 
que vuestro hijo interprete el papel cen-
tral, seguro que en próximos años tenéis la 
oportunidad de ver cómo los Reyes Magos 
le obsequian con oro, incienso y mirra.

MÁS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 
La Asociación Cultural Andaluza de 

Esplugues (ACAE), por su parte, tambi-
én empezará a calentar motores de cara a 
Navidad el sábado 13 con su sala rociera en 
el local de la calle Josep Anselm Clavé, que 
también acogerá el Festival de Navidad y 
el brindis navideño el domingo 21.

Por su parte, el Centro Aragonés de 
Esplugues celebrará su tradicional comi-
da navideña y posterior baile popular el 
domingo 14, a las 14 horas, en su local soci-
al, así como la fiesta de fin de año la noche 
del miércoles 31.● 

EL PREFERIDO DE LOS PEQUES
Además de celebrarlas en los hogares, 

estas fiestas también nos brindan la oportu-
nidad de vivir buenos momentos en comuni-
dad. Una de las actividades más populares, 
sobre todo entre los más pequeños, es el 
Tió. Las AAVV de Can Vidalet (viernes 19, 
con animación infantil), Can Clota y El Gall 
(ambas el sábado 20) animarán a golpe-
arlo fuerte en una de las tradiciones más 
catalanas.

PESEBRE I COROS SOLIDARIOS
Como cada Navidad, las asociaciones 

andaluzas también celebran las fiestas con 
actividades para toda la ciudad. El Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael empieza la 
celebración el sábado 13 con el concurso de 
dibujo, acompañado de animación infantil. El 
domingo 14 tendrá lugar la séptima edición 
del Festival de Coros Rocieros por Villancicos 
Ciutat d’Esplugues, en el que también se 
recogerán alimentos no perecederos para 
aquellas personas más necesitadas. 

Recogida que se producirá también del 
19 al 28 de diciembre, durante su famoso 
Pesebre Viviente. Se trata de una actividad 
que la entidad lleva preparando cada tarde 
des de principios de noviembre. Tanta dedi-
cación tiene su respuesta, ya que cada año 
lo visitan entre 1.300 y 1.400 personas. No 
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EXPOSICIÓ I CONCURS
DE PESSEBRES
Del 16 al 19 de desembre

 de 18 a 21 h

Inscripcions del 12 al 15   
de desembre. AV Barri Centre
(c. Àngel Guimerà, 43)

ANIMACIÓ INFANTIL I TIÓ
Divendres 19  18.30 h 
Edifici Cadí - (AV Can Vidalet)

PESSEBRE VIVENT DEL 
CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA MACAEL
Del 19 al 28  20.30 h 
Entrada gratuïta • Plaça Macael, s/n

PESSEBRES DEL MÓN
Del 20 de desembre al 7 de gener

La Masoveria de Can Tinturé  

TALLER: 'FEM UN CAGA TIÓ' 
Dissabte 20  11 h   

La Masoveria de Can Tinturé 

FESTA I BALL DE NADAL 
PER A LA GENT GRAN:
Dissabte 20  17 h  

CEM la Plana

TIÓ AMB ANIMACIÓ I
PALLASSOS
Dissabte 20  12 h

Plaça del Taxi - (AV Can Clota)

TIÓ
Dissabte 20  18 h 
Rambla Àngel Guimerà (AV El Gall)

FESTIVAL DE NADAL DE
L'ACAE 
Diumenge 21  11 h

Local ACAE (c. J. Anselm Clavé, 90) 

FESTA DE CAP D'ANY 
DEL CENTRO ARAGONÉS
Dimecres 31  23.30 h 
Informació i reserves 93 473 44 23
Plaça Macael, s/n

El Pesebre Viviente del 
Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael espera recibir 
más de mil visitas
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 Després de 15 anys pujant any rere any 
a l’escenari i reunint a un bon grapat de 
públic en cada una de les funcions, és evi-
dent que Els Pastorets d’Esplugues han 
esdevingut una proposta indispensable del 
nostre Nadal. Més que això, la seva propos-
ta original i trencadora ha situat la ciutat en 
el mapa dels Pastorets de la comarca. 

L’any 2000, un grup d’amics va voler 
recuperar la història nadalenca per excel-
lència a Catalunya, que ells mateixos 
havien representat durant els anys 80 a 
Esplugues. La gràcia va ser deixar enrere 
la versió de Folch i Torres i aportar un 
enfocament innovador que els faria mar-
car la diferència. La clau, segons comenten 
els seus creadors, va ser fer un text propi, 
renovat cada any, amb un to continguda-
ment irreverent i incorporar-hi l’element 
del musical satíric. Les constants referèn-
cies cinematogràfiques i televisives els 
permetien explicar una història tradici-
onal des d’un prisma actual i esbojar-
rat, inspirant-se principalment en l’humor 
britànic dels Monty Python. La introducció 
de bromes sobre l’actualitat espluguina ha 
estat un altre dels trets més característics 
de les representacions. 

Des dels orígens, quan faltaven recursos i 
sobraven ganes, fins avui dia, Els Pastorets 
d’Esplugues han evolucionat quant a esce-
nografia, il·luminació i vestuari. Per com-
memorar la seva trajectòria, aquest Nadal 
l’entitat recupera alguns dels gags que 
millor han funcionat en els últims anys i 
els incorpora en un guió elaborat a partir 
de la fusió de versions antigues.

Un cop més, els músics de l’Escola 
Municipal de Música s’han encarregat de fer 
els arranjaments de les cançons, inspirades 
en musicals populars com Els Miserables, 
Frozen o El Rei Lleó, entre d’altres, i posaran 
la banda sonora en directe. ● 

 DeeDDeeeeDeeDeespsspsprééééééééérééérééééééssss ss ddedededede 111 1 155555 aanannanaananananysysysysys p p p jujujujanananttt anananyyy rreeeereer rereere aa aanynynynyyyy 
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Els Pastorets d’Esplugues arriben 
a 15 temporades consecutives

Dissabte 20 i diumenge • 

21 a les 17 i 20 h

Dijous 25 a les 22 h• 

Divendres 26 a les 20 h• 

Dissabte 27 a les 17 i 20 h• 

Diumenge 28 a les 17 h• 

Taquilla anticipada
[7 €] a L’Avenç 
Centre Cultural
(C. Àngel Guimerà, 27,  
de 16.30 a 20 h) 

ELS PASTORETS D’ESPLUGUES

Les corals d’Esplugues s’uneixen per anunciar el Nadal 
  Els Amics de la Música de Santa Magdalena s’ha proposat reunir totes les corals 

de la ciutat d’Esplugues en un concert inèdit, que servirà per anunciar el Nadal sota 
l’aixopluc de l’església de Santa Magdalena, el dissabte 13 a les 20 h. Hi participaran 
la Coral Musicorum (Cor d’Adults), la Coral Sons i Veus de l'Escola Municipal 
de Música, el Deutsche Schule Barcelona Chor (Escola Alemanya, Esplugues) i la 
Societat Coral Centenària La Coloma. Cadascuna actuarà uns 20 minuts, i clouran 
el concert interpretant una cançó de forma conjunta. L'entrada és gratuïta

La Coral Centenària La Coloma, per la seva banda, també realitzarà el seu habitual 
concert d’hivern a l’església de Sant Mateu, el diumenge 21, a la 1 de la tarda. 

CONCERT ‘ESPLUGUES CANTA EL NADAL’ • Dissabte 13  20 h • Església de Santa Magdalena
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Ampli ventall de tallers a Esplugues
On sempre es pot aprendre alguna cosa nova
Practicar anglès, iniciar-se en la informàtica, aprendre a tocar un instrument o restaurar algun moble 
vell..., són algunes de les assignatures pendents que podríeu tenir anotades a la llista de propòsits. 
L’àmplia oferta de tallers d’Esplugues que ofereixen l’Espai Municipal de les Arts, el Casal de Cultura 
Robert Brillas, l’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove d'Emancipació ens permeten dur-les a terme i ens 
recorden que mai és tard per aprendre alguna cosa nova. 

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

TALLERS DE GENER
A MARÇ
Del 12 de gener 
al 20 de març

Tallers de música en família, 
per a infants (0-3 anys) en 
companyia de pares/mares. 
Preu: 66 €

TALLERS TRIMESTRALS
Tallers oberts: per inscriure-s'hi 
no és necessari ser alumne 
de l’Escola. En alguns no es 
requereixen coneixements 
previs de música 
Preu: 72 €

Gralla (iniciació i • 
avançat)
Guitarra amb acords • 
(nivells 1, 2 i 3)
Harmònica blues• 
Jazz improvisació• 
Informàtica musical• 
Musicoteràpia• 
Piano acompanyament • 
Taller de veus• 

INSCRIPCIONS:
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit parc de l’Amistat, s/n
Tel 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.
cat
Horari:
Matins: dilluns i dimecres, 
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a diven-
dres, de 16 a 21 h

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS   

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA 
Del 8 de gener al 27 de març

CURSOS TRIMESTRALS PER A 
ADULTS (A PARTIR DE 14 ANYS)
CERÀMICA 

Iniciació a la ceràmica • 
Torn i esmalts • 
Modelat i escultura• 

TALLERS + ART
Pastes polimèriques• 
Creem en paper i cartró • 
Restauració de mobles• 
Dissenyem i confeccionem • 
amb roba

CURSOS 
TRIMESTRALS PER A 
INFANTS I FAMÍLIES
CERÀMICA 

Ceràmica per a nens i nenes• 

TALLERS + ART
Grups de 0-3 anys: Toca-• 
toca, Tela-marinera, Mini-
artistes.... 

NOVETAT
De 4-6 anys: pintura, fang, • 
pasta de paper... 

NOVETAT
De + 6 anys: tècniques • 
artístiques, modelat, jocs 
creatius...

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
De 16 a 35 anys

Conversa en anglès• 
Reiki Ussuí tibetà• 
Desenvolupa la teva intel-• 
ligència emocional amb la 
PNL 
Rebosteria creativa (*)• 
Iniciació a l’italià• 

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

+ INFORMACIÓ 

I PREUS 

Consulteu la guia 

No et quedis a casa!

www.esplugues.cat

o al 93 372 04 16, 

de 17 a 21 hores

INSCRIPCIONS ALS TALLERS: del 7 al 16 de gener
PAC Central. Pl. Santa Magdalena, 24.
PAC Can Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1
Horaris: de dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h. Tel. 900 300 082
Preus Espai Jove Remolí i Ofi cina Jove Emancipació (IVA inclòs):
• Joves de 16 a 35 anys:18,40 € (no residents: 47,19 €)
+ INFO : www.esplujove.net

Preus Casal de Cultura Robert Brillas:
• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 € (no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 € (no residents: 75,73 €)
(*) suplement de 15 €

MÉS INFORMACIÓ A L'AGENDA DE GENER

CIRD -VIL·LA 
PEPITA  
Tallers dirigits a dones 
majors de 18 anys
C. Sant Francesc Xavier, 1 
93 371 33 50 (ext. 190)

Internet• 
Informàtica• 
Escriptura creativa• 
Creixement Personal• 

CASAL 
DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS

A partir de 16 anys
 Zumba dance• 
Conversa en anglès• 
Danses de l'Índia • 
Cuina ràpida i fàcil per • 
emportar (*)

ESPAI JOVE 
REMOLÍ
De 16 a 35 anys

Pilates• 
Zumba• 
Llengua de  • 
signes (iniciació)
 Risoteràpia• 
Bolliwood• 
Salsa (nivell mitjà)• 

SEMINARIS 
ESPECIALITZATS DE 
CERÀMICA 

Nerikomi i Neriage• 
Mishina• 
Esmalts d’efectes• 
Calats, textures i incrustacions• 
Joieria ceràmica• 
Construcció amb xurros• 
Decoració de ceràmica• 

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA I DIBUIX
 
CURSOS NORMALITZATS
D’OCTUBRE A JUNY
A partir de 12 anys

Introducció al paisatge• 
Iniciació a la pintura• 
Perfeccionament / • 
procediments pictòrics
Iniciació /• 
perfeccionament
a l’aquarel·la
i la tinta xinesa
Iniciació a la tempera• 
(gouache)
Bases de pintura• 
i dibuix
Curset d’expressió• 
plàstica per
a nens i nenes

INSCRIPCIONS:
22 i 23 de desembre i
del 7 al 16 de gener
Espai Municipal de les Arts
Centre Municipal Puig Coca
Petit parc de l’Amistat, s/n 
4a. planta
Tel.: 93 372 04 16

Horari:
Matins: dilluns, dimarts i dijous 
de 10 a 13 h 
Tardes: de dilluns a divendres, 
de 17 a 20.30 h
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1 DILLUNS
Fins al 8 de desembre

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

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per a la Igualtat pels
Drets dels Discapacitats)

 18 h
AV La Plana  
Xerrada: ‘Consells de seguretat per a 
gent gran’
Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra. 
Organitza: AV La Plana

 20 h • Edifici Cadí  

Converses inspiradores amb Elena 
Pérez (psicòloga)
Emtrada lliure. Més informació: http://xarxadones.
entitats.esplugues.cat/ o al c/e xde.esplugues@
gmail.com.
Organitza Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues 

2 DIMARTS
 De 18 a 20 h

Escola d’Adults Eugeni d’Ors C. Cedres, 38, 2n  
SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenan-
ça de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistèn-
cia. Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082, 
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presen-
cialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla 
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

 18.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Xerrada informativa: 

‘La gestió de les relacions laborals i del 
voluntariat a les entitats esportives’  

3 DIMECRES
 De 16 a 19 h  

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
C/ Àngel Guimerà, 38

Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat
Mostra d’entitats de l’àmbit de les persones amb disca-
pacitat, fotocall i xocolatada a partir de les 17 hores. 
Organitzen:  Associació per a la Igualtat de les Persones 
amb Discapacitat (AIDED), Associació Esplugues Sense 
Barreres, Fundació privada Pro-disminuïts Psíquics 
Finestrelles, Club Esportiu Endavant (Finestrelles), fun-
dació Asproseat proa-Esplugues, PROA Associació Pro-
disminuïts Psíquics, Llar Residència per a Persones amb 
Discapacitat d’Esplugues, Club d’Esplai Pubilla Cases 
Can Vidalet i Fundació ECOM

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    
TALLER INFANTIL DE NADAL
Preparem el Nadal
A càrrec de Sara Arramdari i Sete Paredes
Taller de manualitats per viure el Nadal en família
Places limitades. Cal reserva prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’ebola, un drama africà', amb la col-
laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Coordina Conchi Estévez 

 19.30 h • Av. Cornellà, 18  

Fem xarxa networking al comerç 
'Petit Bonic' 
Són trobades que es realitzen un cop al mes, al comerç 
o en una empresa, per poder interactuar presenci-
alment en aquest espai, per tenir l’oportunitat de 
donar‐se a conèixer personal i professionalment a la 
resta de persones assistents.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

 19.30 h  
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Xerrada: Els moviments socials al Baix 
Llobregat i els fons de la Fundació 
Utopia

12 DIVENDRES
 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas – Cuina

Fogons del món: 

‘Cuina i tradicions nadalenques’
Taller de cuina gratuït dinamitzat pel grup de dones
d’alfabetització de Can Vidalet, que pretén fomentar
la integració, l’intercanvi i la convivència de les perso-
nes nouvingudes a través d’un espai d’aprenentatge 
mutu. Taller obert a tothom, prèvia reserva trucant al 
telèfon gratuït 900 30 00 82.

13 DISSABTE
 De 10 a 21 h • Rambla del Carme  

Fira de Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions 
de les entitats espluguines.
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva A LA PÀGINA 2

 11 h • Plaça Macael  

Concurs de dibuix i animació infantil
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    
HORA DEL CONTE
Ivori, a càrrec de Mon Mas
A la cua de l'any, viatjareu a la terres màgiques, on la 
gent porta sota el braç una finestra per veure el món 
de tots colors. Es prega puntualitat.

 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

 20 h  • Església de Santa Magdalena  

Concert: ‘Esplugues canta el Nadal’
Amb quatre corals d’Esplugues: Coral Musicorum 
(Cor d'Adults),  Coral Sons i Veus de l'Escola 
Municipal de Música, Deutsche Schule Barcelona 
Chor (Escola Alemanya, Esplugues) i la Societat 
Coral La Coloma. Cada coral hi participarà amb una 
durada de 20 minuts i, al final, hi haurà una cançó can-
tada conjuntament. Entrada gratuïta. 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for           
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

4 DIJOUS
 De 18 a 20 h

Escola d’Adults Eugeni d’Ors C. Cedres, 38, 2n  
SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
La nova llei d'estrangeria
Us informaran sobre la nova llei d'estrangeria i les situ-
acions legals vinculades als fenòmens immigratoris. Es
lliurarà comprovant d’assistència. Consulteu infor-
mació d'inscripcions a l'activitat del dimarts 2 de 
desembre.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Esplugues City' A càrrec de M. F. Ruiz de 
Villalobos
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès, coordinat per Conchi 
Estévez

 19.30 h •  L’Avenç Centre Cultural  
Xerrada: 
'30 anys de Gegants d'Esplugues'
A càrrec d'Àlex Serres i Cinto Babot.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

6 DISSABTE
 De 9 a 19 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

IV Torneig Bàsquet Infantil 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

7 DIUMENGE
 De 12.30 a 14 h • Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
'Aprenem a fer melmelada de poma’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la col-
laboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí

10 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
DISCOFORUM
Discofòrum especial de Nadal
Audició de cançons nadalenques dels grans clàssics: 
Bach, Caccini, Corelli, Handel...
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel 
d'Esplugues

11 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    
CONTES MENUTS
Contes de colors, a càrrec de Sara Fuente
Cantarelles, rodolins, cançons, jocs de falda, llibres… 
La biblioteca us convida a passar una bona estona per 
crear i enfortir vincles. Per a infants d'entre 2 i 3 anys 
acompanyats d'una persona adulta. Places limitades. 
Cal reserva prèvia

Dia
a Dia

Desembre 2014
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  20.30 h • Local ACAE  c/ Josep Ànselm Clavé, 90 

Sala rociera
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues

14 DIUMENGE
 De 9.30 a 15 h • Plaça Gandhi 

Preu: [1 €]  o un producte alimentari o una joguina

Recollida d'aliments i joguines
Botifarrada popular benèfica
Dirigida a les persones necessitades d’Esplugues; amb 
motiu de la imperant necessitat que pateix el Banc 
d’Aliments de la vil·la (Creu Roja, Càritas i Assoc. C. 
Vida) i de la proximitat de les festes nadalenques en 
què molts infants no reben cap regal. I haurà actua-
cions a l'escenari. Organitza: Gent Constructiva i col-
labora AVV La Plana i Can Vidalet i U.B.E.   A PEU DE PÀGINA 

 De 10 a 15 h • Rambla del Carme  

Fira de Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions 
de les entitats espluguines.
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva A LA PÀGINA 2

 D’11 a 13 h • Rambla Verge de la Mercè  

Push-Bike Trial 2014
Organitza: Motoclub Esplugues

 D’11.30 a 12.30 h • Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Parc de la Fontsanta
Itinerari: ‘Les vinyes de la Fontsanta’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la col-
laboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí

 11.30 h  
Església de Sant Enric d’Ossó c. Pere Pelegrí, 13

VII Festival de 'coros rocieros por 
villancicos' i recollida d’aliments
Es farà una recollida d’aliments no peribles per a les 
persones necessitades. 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael A LA PÀGINA 3

 12.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - pista vermella  

Concert de corals de l’Escola 
Municipal de Música
Hi actuaran: corals infantils (L’Espurna, Si fa sol i 
l’Esplugueta), coral de joves (Teen Star Voices) i coral 
d’adults (Son i Veus i coral de pares). Activitat dins de 
La Marató de TV3. 
Organitza: Escola Municipal de Música

 14 h  
Centro Aragonés de Esplugues  Plaça Macael s/n

Dinar de Nadal i ball popular
Informació i reserves: 93 473 44 23 (de 17 a 20.30 h)
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues  

 18 h
Centre Municipal Puig Coca – Sala d’actes  

Concert de grups de música moder-
na de l’Escola Municipal de Música
Actuen els combos infantils, juvenils i d’adults, el grup 
de percussió, la coral Teen Star Voices i la Jazz Band. 
Aquest concert forma part de les activitats de La 
Marató de TV3.
Organitza: Escola Municipal de Música

15 DILLUNS
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES

 ‘Joguines per a tots els infants’
Fins al 31 de desembre
Recollida de joguines per estrenar. Punts de recollida:
• Esplugues Televisió: Verge de Guadalupe, 28-30. 
De dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i diven-
dres de 10 a 14 h
• Creu Roja d’Esplugues: Severo Ochoa, 14. De 
dilluns a dijous de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h, i diven-
dres de 8 a 14.30 h

Cap infant sense joguina
 Un Nadal més, l’Ajuntament i un seguit d’empreses, boti-

gues i entitats (Nestlé, Rotary Club, Unió de Botiguers i 

Comerciants d’Esplugues, Llibreria Esplugues, Esplai 

Espurnes, l’ONG La Nau, Creu Roja, Càritas i l’Associ-

ació Cristiana Vida) s’han proposat aconseguir, gràcies 
a la vostra ajuda, joguines per a tots els nens i nenes 
d’Esplugues, especialment els de les famílies amb pocs 
recursos. Fan una crida a la ciutadania, que sempre ha res-
post molt bé a la iniciativa, a portar joguines noves per a 
infants d’entre 0 i 12 anys, del 15 al 31 de desembre, als 
punts de recollida habilitats per a la campanya. 

Aquests són: Esplugues Televisió (Verge de Guadalupe, 
28-30, de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i diven-
dres de 10 a 14 h), Creu Roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 
14, de dl. a dj. de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h, i dv. de 8 a 14.30 
h), Sastrinyols-Fundació Santa Magdalena (Laureà Miró, 209, de 
dl. a dv., de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h, i ds., de 10 a 13 h), 
Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat s/n, 
de dll. a dv. de 10 a 20 h), L’Avenç Centre Cultural (Àngel 
Guimerà, 27, de dl. a dv., de 16 a 20 h) i Edifici Molí (Verge 
de la Mercè, 1, de dl. a dv., de 10 a 20 h).

D’altra banda, l’associació benèfica i cultural Gent 
Constructiva també ha organitzat una recollida d’ali-
ments i joguines durant la botifarrada popular que 
faran el diumenge 14 de desembre, de 9.30 a 15 h, a la plaça 
Gandhi. És un bon moment per ajudar a omplir el rebost 
del banc d'aliments d'Esplugues per tal que pugui res-
pondre a la alta demanda de productes d'aquests dies, 
així com contribuir a que tots els nens i nenes tinguin 
amb què jugar aquest Nadal. ●

JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS  • Del 15 al 31 de desembre

• Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena): 
Laureà Miró, 209. De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i 
de 16.30 a 20 h, i dissabte, de 10 a 13 h.
• Centre Municipal Pugi Coca: Petit Parc de 
l’Amistat s/n. De dilluns a divendres de 10 a 20 h
• Centre Cultural L’Avenç: Àngel Guimerà. De  
dilluns a divendres de 16 a 20 h
• Edifici Molí: Verge de la Mercè,1. De dilluns a 
divendres de 10 a 20 h.  A PEU DE PÀGINA

16 DIMARTS
 A les 17.30, 18.30 i les 19.30 h  

Centre Municipal Puig Coca i aules Vivaldi-
Wagner de l’Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern de l'Escola 
Municipal de Música
Actuen les formacions escolars: bandes infantil, de 
joves i d’adults, l’orquestra infantil i l’orquestra de 
joves, els grups de Música i Moviment, els conjunts 
instrumentals, i alumnes en grup o individualment.
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • Biblioteca La Bòbila  
L’HORA DEL CONTE
Contes populars catalans, amb Joan 
Boher

17 DIMECRES
 A les 17.30, 18.30 i les 19.30 h  

Centre Municipal Puig Coca i aules Vivaldi-
Wagner de l’Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern de l'Escola 
Municipal de Música
Concerts d’hivern de formacions, conjunts i alumnes
Consulteu més informació a l'activitat del dimarts 16. 
Organitza: Escola Municipal de Música

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    
TALLER INFANTIL DE NADAL
Preparem el Nadal
A càrrec de Sara Arramdari i Sete Paredes
Taller de manualitats per viure el Nadal en família
Places limitades. Cal reserva prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
CONFERÈNCIA I CONCERT DE CLOENDA
'150 anys de Richard Strauss', a càrrec 
de  Sr. Ruiz-Domenec.

Concert: Duo lieder Barcelona, amb Glòria 
García i Jordi Humet.
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 DIVER-FUN
Club de lectura per a persones amb 
diversitat funcional
Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla Cases - 
Can Vidalet

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA T-10
Projecció pel·lícula: 4 lions, de Chris Morris

 19.30 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
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18 DIJOUS
 A les 17.30, 18.30 i les 19.30 h  

Centre Municipal Puig Coca i aules Vivaldi-
Wagner de l’Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern de l'Escola 
Municipal de Música
Concerts d’hivern de formacions, conjunts i alumnes
Consulteu més informació a l'activitat del dimarts 16 
de desembre. Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h   
Esplai Gent Gran del Gall  C/ Àngel Guimerà,128

Taller de risoteràpia
No cal inscripció prèvia

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès coordinat per Conchi 
Estévez 

19 DIVENDRES
 A les 17.30, 18.30 i les 19.30 h  

Centre Municipal Puig Coca i aules Vivaldi-
Wagner de l’Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern de l'Escola 
Municipal de Música
Concerts d’hivern de formacions, conjunts i alumnes
Consulteu més informació a l'activitat del dimarts 16 
de desembre. Organitza: Escola Municipal de Música

 18.30 h • Edifici Cadí  

Animació infantil i cagatió
Organitza: AV Can Vidalet

 19 h
AV Barri Centre  C/Àngel Guimerà 

Lliurament de premis del concurs de 
pessebres
Mes informació: mòbil: 655941452 i c/e: avvbarricen-
tre43@gmail.com.
Organitza: AV Barri Centre  

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

20 DISSABTE
12 h • Plaça del Taxi  

Cagatió amb animació i pallassos
Organitza: AV Can Clota  A LA PÀGINA 4

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
HORA DEL CONTE
Quan Nadal era un conte, a càrrec de 
Sandra Rossi
El Caganer i Les Tres Reines

 17 h
Complex Esportiu Municipal la Plana  
c/Alegria, 17-21

Festa i ball de Nadal de Gent Gran

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

18 h • Rambla Àngel Guimerà 

Cagatió 
Ho organitza: AV El Gall A LA PÀGINA 3

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

21 DIUMENGE
 11 h

Local ACAE  Josep Ànselm Clavé, 90  

Festival de Nadal i brindis nadalenc
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues

 13 h • Església de Sant Mateu  

Concert de la Coral Centenària La 
Coloma 
Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

22 DILLUNS
 A les 17.30, 18.30 i les 19.30 h  

Centre Municipal Puig Coca i aules Vivaldi-
Wagner de l’Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern de formacions, 
conjunts i alumnes
Concerts d’hivern de formacions, conjunts i alumnes
Consulteu més informació a l'activitat del dimarts 16 
de desembre. Organitza: Escola Municipal de Música

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

23 DIMARTS 
 20.30 h  

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

24 DIMECRES
 20.30 h  

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

25 DIJOUS
 20.30 h  

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

26 DIVENDRES
 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

27 DISSABTE
Horari a concretar
Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

VIII Torneig Internacional de 
Voleibol Femení 'Ciutat d'Esplugues'
Campionat de les categories infantil i cadet femení
amb vuit equips inscrits, a més de la participació
d’equips internacionals de França, Holanda, Itàlia,
Polònia, Portugal i Catalunya.
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A LA PÀGINA SEGÜENT 

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

28 DIUMENGE
Horari a concretar
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

VIII Torneig Internacional de 
Voleibol Femení Ciutat d'Esplugues
Campionat de les categories infantil i cadet femení
amb vuit equips inscrits, a més de la participació
d’equips internacionals de França, Holanda, Itàlia,
Polònia, Portugal i Catalunya.
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A LA PÀGINA SEGÜENT 

 De 10 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

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

 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

31 DIMECRES
 23.30 h • Centro Aragonés de Esplugues 

Pl. Macael, s/n  

Festa de fi d'any
El centre estarà obert unes hores abans. Més infor-
mició i reserves al tel 93 473 44 23, de 17 a 20.30 h 
(excepte els dies 24, 25 i 26).
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

DIJOUS 1 de GENER
 A la 1 de la matinada

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pl. Macael, s/n  

Ball de fi d’any
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, a partir del 14 d'octubre, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural  

Curs de sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El 
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no 
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix 
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de 
L'Avenç Centre Cultural
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Cada dimarts, de 17.30 a 18.30 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimecres, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva  

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

Dimarts, 9 de desembre, de 10.30 a 12.30 h  
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis [30€],  no socis [50€]  (preu de tot el seminari) 
Seminari de música: ‘Passió per la música’
A càrrec de Francisco Lozano Winterhalder. 
Places limitades. Programa i temàtica: 'Breu història 
de la música', 'El món de l’òpera', 'Paisatges corals', 
'La música per a piano', 'Meravelles del ballet' i 
'L’univers simfònic'.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE

Dimarts i dijous, 16 i 18 de desembre, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita  
Taller: 

‘Constitueix la teva empresa: més 
fàcil del que sembla’
A càrrec d'Ana Ciércoles
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com o xarxado-
nes.entitats.esplugues.cat.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

Dimecres, 10 de desembre, a les 19 h
Edifici Cadí – Sala d’actes  

Taller antiprejudicis - antirumors
Proposat per la Taula de Convivència: Històries d'im-
migració. És un espai de trobada format per persones, 
entitats , agents socials i nova ciutadania estrangera 
del barri de Can Vidalet.  Taller obert a tothom prèvia 
reserva trucant al servei de mediació ciutadana, telè-
fon 93 371 02 66 o enviant un correu a mediaciociuta-

dana@esplugues.cat.  

TALLERS* ESTABLES ESPLUGA VIVA
(*) Només es realitzaran si hi ha, com a mínim, 6 perso-
nes inscrites
Informació i inscripcions: c/ St. Francesc Xavier, 
5-7 (93 473 39 09 • secretaria@esplugaviva.cat)

• Ludoteca diària i recollida a escoles 
(De dilluns a divendres, de 17 a 19 h)
• Agrupament Escolta  (dissabtes de 17 a 20 h)

TALLERS PER A INFANTS:
1 dia a la setmana, de 17.30 a 19 h [25€/mes]
• Cuina en anglès (dilluns)
• Hort urbà (dimarts)
• Pintura i manualitats (dimecres)
• Teatre i expressió corporal (dijous)
• Funky (divendres)
• Dances tradicionals (divendres)
• Tabals (divendres)
• Reforç escolar (tardes de dilluns a divendres)

TALLERS PER A INFANTS, JOVES I ADULTS: 

• Gralla, guitarra clàssica i elèctrica, contra-
baix, baix elèctric (dimarts, dimecres i diven-
dres , de 16 a 20 h) 

• Tai-Txi mètode Chen (dilluns , de 20.30 a 21.30 h)
• Taller de lectura i recitació de poemes
(primer dimarts de cada mes, de 20 a 21.30 h) 

TALLERS PER A JOVES I ADULTS 
1 dia a la setmana, de 20 a 21.30 h 
[De 20 a 25€/mes]
• Anglès per viatjar (dilluns)
• Francès oral (dilluns)
• Astrologia (dia per determinar)
• Hort urbà ecològic i permacultura
(dijous de 19 a 20.30 h)
• Passeig per la història de la música
(dijous de 20 a 21.30 h)
• Llengua de signes catalana
(divendres de 19.30 a 21 h)

CASALS D'HIVERN 
Del 22 al 31 de desembre 2014 i del 2 al 5 de gener 2015

 De 9 a 14 h
Local entitats AIDED i Esplugues Sense 
Barreres, carrer Rafel Sebastià Irla, s/n    

Casal d’hivern per a persones 
amb discapacitat psíquica
És un projecte adreçat a joves amb discapacitat 
psíquica, amb edats compreses entre 15 a 35 anys 
aproximadament, que vulguin realitzar activitats 
lúdiques durant el període de vacances de Nadal. El 
Casal ofereix un programa d'activitats variades  adap-
tades a les necessitats de les persones participants.  
Inscripcions: de l’1 al 12 de desembre, a la secre-
taria del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, plaça 
de la Bòbila, 1 (tel. 93 438 48 96, de dilluns a divendres, 
de 16 a 19.30 h, i dimarts al matí, de 10 a 13 h). Preu 
[50€] per persona inscrita. 

24, 29, 30, 31 de desembre i 2, 5 i 7 de gener
De 9 a 14 h (ampliable fins a les 17 h) 
Espluga Viva   Sant Francesc Xavier, 7  

Casal Espluga Viva
Guarniments nadal amb material reciclat, mural de 
tradicions d'hivern, taller de cuina nadalenca, jocs 
esportius i recreatius , joguines i fanalets, jocs de 
fireta i festa major, mural bons propòsits per al 2015, 
contacontes, felicitacions de Nadal, sortides culturals 
i socials, a la natura, dins i fora d'Esplugues, sempre 
amb transport públic, visualització de pel·lícules nada-
lenques i moltes activitats i sorpreses més...
Informació i inscripcions (limitades): secretaria
Espluga Viva, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h, a
partir del 2 de desembre. Telèfon: 93 473 39 09

SORTIDES

Diumenge, 14 de desembre, a les 8 h
Sortida: a determinar

Montserrat (el Bages i l’Anoia)
Data límit per inscriure-s'hi: 5 de desembre. 
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues: per a més informació ,truqueu al 93 473 
39 09. Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

VIII TORNEIG INTER. DE VOLEIBOL FEMENÍ CIUTAT D’ESPLUGUES 

Edició especial pel 25è aniversari del 
Club Voleibol d’Esplugues

 Per vuitè any, el Club Voleibol Esplugues ens porta a la ciutat voleibol base 
femení de qualitat per les festes nadalenques, amb el Torneig Internacional 
Ciutat d’Esplugues. Hi prendran part 24 equips infantils i cadets procedents 
de Polònia, Holanda, França, Itàlia, la resta d’Espanya (Elx i Lugo) i Catalunya 
(de Bordils, Premià de Mar, Sant Cugat, Barcelona i CECELL Lleida, entre d’al-
tres), juntament amb les amfitriones. 

Aquesta és una ocasió especial perquè el club celebra la seva 25a tempora-
da. El seu president, Àlex Gusano, que ha estat al capdavant del club des del 
primer dia, assegura que avui l’entitat “té una estructura molt sòlida”, però es 
lamenta que malgrat l’alta demanda que hi ha, no poden admetre més jugadores 
(actualment en son unes 150 aproximadament): “Preferim mantenir la qualitat 
per davant de la quantitat”. Un criteri que ha permès als seus equips “aspirar 
sempre a la final del campionat d’Espanya”, afirma Gusano. Els resultats de la 
temporada ho demostren: les sèniors 
han guanyat tots els partits i van líders 
del seu grup de Primera Divisió (espa-
nyola) i l’equip infantil i juvenil estan 
en el primer i segon lloc de Primera 
Divisió de Lliga Catalana.

Els secret de l’èxit passa per “haver 
mantingut un criteri unitari dins de 
la metodologia de l’ensenyança; els 
entrenadors s’han adaptat a treballar 
amb els altres entrenadors”, revela 
el president. Un mètode que reque-
reix d’una comunicació constant, per 
això es reuneixen un cop al mes.●

VII TORNEIG INTERNACIONAL DE VOLEIBOL CIUTAT D'ESPLUGUES
Del 27 al 28 de desembre • Centre Esportiu Municipal Les Moreres
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EXPOSICIONS
Fins al 5 de desembre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

'Esplugues projecta i roda solidaritat' 

Fins al 5 de desembre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

10 anys de VxL: un tast! 
Organitza: Voluntaris per la Llengua

Del 16 al 19 de desembre, de 18 a 21 h  
Local AV Barri Centre c/ Àngel Guimerà, 43  

Concurs i exposició de pessebres
Inscripcions i lliurament de pessebres del dia 12 al 
15 (categoria infantil i adults) al local de l’Associació 
o al 655 941 452, del 12 al 15 de desembre, de dilluns 
a dijous. Més informació al c/e: avvbarricentre43@
gmail.com. Cloenda i lliurament de premis: 
divendres 19, a les 19 h. 
Organitza: AV Barri Centre 

 A LA PÀGINA 2

MUSEUS 
D'ESPLUGUES
DIUMENGES EN FAMÍLIA! 
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé 
o al 93 470 02 18. Consultar preus i 
promocions.  al CEM les Moreres

Diumenge, 7 de desembre, a les 11.30 h
Museu Can Tinturé
Visita teatralitzada: ‘Barbotina i els 
secrets de la ceràmica’ 
De 3 a 7 anys
Barbotina és filla de l’aigua i la terra, i viu 
amagada a les fàbriques i tallers dels cera-
mistes. Ens proposa un passeig màgic 
per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, "La 
Rajoleta", que ens descobrirà els secrets 
d’un ofici molt antic i ple de misteris. 

Diumenge, 28 de desembre, a les 12h
Museu Can Tinturé
Visita i taller: ‘Gaudí i Esplugues. 
Descobreix el trencadís’
De 8 a 12 anys
A través d’una visita guiada a la fàbrica 
Pujol i Bausis, descobrirem en família, 
què tenen en comú el Parc Güell i "La 
Rajoleta", i coneixerem la vinculació que 
Gaudí va tenir amb Esplugues. Després 
del recorregut, es realitzarà un taller de 
trencadís, una de les tècniques més desta-
cades del Modernisme. 

VISITA GUIADA
Dissabte, 13 de desembre, 10 h
Lloc de trobada: Museu Can Tinturé
'Descobreix Can Casanovas'
Acompanyats de Salvador Juan. 
Cal fer inscripció prèvia al Museu
Can Tinturé a partir del 4 de novembre.
Places limitades. Places limitades. 

CONFERÈNCIA
Dimecres, 10 de desembre, a les 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé
Entorn del monestir de Montsió
i les transformacions urbanes
A càrrec de Mercè Vidal, presidenta d’AM-
PEL i professora d’Història de l’Art de la 
UB. Vine a descobrir un paisatge urbà 
canviant i els seus efectes sobre la comu-
nitat de monges dominiques del monestir 
de Montsió.

NADAL ALS MUSEUS
Dissabte, 20 de desembre, d'11 a 13 h
La Masoveria
Taller familiar: 'Fem un caga tió'
Vine en família a fer un taller de fang. 
Construirem un cagatió que ens acompa-
nyarà durant el Nadal.

Del 20 de desembre al 7 de gener de 2015
Museu Can Tinturé
'Pessebres del món. Bèlgica'
Mostra d’un curiós pessebre procedent de 
Bèlgica els anys 50 del segle XX. Figures 
de fang pintat dintre d’una caixa
de música de suro. 
Cedit per Ricardo de Campos.

VISITES GUIADES GRATUÏTES
11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé
Visites guiades gratuïtes als Museus
Visites guiades al Museu Can Tinturé (12 h) 
i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (11 i 
13 h). Aneu-hi a descobrir l’art de la cerà-
mica! Més informació a www.museus.
esplugues.cat

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins a l’11 de gener de 2015
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé
17a Biennal de Ceràmica d'Esplugues 
Angelina Alós 
Exposició de les obres seleccionades i 
premiades del certamen internacional de 
ceràmica d’Esplugues. Més informació a 
www.museus.esplugues.cat

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient 
busquen voluntaris per a la seva Cavalcada 
al seu pas per Esplugues.

Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment 
més important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu 
formar part de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra 
inscripció per participar-hi enviant un correu electrònic a  
fcastillo@esplugues.cat o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).

Recordeu que les pla-
ces són limitades i que 
us podeu inscriure fins al 
divendres 2 de gener de 
2015. L’únic requisit per parti-
cipar-hi és que heu de ser majors 
de 16 anys. Si encara no heu fet 
els 18, haureu d’aportar l’autorit-
zació paterna/materna.●
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Vols ser voluntari a Vols ser voluntari a 
la Cavalcada de Reis?la Cavalcada de Reis?

        

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷  Edat de participació: infants nascuts els anys 2004, 2005 i 2006.

✷  Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
 aquesta butlleta a partir del 24 de novembre (només s'admetrà una  
 butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu   
 als Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial, Policia Local i  
 Edifici Molí). Es podran entregar fins al dijous 11 de desembre. 

✷  Sorteig públic: es farà el divendres 12 de desembre, a les 20 hores, a la  
 Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

✷  Es contactarà amb els premiats per  confirmar la seva participació i  
 comentar detalls relatius a  l'activitat.

✷  Condició imprescindible: que els pares o mares acompanyin la carrossa 
 com a patges (caminant amb les torxes al voltant de la carrossa).●
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Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial
nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Dimecres 17  18 h
CLUB DE LECTURA T-10
Projecció de la pel·lícula 4 lions, de Chris 
Morris

Dimecres 17  19 h 
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Club de lectura per a persones amb diversitat funci-
onal.  Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dijous 11 i dimecres 17   17.30 h
NADAL A LA BIBLIOTECA 
TALLER FAMILIAR:  Preparem el Nadal
a càrrec de Sarra Arramdari i Sete Paredes
Taller de manualitats per viure el Nadal en família
Places limitades. Cal reserva prèvia

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

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 
Els dies 3 i 10  (Vegeu  Dia a dia)               

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
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CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI 

Dissabte 13 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Unificació Bellvitge UD

Diumenge 14 12 h Futbol  masculí Espluguenc, F.A  - Begues CF

Diumenge 21 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Can Vidalet CF

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Diumenge 7 12.30 h Hoquei patins masculí HC Esplugues – SH Casal L’Espluga

Dissabte 13 16 h Futbol sala femení CCA PL Macael – AEE Mataró

Dissabte 20 19 h Futbol sala masculí CCA PL Macael – Magic Sant Futsal

PAVELLÓ BLAU

Diumenge 7 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – IBSA Gran Canaria

Dissabte 20 10.15 h Futbol sala femení AEP Esplugues – Feme Castellón CF

Diumenge 21 17.45 h Bàsquet femení CBN Esplugues – Aese

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Diumenge 7 9 h Futbol sala femení AEP Esplugues – CD Santa Rosa “A”

Diumenge 7 10.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – L’Aldea V Moreso

Diumenge 7 12.30 h Handbol maculí H Esplugues – H. St. Esteve Sesrovires

Dissabte 20 19.15 h Handbol maculí H Esplugues – Joventut Handbol Mataró

Diumenge 21 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues – CN Sabadell

Diumenge 21 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Roser

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES   

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 14 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Gornal UD

PARTITS  DE FUTBOL

TALLER JOVE-FORMATIU
Dijous 18, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Tècniques de relaxació
Saber gestionar l'estrés del dia a dia i 
relaxar-se és molt important per tal de 
tenir benestar físic i emocional. En aquest 
taller els participants aprendran unes 
senzilles tècniques que podran aplicar 
posteriorment per tenir més qualitat de 
vida. Apunta-t'hi! Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)
 

EXPOSICIÓ JOVE
Tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
'Sex o no sex'
Exposició preventiva sobre el VIH/sida i 
les ITS que aporta elements informatius 

i educatius per evitar conductes de risc 
en les relacions sexuals i per fomentar 
actituds que permetin una convivència 
normalitzada amb les persones amb VIH.
Busca augmentar la percepció de vulne-
rabilitat associada a les conductes sexu-
als de risc, informar sobre els riscos i les 
conseqüències de les ITS i promoure l’ús 
del preservatiu com a mesura preventiva. 

TALLER OCI JOVE
Divendres 19, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Decoració de galetes de 
Nadal
Vols aprendre a decorar i customitzar tu 
mateix/a les típiques galetes i dolços de 
Nadal? En aquest taller tindràs l’oportuni-
tat d’aprendre a fer-ho amb l’ajuda d’un 
tallerista professional en la matèria. Vine, 
aprèn alguna cosa nova i sorprèn als teus 
familiars i amics durant aquestes vacan-
ces de Nadal. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)(*) Per formalitzar la inscripció a les 

activitats cal trucar al 661 987 690 
(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 

enviar un correu electrònic a 
jove.emancipacio@esplugues.cat 

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

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

Exposició jove
Del 15 de desembre al 15 de gener,
De 17.15 a  21 h
Espai Jove Remolí  
Còmic sobre la sida
L’exposició es composa de diversos  
còmics seleccionats que treballen aspec-
tes relacionats amb la prevenció del VIH/
sida: la comunicació i relació amb la 
parella, la negociació del preservatiu, el 
respecte i la no discriminació cap a les 
persones afectades, etc. 

Esplujove de tarda

Dilluns 15, de 19 a 21 h 
Dijous 18, de 20 a 21 h 
Espai Jove Remolí   
Caga tió amb ganxet XL
Durant dues sessions els participants 
podran realitzar pas a pas mitjançant la 
tècnica del ganxet XL un caga tió especi-
al per aquestes dates nadalenques. Cada 
participant haurà d’abonar 9€ que 
inclouen tot el material necessari, el dia 
del taller a la tallerista. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit
Divendres 12, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Taller de torrons i polvorons
Si tens ganes de saber com es fan aquests 
dolços nadalencs, aquest és el teu taller! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

TIC formació
Divendres 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia per a viatgers
Quan prepares un viatge sempre venen 
els mateixos dubtes: quin equip m'en-
duc? Podré fer fotos als llocs més inte-
ressants? I si plou o fa massa sol? Serà 
perillós portar la meva càmera per la nit?
Vine i et donarem tots els consells neces-
saris per fotografiar els teus viatges! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Divendres 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia: postals de Nadal
Vols fer un regal original? Agafa la teva 
càmera i vine a aprendre a fer fotografies 
nadalenques! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 21 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: 2 de desembre
• Currículum creatiu: 9 de desembre
• Suport a la creació digital: 16 des
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 inscrip-
ció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

De l'1 al 19, de 17 a 20 h
Espai Jove Remolí  
Oficina Jove d’emancipació  
Punt temàtic contra la SIDA 
i malalties de transmissió 
sexual
Trobaràs una selecció de material infor-
matiu sobre el VIH i ETS i la seva pre-
venció.

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

telèfon 93 372 97 06 
(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

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

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
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