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S'amplia l'oferta d'aprendre a Esplugues amb NOUS TALLERS
El poeta català JOAN MARGARIT visita la Biblioteca Pare Miquel

El millor BÀSQUET CADET al 'CIUTAT D'ESPLUGUES' 
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• 11 AULES TOTALMENT EQUIPADES
• Classes molt reduïdes(Adults i infants)

• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes
• Preparació exàmens FCE, CAE, CPE

• Classes de conversa i classes privades
• Sala audiovisual amb projector

• Videoteca i biblioteca: servei gratuït per als nostres alumnes
• Espai de lectura i comunicación audiovisual: televisió, DVDs 

i una sala per a relaxar-se, llegir, mirar la tv…
• Aire condicionat. Accesible per a incapacitats físics

THE BEST ENGLISH IN TOWN

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) · ☎ 93 470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

 "THE MEETING POINT" "THE MEETING POINT"
PROMOCIÓ GENER 2011: MATRÍCULA GRATUÏTAPROMOCIÓ GENER 2011: MATRÍCULA GRATUÏTA

Cursos subvencionats per 
a treballadors en actiu en 
col.laboració amb:

Do you want speak English with us?

FAST CHATTING
NEW!! Classes de conversaClasses de conversa

DILLUNS DE 19.30 a 20.30 hDILLUNS DE 19.30 a 20.30 h
Levels Pre-intermediate + IntermediateLevels Pre-intermediate + Intermediate

DIMECRES DE 19.30 a 20.30 hDIMECRES DE 19.30 a 20.30 h
Levels Upper-intermediate + AdvancedLevels Upper-intermediate + Advanced

• Pagament per sessions d'1 hora• Pagament per sessions d'1 hora
• Reserva el teu dia i vine quan vulguis• Reserva el teu dia i vine quan vulguis
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CAMPAMENT MÀGIC D'EN 
FANGUET
L'espera de la nit més màgica amb 
la companyia de l'escudeller reial 
de Ses Majestats

PARC DE JOCS DE REIS DE CAN 
VIDALET
Tot tipus d'activitats de joc per 
gaudir d'aquest inici d'any a la 
nostra ciutat

'TEATRE REIAL'
Dues representacions teatrals ens 
preparen per l'arribada dels Reis 
Mags

LA SONADA BENVINGUDA 
D'EN FANGUET ALS REIS DE 
L'ORIENT, EN SUBMARÍ
CAVALCADA DELS REIS:  ses ma-
jestats estrenen carrosses noves

TALLERS PER A TOTHOM
L'oferta és àmplia: Espai Jove Remolí, Casal 
de Cultura Robert Brillas, Espai Municipal 
de les Arts i tallers de Bitxos Teatre

DIA A DIA
Totes les activitats d'aquest mes de gener

ESPLUJOVE
El dia a dia del jovent d'Esplugues

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES 
JOAN MARGARIT A ESPLUGUES
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE 
KIM MANRESA
LA COLOMA: concert de Nadal

ELS NOSTRES FOGONS
Bar-Restaurant de L'Avenç, 
redescobreix el gran clàssic d'Esplugues

NOVA REPRODUCCIÓ D'UNA RA-
JOLA DE RELLEU MODERNISTA
RECICLEM L'ARBRE DE NADAL

ESPORTS 
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
Els partits destacats del mes
XII TORNEIG DE BÀSQUET 
'CIUTAT D'ESPLUGUES'
CAMPIONAT COMARCAL DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
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Les persones que 
fem L'Agenda volem 
manifestar el nostre 
sentit dol per la 
pèrdua d'en Xavi 
Aguilera, el nostre 
amic i company, que 
ha estat director 
d'aquesta publicació 
des dels seus inicis.

 "THE MEETING POINT"
PROMOCIÓ GENER 2011: MATRÍCULA GRATUÏTA

NEW!! Classes de conversa

DILLUNS DE 19.30 a 20.30 h
Levels Pre-intermediate + Intermediate

DIMECRES DE 19.30 a 20.30 h
Levels Upper-intermediate + Advanced

• Pagament per sessions d'1 hora
• Reserva el teu dia i vine quan vulguis



ELS Reis Mags 
ARRIBEN A      
ESPLUGUES
La primera setmana de l'any serà, com sempre, molt 
especial. A més del tradicional Campament Màgic d'en 
Fanguet per esperar l'arribada de Melcior, Gaspar i 
Baltasar, també torna el Parc de Jocs de Reis al 
Poliesportiu de Can Vidalet amb activitats per als infants. 
L'espectacle Els viatges marins d'en Fanguet donarà la 
benvinguda a Ses Majestats abans de la Cavalcada.

s.

En FanguetFanguet us espera al 
seu Campament Màgic

CAMPAMENT MÀGIC 
D'EN FANGUET 
I ELS PATGES REIALS 

Jardins del Museu Can Tinturé

2, 3 i 4 
de gener
 

 D'11 a 13.30 h
Infl ables, paradetes amb productes 
d'alimentació i artesania, teteria, 
passejos amb burret...

 De 17 a 21 h
Entrega de cartes als patges reials 
de Ses Majestats. A més de les 
propostes del matí, hi trobareu tallers 
de maquillatge, pintura, imants, titelles, 
fang, construcció de fi guretes de 
Nadal...

 De 18 a 20 h
Contacontes de la Penya Barcelonista 
de L'Avenç. Aquest any, com a novetat, 
es faran a la Masoveria de Can Tinturé, 
l'edifi ci que hi ha davant del Museu

Diumenge 2
 a les 17.30 h

Actuació de la Coral Musicorum

Sabem que tots els nens i les nenes 
esteu nerviosos i que teniu moltes ganes 
que arribin Ses Majestats els Reis Mags 
d'Orient. Si és així, com cada any, teniu 
l'oportunitat de fer més entretinguda 
l'espera acostant-vos els dies 2, 3 i 4 als 
jardins del Museu Can Tinturé i gaudir 
dels tallers, inflables, contacontes..., i 
entregar la carta directament als patges 
reials.

Un cop més, en Fanguet, l'espluguí il-
lustre fill d'una família d'artesans que va 
ser escollit Escudeller Reial, ha preparat 
un munt de propostes tan divertides que 

potser us oblidareu que esteu esperant a Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Durant els matins, d'onze a dos 
quarts de dues, podreu passejar entre les para-
detes amb productes que us faran caure la bava 
com formatges, coques, dolços i altres productes 
artesanals, prendre un té per entrar en calor o 
jugar als inflables. Com a novetat 
d'aquest any, la fira 

del Campament ocuparà els jardins i continuarà pel 
carrer de les Piles en comptes de fer-ho pel carrer de 
l'Església, que quedarà reservat per a l'entranyable 
caravana de burrets, que no faltarà a la cita.

A més del lliurament de 
cartes, s'hi podran fer un 
munt d'activitats familiars 

En Fanguet és fill d'artesans i li agrada molt que 
els infants desenvolupin les seves capacitats artís-
tiques mentre juguen. Per això, de les cinc de la 
tarda a les nou del vespre, a totes les activitats del 
matí s'hi afegiran diferents tallers de maquillatge, 
de pintura, de creació de peces d'art amb imants 
magnètics, de titelles, de construcció de figuretes 
de Nadal i, com no podia ser d'una altra manera, 
de peces de fang, al taller del Cuquet Màgic (en 
Fanguet té un fang màgic, i que si s’utilitza per fer 
un cuquet, amb aquesta figura es pot demanar un 
desig als Reis). Com en passades edicions, la Penya 

Barcelonista de L'Avenç explicarà 
contes cada dia de 18 a 20 hores, 
a la Masoveria del Museu, i la 
coral Musicorum hi posarà la 
nota musical.

Per a aquells que encara no 
hagin enviat la seva missiva a 
Ses Majestats, tots els nens i 
nenes podran entregar-la als 
seus patges reials per assegu-
rar-se que arriben a temps 
de llegir-la i, si s'han portat 
bé, tenir-la en compte. ●

pspspspspspspspsp  



Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

Espigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

08960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

8960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

93 372 29 12 93 372 29 12 • 615 488 424 615 488 424

El  Polideportivo Municipal de Can Vidalet 
cambiará su actividad normal depor-
tiva por el tradicional parque dondese 
podrán pasar unos días inolvidables 

con muchas actividades y juegos. Serán tantos 
los estímulos que, aunque no se juegue un parti-
do de fútbol sala o de balonceso, los niños gasta-
rán calorías y energía como el que más.

Las propuestas que encontraréis han estado 
pensadas para todas las edades. Podrán dejar 
volar su imaginación y ponerse en la piel de Vettel, 
Webber o Alonso en su lucha por ser el más rápido 
con su coche en un Scalextric digital donde pue-
den correr hasta seis bólidos a la vez. En el taller 
de maquillaje aprenderán a pintarse la cara y 
parecer un perro, un león o decorarse las mejillas 
con soles, lunas, espirales... Saltarán, bailarán y 
correrán en un espacio dedicado a los ejercicios 
motrices, retarán a sus amigos a una partida en 
una videoconsola, leerán cuentos en la ludoteca 
infantil... 

 De 11 a 13.30 y de 16.30 a 20 h

Scalextric digital

Talleres de maquillaje

Espacio motriz

Videoconsolas

Juguimóvil

Ludoteca infantil

Espacio para bebés

 De 17 a 20 h
Taller de castells, con la Colla 

de Castellers d'Esplugues

 De 16.30 a 20 h
El cartero real

Entrega tu carta al paje real

2, 3 y 4 de enero

PARQUE DE JUEGOS DE REYES 
Polideportivo Municipal de Can Vidalet

Una buena ocasión
para  iniciarse en el 
mundo casteller

Una de las novedades de este año es el 
taller de castells organizado por la Colla 
de Castellers d'Esplugues que dará la 
oportunidad a los niños y niñas de dar sus 

primeros pasos en esta tradición popular. 
Incluso los bebés tendrán un espacio dedi-
cado a ellos. Los padres, madres, abuelos 

y acompañantes podrán descansar en la 
zona para adultos y leer la prensa diaria o 
jugar a distintos pasatiempos.

Además de estas actividades que se repi-
ten cada día, el domingo 2 de enero los niños 

y niñas podrán fabricar una chapa personalizada 
con un deseo que formará parte del Árbol de los 
Deseos. El lunes 3, podrán exprimir su imagina-
ción para crear juguetes a través de materiales 
reciclados. Y el martes 4 podrán construir su pro-
pio farolillo para que Melchor, Gaspar y Baltasar 
no se despisten y lleguen a nuestra ciudad a tiem-
po. Durante los tres días, un cartero real recogerá 
las cartas de los más pequeños para entregárse-
las personalmente a Sus Majestades. ●

Tres días de juego 
en el Parque de  
Reyes de Can 
Vidalet
Talleres y actividades para pasar 
de la mejor manera los primeros 
días del año 
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CHIC FASHION

REBAIXES
c. Laureà Miró, 229 bis

 Tel. 93 371 56 72 •  ESPLUGUES



Contes de Nadal 
de les germanes 
Baldufa

La Lilian i la Sophie són dues germanes que porten molt de temps viat-
jant per tot el món, però per Nadal sempre tornen a casa per estar amb 
la família. Han estat a molts països i han conegut com viuen aquestes 
festes d’una forma diferent, i diumenge 2 de gener ens ho explicaran 
amb un espectacle de teatre, titelles, música, cançons, animació, humor 
i contes.
Si les acompanyeu, a més de conèixer l’origen d’algunes tradicions nos-
trades com el caganer, viatjareu als boscos freds de Rússia de la mà del 
Rei de la Gebra, un parent llunyà del Pare Noel; coneixereu una de les fes-
tes més importants del poble jueu, el Hanuka, i quedareu sorpresos amb 
la història d’un canelobre que va estar encès durant vuit dies seguits; 
descobrireu la història màgica sobre el descobriment de la Terra per part 
dels indis sud-americans; o entendreu perquè els xinesos celebren el Cap 
d’Any dues vegades. ●

Un espectacle per descobrir 
com celebren aquestes festes 
arreu del món i l’origen de les 
nostres tradicions

CONTES DE NADAL DE 
LES GERMANES BALDUFA

Diumenge 2 de gener  12 h

Companyia Tanaka Teatre

Casal de Cultura Robert Brillas

[3€ 2x1] 
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Els Reis al Museu
L’espectacle En Fanguet i els Tres 
Reis enceta un dia ple d’il·lusió 
als jardins del Museu Can Tinturé

La traca final abans de l'arribada de Ses Majestats començarà dimecres 5 
ben d'hora, a les dotze del matí. Tres Reis Mags de conte acompanyaran en 
Fanguet en una obra de teatre que tindrà tots els ingredients per fer-ho pas-
sar d’allò més bé als més menuts de casa, i que els mantindrà ben desperts 
mentre canten i escolten les històries d'aquests personatges tan especials. 
Un cop s'hagi acabat la representació teatral, els Reis d'Orient del conte reco-
lliran personalment totes les missives d'última hora dels nens i les nenes que 
hagin estat dubtant sobre quines joguines demanar .

En cas de mal temps, com va passar l'any passat, l'obra de teatre i la recollida 
de cartes es farien al Casal de Cultura Robert Brillas. Després d'aquestes acti-
vitats, ja només caldrà esperar impacients la benvinguda de Melcior, Gaspar 
i Baltasar i tota la comitiva de patges que els ajudaran a repartir tots els regals 
durant la nit. ●

TEATRE: EN FANGUET 
I ELS TRES REIS

5 de gener  12 h

Jardins del Museu 

Can Tinturé

RECOLLIDA DE CARTES 
DELS REIS D’ORIENT

5 de gener  13 h

Jardins del Museu 

Can Tinturé

Activitat gratuïta. 

En cas de pluja, la 

representació es farà 

al Casal de Cultura 

Robert Brillas

2 de gener

5 de gener
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ELS VIATGES MARINS 
D'EN FANGUET

5 de gener  17 h

Plaça Catalunya

Ja són aquí! Ja han arribat! Sempre puntuals 
amb la seva cita amb la il·lusió i els desitjos dels 
més petits i petites d'Esplugues. Els Reis Mags ini-
ciaran la Cavalcada a la plaça Catalunya, on seran 
rebuts per en Fanguet i tots els personatges que 
haurem conegut als seus viatges (17.50 h), i on 
dirigiran unes paraules a tota la ciutadania. Més 
tard, rebran la clau màgica de la mà de l’alcaldes-
sa, perquè puguin entrar a totes les cases per dei-
xar els regals sense fer gens de soroll i iniciaran el 
recorregut fins a la rambla Verge de la Mercè per 
repartir caramels i donar les gràcies per la rebuda 
que els hauran fet els espluguins i espluguines. 
En el trajecte pels carrers de la nostra ciutat, que 
servirà per estrenar les noves carrosses dels Reis 
Mags, més grans i espectaculars, els acompanya-
ran i hi seran molt a prop l'AV El Gall, la Colla de 
Geganters i l'ACAE. Nens i nenes, no cal dir que 
acabada la Cavalcada serà el moment de sopar 
(cal acabar-s'ho tot perquè encara són a temps de 
canviar els regals per carbó) i anar a dormir ben 
d'hora. Ah, recordeu deixar un petit fanalet o llu-
meta encès perquè es guiïn millor i unes miques 
de torrons i cava per als Reis, que un any més s'ho 
mereixen! Quins nervis!●

En Fanguet s'ha firat un nou mitjà de trans-
port amb el qual pot viatjar arreu del món màgic 
dels oceans, on descobrirà diferents animals que 
viuen al fons marí i coneixerà tradicions i cos-
tums de tots els llocs que visita. Estem segurs que 
tindrà tot tipus d'aventures i sorpreses i, conei-
xent-lo, podem afirmar que segur que es fica en 
algun embolic!

Ens ensenyarà el seu espectacular submarí i ens 
explicarà com ha conegut el capità, el primer 
contacte amb les sirenes, com d'especials són els 
mariners, els músics i els cavallets de mar. A més, 
l'acompanyen els membres de Xarop de Canya, 
que hi aportaran el seu talent musical, garantia 
segura de festa i diversió. ●

Una Cavalcada 
més màgica 
que mai

       
17.50 h 
Arribada de Ses Majestats. 
Parlaments i lliurament de la clau de 
la ciutat a Melcior, Gaspar i Baltasar
 

18 h
Cavalcada de Reis
Recorregut: pl. Catalunya, av. Cornellà, av. 
Isidre Martí, carrers Àngel Guimerà, Nou, 
Laureà Miró, Josep Anselm Clavé, plaça 
Sant Lluís Gonzaga, Lleialtat, Enrique 
Tierno Galván, av. Ciutat de l'Hospitalet, 
Jocs Florals, Molí, Cedres i Serra del Cadí
Arribada a la rambla Verge de la Mercè, 
aproximadament a les 20.30 h
 

Acompanyaran 
els Reis: 
Colla de Castellers d’Esplugues “Els 
Cargolins”, Pastorets i Companyia, Unió 
de Botiguers d'Esplugues, Diables Infantils 
Boiets Esquitxafocs, Colla dels Tres Tombs, 
les motos de la penya Cilindros Rebeldes, 
ACAE, Colla de Geganters d’Esplugues,  
AV El Gall i Mares i pares de l'escola Folch 
i Torres. Col·laboren Centre Josep Pons, 
Creu Roja i ETV.

Laureà M
iró

Nou

Àngel Guimerà

av
. I

si
dr

e 
M

ar
tí

av. Cornellà

pont

d’Esplugues

Josep A
nselm

 C
lavè

A
legria

pl. Sant 
Lluís 

Gonzaga

La Pau

Lle
ial

tat

Enrique Tierno 

Galván

av
. C

iu
ta

t d
e 

l’H
os

pi
ta

let

Jocs Florals

M
ol

í Rambla Verge 
de la Mercè

ARRIBADA 20.30 h
Rambla Verge 

de la Mercè 

Plaça Catalunya 

SORTIDA 18 h

Els Reis estrenaran 
carrosses noves, més 
grans i espectaculars

a Esplugues!

Espectacular benvinguda

Els viatges marins d'en Fanguet
Un espectacle amb la rèplica d'un submarí amenitzarà 
els últims instants abans de l'arribada de les carrosses 

a Ses Majestats,

de
gener5

CARAMELS 
SENSE GLUTEN
Els caramels que es llançaran 
des de les carrosses seran 
sense gluten i així es farà 
constar a l'embolcall. 

de
gener5
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En esta nueva hornada de talleres del Casal de 
Cultura Robert Brillas y del Espai Jove Remolí, 
hay novedades interesantes como un taller de 
Scrapbooking, el arte de construir libros, car-
tas, poemas o invitaciones con todo tipo de 
técnicas y manualidades para crear recuerdos 
únicos y conservar nuestras historias más per-
sonales. Otro taller que se estrena este febrero 
es Line dance, un taller donde podréis aprender 
coreografías individuales pero que se bailan en 
grupo, en filas y en paralelo, como se hace con 
el country pero también en otros estilos musi-
cales como la música celta, swing, pop, rock, 
hip-hop o funky entre otros. Además también 
aprenderéis a sacar provecho de vuestra ima-
gen, a cocinar al estilo vasco o japonés, a hacer 
masajes craneo-faciales o masajes shiatsu como 
si fuerais un profesional... Pero estos no son los 
únicos talleres que podéis hacer.. ●

Nuevos talleres para empezar el año
INSCRIPCIONES

Del 10 al 21 de enero. Los tres primeros 
días de inscripción están reservados a 
la ciudadanía de Esplugues. Los talleres 
empezarán la semana del 31 de enero.

Punt Jove Robert Brillas

(c. Àngel Guimerà, 38) Tel. 93 480 31 94
Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 h

Espai Jove Remolí

(pl. Blas Infante, s/n) Tel. 93 372 97 06
Horario de lunes a viernes de 17 a 21 h, 
miércoles de 10 a 14 h

Precio: 

para jóvenes de 15 a 35 años, 15 • € (17 € 
para jóvenes no residentes en Esplugues)

para mayores de 35 años, 50 • € (55 € para 
personas no residentes en Esplugues) 

**cursos con suplemento de material

Para confi rmar la inscripción es necesario 
acreditar haber efectuado el ingreso en un 
máximo de tres días hábiles y adjuntar una 
fotocopia del DNI.

TALLERS

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

ESTILISMO
De 19 a 20.30 h
Saca provecho de tu imagen
con estilo 

DANZA DEL VIENTRE 
(INICIACIÓN)
De 20.15 a 21.45 h
Conoce este baile que combina 
elementos de países del norte de 
África y Oriente Medio
 

COCINA VASCA **
De 18 a 20 h
Aprende los secretos de una de 
las mejores cocinas del mundo

FOTOGRAFIA DIGITAL
19 a 20:30 h
Es necesario disponer de una 
cámara réfl ex

SALSA I
De 18.30 a 20 h
Mueve tu cuerpo al ritmo 
de la música caribeña

SALSA II
De 20.15 a 21.45 h

SCRAPBOOKING
De 18 a 19.30 h
Construye libros personales 
con fotos, recortes, collages...

MASAJE CRANEO-FACIAL
De 20 a 21.30 h
Los pasos para hacerte un 
masaje en la cara como un 
profesional

DEFENSA PERSONAL
(INICIACIÓN)
De 20.15 a 21.45 h
Domina la técnica para defenderte y 
sentirte más seguro

JAZZ
De 19 a 20.30 h
Descubre el ritmo que llevas dentro y 
aprende a hacer una buena coreografía

APRENDE A HABLAR 
EN PÚBLICO
De 19.30 a 21.30 h
Técnicas para ser un buen 
orador y no quedarte en blanco

COCINA JAPONESA**
De 19.30 a 21.30 h
Una tradición de siglos de salud 
y buenos alimentos

GUITARRA De19 a 20.30 h

Haz vibrar las cuerdas y sorprende 
a tus amigos

CATA DE VINOS
De 19.30 a 21.30 h
Conviértete en un aprendiz 
de sumiller

LINE DANCE
De 20.30 a 22 h
Aprende coreografías y ponlas 
en práctica con tus amigos

BOLLYWOOD
De 20.15 a 21.45 h
El baile mítico de las películas 
de la India

SHIATSU
De 19 a 20.30 h
Un masaje dife-
rente y único con 
efectos terapéuti-
cos 

- Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma. Salvo en el 
caso de que se anule el curso por falta de plazas

TALLERES JUVENILES Y CULTURALES CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

TALLERES JUVENILES ESPAI JOVE REMOLÍ (de 15 a 35 años)
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TALLERS

Todo a punto para los 
nuevos talleres + ART

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS  - Talleres + ART

Inicio: 24 de enero / Inscripciones: hasta el 21 de enero

  Residentes No residentes 
Iniciación a la cerámica (*) lunes de 10 a 11.30 h 65 € 95 €

Pintura sobre ropa (*) lunes de 11.30 a 13 h 65 € 95 €

Bisuteria creativa 
(cerámica y fi mo) miércoles de 16.30 a 18 h 65 € 95 €

Cerámica para familias (taller    
de títeres fango y trapo)  miércoles de 18.00 a 19.30 h 65 € 95 €

Mosaico de trencadís  miércoles de 19.30 a 21 h 65 € 95 €

(*) Cursos con un descuento del 50% para jubilados residentes en Esplugues.
El precio de estos talleres no incluye el importe del material.
Una vez efectuado el pago de los talleres no se devolverá el precio de la inscripción.

NUEVOS!

Talleres artísticos 
de Bitxos Teatre
Inicio del curso en febrero

Esta compañía de teatro de Esplugues tam-
bién ofrece un par de talleres que empeza-
rán en febrero. En Artes plásticas para toda 
la familia, los martes de 18 a 19 h. en el Casal 
de Cultura Robert Brillas, podréis aprender 
manualidades juntos, toda la família, madres 
y padres, hijas e hijos. En Lecturas dramatiza-
das, los jueves de 16.30 a 18 h. en el CIRD Vil·la 
Pepita, tendréis la oportunidad de analizar y 
dar vida, cuerpo y voz a los personajes teatra-
les. Por cierto, Bitxos Teatre han prorrogado 
su espectáculo Callejeras en la Sala Muntaner 
hasta el 9 de enero (de miércoles a sábado a 
las 22.45 h y los domingos a las 20.30 h).●

Además de estos talleres que os hemos explicado, 
cabe recordar que el lunes 24 de enero empiezan 
los talleres + ART del nuevo Espai Municipal de les 
Arts, una nueva propuesta para la formación artís-
tica en Esplugues que reúne l’Escola Municipal 
de Ceràmica y los talleres de Pintura i Dibuix, que 
llevan funcionando 35 y 30 años respectivamente. 
Este nuevo espacio permitirá dar una mejor pro-
yección de las actividades y talleres que se ofecen 
en ambos centros, por ejemplo, ampliando los 

Taller de artes plásticas 
para la familia 
martes de 18 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Taller de lecturas dramatizadas 
jueves de 16.30 a 18 h 
CIRD Vil·la Pepita

Una vez efectuado el pago de los talleres 
no se devolverá el precio de la inscripción.

horarios, creando nuevos talleres especializados, 
o la incorporación de un sistema de autoservicio 
para reservas para la utilización de las instalacio-
nes. Cada taller tiene un precio de 65 euros para 
los participantes residentes en nuestra ciudad  y 
95 euros para los no residentes. Los jubilados resi-
dentes en Esplugues tienen un 50% de descuento. 
Los talleres son trimestrales y empezarán el lunes 
24 de enero. Podéis hacer las inscripciones hasta 
el viernes anterior al inicio de los cursos. ●
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1Dissabte
Fins al diumenge, 16 de gener
EL pessebre del Museu
Seguint la tradició, el Museu Can Tinturé exposa un 
pessebre d'algun racó del món. Aquest any, s'ha 
escollit per la seva singularitat, un pessebre de Sa 
Cabaneta (Mallorca). Té la particularitat de tenir 
forma de siurell, instrument de vent fet de fang 
símbol de l'illa
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
Museu Can Tinturé  

2Diumenge
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I 
ELS PATGES REIALS A CAN TINTURÉ 

D'11 a 13.30 h
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran 
en un espai màgic per esperar als Reis d'Orient. Al 
matí hi trobareu infl ables, paradetes  amb productes 
d'alimentació, artesania..., i passeigs en burret. 

De 17 a 21 h
A més de les activitats del matí, podeu participar 
als tallers de maquillatge, pintura, imants, titelles, 
fang, construcció de fi guretes de Nadal... Hi haurà 
una cantada de nadales a càrrec de la Coral Musi-
corum i de la coral infantil La Colometa de L'Avenç, 
i s'ha confi rmat la presència dels tres patges reials 
per recollir les cartes dels nens i nenes. També hi 
haurà en Fanguet animant tot el campament   
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles

De 18 a 20 h
Contacontes 
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
Masoveria de Can Tinturé   

12 h
Contes de Nadal de les germanes Baldufa
La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus 
viatges per celebrar el Nadal en família. I és que els 
encanta fer el pessebre i representar Els pastorets, 
com a tots els nens de Catalunya. Ens explicaran, 
a través de contes màgics, com es viuen aquestes 
festes en diferents cultures d'arreu del món. Un 
espectacle de teatre, titelles, música, cançons, 
animació, humor i contes recomanat per a tots els 
públics. A càrrec de la companyia Tanaka Teatre, un 
món per aprendre
Casal de Cultura Robert Brillas  [3€ 2X1]   
PARC DE JOCS DE REIS
D'11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i 
tallers diversos. Scalextric digital, taller de maqui-
llatge, racó motriu, espai de videoconsoles, parc de 
jocs Juguimòbil, ludoteca infantil, espai de nadons...
Al parc hi ha  una zona per a adults amb premsa 
diària i entreteniments. Els menors de 3 anys hauran 
d'accedir acompanyats obligatòriament d'un adult,
i els infants de 3 a 8 anys hauran d'anar en tot 
moment amb un responsable major de 16 anys

"L'arbre dels desitjos" 
Els nens i nenes faran una xapa personalitzada  i 
escriuran un desig que quedarà incorporat  a l'arbre 
dels desitjos   
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

3Dilluns
Fins al 17 de gener
Campanya nadalenca de recollida 
d'arbres de Nadal 
Es farà l'habitual recollida selectiva d'arbres de 
Nadal per convertir-los en adob orgànic. Els arbres, 
sense test ni terra, es podran portar a un dels dotze 
punts distribuïts per la ciutat  i a qualsevol hora del 
dia. També a les deixalleries: a les mòbils, els dilluns 
de 16 a 20 h; i els dijous, de 9.30 a 14 h; i a la fi xa 
de la Fontsanta, punt de reciclatge de materials, 
al carrer Àngel Guimerà, cantonada av. del Baix 
Llobregat, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 
16 a 19 h, i els dissabtes, de 9 a 14 h.
Els arbres que es recullin es portaran a una planta 
de tractament per ser convertits en un substrat 
orgànic que es pot fer servir per a l'agricultura i la 
jardineria. Per a més informació, podeu trucar al 
telèfon d'atenció ciutadana: 900 30 00 82
Vegeu els punts de recollida a la pàgina 17
d'aquesta Agenda

D'11 a 13.30 i de 17 a 21 h
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I 
ELS PATGES REIALS A CAN TINTURÉ
Vegeu la descripció de les activitats al diumenge 2
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles 
De 18 a 20 h
Contacontes  
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
Masoveria de Can Tinturé  

D'11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
PARC DE JOCS DE REIS
Vegeu la descripció de les activitats al diumenge 2

Taller Ecoimagina
Taller de joguines amb materials reciclats   
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

4Dimarts
D'11 a 13.30 i de 17 a 21 h
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I 
ELS PATGES REIALS A CAN TINTURÉ
Vegeu la descripció de les activitats al diumenge 2
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles 

De 18 a 20 h
Contacontes 
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
Masoveria de Can Tinturé   
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Comencem l’any 
amb la benvinguda a 
Ses Majestats i la Nit 
de Reis, però amb el 
gener arriben moltes 
altres activitats. 
S’iniciaran una nova 
fornada de tallers per 
complir els propòsits 
d’aprendre, ens 
visitarà el poeta Joan 
Margarit i s’inaugurarà 
l’exposició de pintura 
de Kim Manresa.
L’equip de L’Agenda 
us desitja un bon 
2011. Nosaltres 
us continuarem 
acompanyant per 
descobrir-vos el dia a 
dia d’Esplugues 
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4Dimarts 
D'11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
PARC DE JOCS DE REIS
Vegeu la descripció de les activitats al diumenge 2
En Fanguet vindrà al parc i jugarà amb els nens i 
nenes a més de recollir les seves cartes.

De 17 a 20 h
Taller de castells
Organitzat: Colla de Castellers d'Esplugues  
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

5Dimecres

ELS REIS AL MUSEU
12 h
Teatre: En Fanguet i els Tres Reis  
En cas de pluja, la representació es farà al Casal de 
Cultura Robert Brillas

13 h 
Recollida de cartes
Una cop acabada la representació teatral, els tres reis 
recolliran personalment les cartes de tots els nens i 
nenes que ho desitgin. 
Organitza: Museu Can Tinturé
Jardins del Museu Can Tinturé  

17 h
Espectacle de benvinguda als Reis Mags
Els Viatges marins d'en Fanguet
Conte de les aventures d'en Fanguet en el seu viatge  
a través de l'oceà on es trobarà amb un seguit de 
personatges curiosos. L'espectacle  anirà acompanyat 
de la música en directe del grup Xarop de Canya
Plaça Catalunya  

17.50 h
Cavalcada de Reis
Els Reis seran rebuts per en Fanguet i tots els 
personatges dels seus viatges. Saludaran a tothom  
i dirigiran unes paraules als nens i nenes que els 
esperen. L'alcaldessa els entregarà la clau màgica 
perquè puguin accedir a totes les cases
Plaça Catalunya  

5Dimecres 
18 h
Acompanyament del Reis Mags 
amb el seu seguici de patges 
Amb el so de  la música de les bandes, els Reis 
pujaran a les carrosses per passejar pels carrers de 
la ciutat fi ns a arribar a Can Vidalet. En arribar a la 
rambla Verge de la Mercè, hi haurà una tarima on en 
Fanguet donarà la benvinguda als reis, que hi pujaran 
amb una part del seguici i des d'on es dirigiran als 
nens i nenes que els esperen. Enguany acompanyaran 
els Reis amb les seves carrosses la colla de Castellers, 
Pastorets i Companyia, Unió de Botiguers d'Esplugues, 
Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Colla dels Tres 
Tombs i les motos de la penya Cilindros Rebeldes
Vegeu plànol del recorregut a la pàg. 7
De la plaça Catalunya fi ns la rambla Verge de la Mercè

10Dilluns
19 h
Presentació de la nova revista digital de 
gènere negre La maja negra
A càrrec de l'escriptor llatinoamericà Marcos Tarre 
Briceño
Biblioteca La Bòbila  

11Dimarts
18 h
CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Comentari de l'obra Fin, 
de David Monteagudo
Modera: Carme Caminals
Una colla d'antics amics, es reuneix en un refugi de 
muntanya per passar-hi el cap de setmana. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

12Dimecres
21 h
Audiovisual: Sol de mitjanit
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE - ESPLUGA VIVA
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

13Dijous
19 h
CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Comentari de l'obra Cel és blau, la terra 
blanca, de Hiromi Kawakami
Modera: Montserrat Cutrina
Una dona de trenta-vuit anys i el seu vell mestre de 
japonès estableix un pacte tàcit per tal de compartir la 
solitud. Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
19.30 h
Inauguració de l'exposició:
'Escoles d'altres móns'
Fotografi es de Kim Manresa
Casal de Cultura Robert Brillas

15Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
El mim vol mam, a càrrec de Mon Mas
Contes amb paraules i contes sense paraules per ser 
interpretats pels nens i nenes
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
20 h
Teatre: "Cartes d'amor"
Espectacle contra la violència masclista a càrrec del 
grup de teatre El Desván. Entrada lliure
Casal de Cultura Robert Brillas

15Dissabte
21 h 
Sopar i ball de celebració de Sant Antoni Abad
Organitza: Colla dels Tres Tombs d'Esplugues 
Casal de Cultura Robert Brillas  

16Diumenge
18 h
ACTES COMMEMORATIUS DEL 
150è ANIVERSARI DE LA CORAL LA COLOMA
Concert de Nadal
Repertori: Gloria d'Antoni Vivaldi
Organitza: SCC La Coloma, La Colometa del Centre 
Cultural L'Avenç
Auditori de l'Escola Alemanya  

20Dijous

 
             
19.30 h
El poeta Joan Margarit presenta la seva 
obra: Misteriosament feliç
En aquesta obra el poeta s'enfronta amb realisme a 
la mort, posant sobre la taula l'estat de les coses per 
treure la màxima alegria d'aquest fi nal inexorable.
Joan Margarit ha estat guardonat amb el Premi 
Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura, el Premi 
Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya 
i el Premi de la Crítica Catalana, entre d'altres. Sessió 
conjunta dels tres clubs de lectura, oberta a tothom. 
En col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

22Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
Bruixes i monstres: aahhhh, quin fàstic!, a 
càrrec de Blai Senabre
Contes una mica fastigosos de bruixes i monstres 
encaparrats a complicar la vida dels nens i nenes…
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

24Dilluns
De 18 a 19 h
1r Control soroll de vehicles de 2 rodes
Gasolinera de la plaça La Sardana

25Dimarts
19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Disparen sobre el pianista, de David Goodis
Coordinat per Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila  

26Dimecres
19 h
T3 CLUB DE LECTURA
L'elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery
coordinat per Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila  

27Dijous
19.30 h
Conferencia per a pares:  "El meu nen dorm 
malament. Quin mètode és millor?"
A càrrec d'Òscar Sans
L'entrada és gratuïta, cal confi rmar l'assistència 
prèviament trucant, de dilluns a divendres de 9 a 
13 h, al tel. 93 253 21 30 o bé enviant un correu a 
direcciodocencia@hsjdbcn.org
Auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu   
Passeig Sant Joan de Déu, 2

19.45 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Comentari de l'obra Des del meu cel, d'Alice 
Sebold. 
Modera: M. Àngels Fernández
L'adolescent Susie Salmon ens explica, des del cel, 
una història inquietant: la del seu propi assassinat 
a mans d'un veí i el procés de recuperació pel qual 
passaran els seus éssers estimats.
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

28Divendres
De 18 a 19 h
1r Control soroll de vehicles de 2 rodes
Gasolinera de la plaça La Sardana

29Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
12 h
English workshop
Taller de conversa en anglès, a càrrec de Chris Brown i 
Òscar Sisqués. Una hora i mitja de conversa i propos-
tes de lectura per mantenir el teu nivell d'anglès sense 
moure't d'Esplugues. Places limitades. Cal inscripció.
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

30Diumenge
11 h
Fira d'Art al Carrer 
Ho organitza: Cercle Artístic 
Zona de vianants c. Àngel Guimerà  

EXPOSICIONS
Fins al 15 de gener
El pessebre del Museu
Com cada any, el Museu exposa un pessebre ceràmic 
d’algun racó del món. Enguany, es podrà veure un 
naixement procedent de Sa Cabaneta (Mallorca) amb 
la particularitat de tenir forma de siurell. El siurell és 
un instrument de fang típic de Mallorca
Museu Can Tinturé  
Fins al 31 de gener
"La lluita per la utopia". Joan N. Garcia-
Nieto i el seu temps
Organitza: Fundació Utopia Joan N. Garcia-Nieto
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Del 13 de gener a l'1 de febrer 
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Escoles d'altres móns
Fotografi es de Kim Manresa
Possibilitat de visites per a escoles en horari escolar 
amb reserva prèvia trucant al tel 93 371 33 50, depar-
tament de Cultura. Més informació a la pàgina 14
Casal de Cultura Robert Brillas  
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EXPOSICIONS
Del 31 de gener al 25 de Febrer
Exposició fotogràfi ca "Enriqueta Martí, la 
vampira de Barcelona"
Reportatge fotogràfi c de fi cció sobre el personatge de 
l’Enriqueta Martí
Biblioteca La Bòbila  

Nova rajola de relleu
Com cada any, des de 1996, l’Ajuntament d’Esplugues 
reprodueix una rajola modernista produïda a l’antiga 
Fàbrica Pujol i Bausis. La peça d’enguany, es troba 
aplicada a la casa dels cargols de l’Hospitalet de 
Llobregat, obra de l’arquitecte Mariano Tomàs i Barba, 
i a la font de Sant Nicasi de Gavà. 
Es podrà adquirir a la botiga del Museu Can Tinturé 
Museu Can Tinturé  

CURSOS I TALLERS
Els dies 2,3,i 4 de 17 a 21 h
En Cuquet Màgic- taller infantil
En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves 
mans. Si s’utilitza per fer un cuquet es pot demanar 
un desig als Reis. Per què és màgic? Si els Reis veuen 
el cuquet a les cases dels nens i les nenes us deixaran 
un missatge personal molt especial! Així que la nit 
de Reis haureu de deixar aquesta fi gura al costat de 
la vostra sabatilla i l’endemà podreu llegir les seves 
paraules. Activitat gratuïta
Jardins del Museu Can Tinturé  
Dies 2, 3 i 4, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Diumenge 2 
Visites gratuïtes
11 h Museu de Ceràmica La Rajoleta
12 h Museu Can Tinturé
13 h Museu de Ceràmica La Rajoleta
Organitza: Museu Can Tinturé
Jardins del Museu Can Tinturé  

EDUCAR-NOS PER EDUCAR
Intervencions formatives de prevenció i de suport 
adreçades a famílies amb fi lls i fi lles de 0 a 18 anys

Els dijous 13, 20 i 27, de 10 a 20.30 h
Taller : Dinàmiques de grup d’enfortiment 
del rol parental
Els divendres 14 i 28, de 15 a 16.30 h
Taller: Grups de suport terapèutic a 
famílies
Dimarts 18, de 18 a 21 h
Taller: Educar-nos per educar
Casal de Cultura Robert Brillas  

TALLERS DE CULTURA I JOVENTUT
Dilluns, de 18 a 19.30 h Scrapbooking
Dilluns, de 20 a 21.30 h Massatge facial
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h Tast de vins 
Dimarts, de 20.30 a 22 h Line dance
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Aprèn a parlar en públic
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Cuina japonesa**
Dijous, de 18 a 20 h Cuina vasca**
Divendres, de 18.30 a 20 h Salsa I
Divendres, 20.15 a 21.45 h Salsa II
Inscripcions: del 10 al 21 de gener al Punt Jove Robert 
Brillas, de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Els tres primers dies d’inscripció estan reservats a 
la ciutadania d’Esplugues. Els tallers començaran 
la setmana del 31 de gener. Preu per a joves de 15 a 
35 anys, [15€], per a joves no residents a Esplugues 
[17€]. Preu per a majors de 35 anys, [50€], per a 
persones no residents a Esplugues [55€]
**cursos amb suplement de material
Per confi rmar la inscripció és necessari acreditar ha-
ver efectuat el ingrés en un màxim de tres dies hàbils i 
adjuntar fotocòpia del DNI.
Per a més informació truqueu al tel. 93 480 31 94
Casal de Cultura Robert Brillas  

CURSOS I TALLERS
TALLERS JUVENILS ESPAI JOVE REMOLÍ

Dilluns, de 19 a 20.30 h Defensa personal
De 20.15 a 21.45 h Jazz
Dimarts, de 19 a 20.30 h Estilisme
De 19 a 20.30 h Shiatsu
Dimecres, de 19 a 20.30 h Guitarra
De 20.15 a 21.45 h Dansa del ventre (iniciació)

Dijous, de 19 a 20.30 h Fotografi a
De 20.15 a 21.45 h Bolliwood
Inscripcions: del 10 al 21 de gener a l'Espai Jove 
Remolí, de dilluns a divendres de 17 a 21h, dimecres 
de 10 a 14h. Els tres primers dies d’inscripció estan 
reservats a la ciutadania d’Esplugues. Els tallers 
començaran la setmana del 31 de gener. Preu per a 
joves de 15 a 35 anys, [15€], per a joves no residents 
a Esplugues [17€]. Preu per a majors de 35 anys, 
[50€], per a persones no residents a Esplugues [55€]
**cursos amb suplement de material
Per confi rmar la inscripció és necessari acreditar ha-
ver efectuat el ingrés en un màxim de tres dies hàbils i 
adjuntar fotocòpia del DNI.
Per a més informació truqueu al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí  
Els dies 12,19, 26 i 2 de febrer, a les 19 h
GENER CERÀMIC
II Curs d’història de la ceràmica. Els usos de 
la ceràmica
Impartit per Alfons Romero, president  de l’Associació 
Catalana de Ceràmica
Dimecres 12, visita i activitat pràctica a l’Escola 
Municipal de Ceràmica.
Dimecres 19, en el cicle alimentari: de la terra a la 
taula.
Dimecres  26, en el món del vi: elaboració, conserva-
ció, transport i servei.
Dimecres 2, visita a la col·lecció privada Alfons 
Romero
Preu del curs: [20€] socis, [30€] no socis
Preu d’una sessió individual : [15€] socis, [18€] no 
socis
Inscripcions al Museu Can Tinturé
Per a més informació truqueu al tel. 93 470 02 18
Organitza: AMPEL i Museu Can Tinturé
La Masoveria del Museu Can Tinturé  
TALLERS "MÉS ART" + ART
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Iniciació a la ceràmica*
Dilluns, de 11.30 a 13 h
Pintura sobre roba (estampats, plantilles, 
pinzell)*
Dimecres, de 16.30 a 18 h
Bijuteria creativa (ceràmica i fi mo)
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Monogràfi c de ceràmica per a famílies 
(taller de titelles de fang i roba)
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Mosaic de trencadís
[65€] residents a Esplugues, [95€] no residents a 
Esplugues
*50% de descompte per a jubilats residents a 
Esplugues.
El preu d’aquest tallers no inclou els materials
Inscripcions: fi ns al 21 de gener de 2011 al Punt 
d’atenció al Ciutadà de l’edifi ci Municipal, c. Joaquim 
Rosal, 3 – 5, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous 
de 16 a 18 h.  Una vegada fet el pagament dels tallers 
no es retornarà el preu de la inscripció.
Per a més informació trucar al tel. 93 371 33 50 Punt 
d’atenció al Ciutadà o trucant al tel.93 372 04 16 
Centre Municipal Puig Coca. Inici dels cursos 24 de 
gener de 2011. Cursets trimestrals, 1.30 h setmana
Centre Municipal Puig Coca  

CURSOS I TALLERS
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a 
21.30 h
Taller de Tai -txi 
El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica 
de moviments lents i suaus. El tai-txi i el txi-kung 
tenen moltes propietats, ja que relaxen el cos i calmen 
la ment. Alhora augmenten i milloren la circulació i la 
defensa de l’energia corporal. 
Organitza: Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Tots els dimecres i divendres, de 16 a 20 h
Aula de gralla 
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de música 
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Rocòdrom
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva 
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Tots els dimarts, de 9.30 a 11 h
Taller de "Relajación y calma mental"
Tenim recursos per combatre l'enemic interior, o això 
es cosa de savis? Canviar la ment a través del cos
A càrrec de: Celedònia Morgado
Places limitades, [20€] curs trimestral
Per a més informació: CIRD Vil·la Pepita
CIRD Vil·la Pepita   
Tots els dimecres de 17 a 18.30 i de 18.30 a 20 h
Taller de Creixement personal
A càrrec de: Carme Boo
Places limitades, [30€] curs trimestral
Per a més informació CIRD Vil·la Pepita
CIRD Vil·la Pepita  
Els dimarts, de 18 a 19 h
Taller d'arts plàstiques per a tota la família
Vols aprendre manualitats en companyia del teu fi ll, 
net, nebot o algun familiar? T'oferim l’oportunitat de 
realitzar treballs manuals com el paper maixé, pintu-
ra, reciclatge de materials, construcció de malabars 
i molt més! Inici del curs al febrer. A càrrec de Bitxos 
Teatre. Més informació a CIRD Vil·la Pepita i Casal de 
Cultura Robert Brillas, o trucant al 93 480 31 94
Casal de Cultura Robert Brillas
Dijous, de 16.30 a 18 h
Taller de lectures dramatitzades
Ara tens l’oportunitat de iniciar-te en un cicle de 
lectures dramatitzades, per conèixer el món de 
les autores en escena i gaudir de l’experiència de viure 
el procés d’analitzar els textos, per després donar vida 
amb el cos i la veu a aquells personatges teatrals. 
Inici dels cursos al febrer. A càrrec de Bitxos Teatre. 
Més informació a CIRD Vil·la Pepita i Casal de Cultura 
Robert Brillas, o trucant al telèfon 93 480 31 94
CIRD Vil·la Pepita  

SORTIDES
Diumenge 16 de gener
EXCURSIONS COL·LECTIVES EN AUTOCAR 
Serra de Finestres - La Garrotxa
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues - 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fi ns al dimecres abans de l’excursió. 
També podeu assistir a la preparació d’aquestes 
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 
h,secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva 
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Diumenge 23 de gener
EXCURSIONS EN FAMÍLIA
La Penya del Moro – Collserola
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fi ns al dimecres abans de l’excursió. 
També podeu assistir a la preparació Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues - Espluga Viva 
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

SORTIDES
Diumenge 23 de gener
CICLE PETJADES I CAMINS
Ruta circular als voltants del Castell de 
Montesquiu
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Sortida amb cotxes particulars
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva 
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

LUDOTECA
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recollida a escoles

Els dilluns, de 17.30 a 19 h
Taller de teatre infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Si vols 
passar-ho d’allò més bé, vine a fer teatre amb nosal-
tres. Aprenem a maquillar-nos, a dansar, a modular la 
veu i a sentir la música, tot per arribar a ser uns grans 
actors i actrius!

Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Per 
aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i 
cuineres la imaginació i la innovació també tenen 
cabuda en aquest taller

Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Per a nens i nenes de 3 a 12. Reforç escolar en totes 
les matèries

Els dijous, de 17.30 a 19 h
Taller d'escacs "Escac i joc"
Vine a fer partides d’escacs amb nosaltres
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9  
Tots els dissabtes de 17 a 19.30 h
Cau de dissabte
L’agrupament s’estructura per unitats segons les 
edats. El Cau és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L'infant gaudeix dels companys i de 
la natura, s’hi aprèn a conviure, respectar, compartir, 
fer esforços... Per a més informació truqueu al tel. 93 
473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9   

CAMPANYA SOLIDÀRIA
Fins al 4 de gener
Joguines per a tots els infants
L'Ajuntament i diferents entitats d'Esplugues 
promouen la campanya joguines per a tots els infants, 
amb l'objectiu de recollir joguines perquè els Reis de 
l'Orient els puguin lliurar als nens i nenes de famílies 
amb pocs recursos. Totes les persones interessades 
a col·laborar-hi podran portar joguines noves, per a 
nens i nenes entre 0 i 12 anys, als diferents punts de 
recollida :
• Esplugues Televisió, c.Jacint Verdaguer, 7 
 De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 17 a 21 h, 
 divendres de 10 a 14 h
• Creu Roja d'Esplugues, c. Severo Ochoa, 14 
 De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18 h
• Associació de Veïns del Gall, pstge. Joan Brillas, 5
 De dilluns a dijous , de 19 a 21 h
• Casal de Gent Gran de Can Clota c. La Pau, 10 
 De dilluns a divendres , de 10 a 13 i de 16 a 20 h
• Sastrinyols - Fundació Santa Magdalena 
 c. Laureà Miró, 209 de dilluns a divendres de 16 a 20 h
• Centre Municipal Puig Coca, Petit parc de   
 L'Amistat s/n. De dilluns a divendres, de 10 a 20 h
• Centre Cultural L'Avenç, 
c. Àngel Guimerà, 27
 De dilluns a divendres 16 a 20 h 
• Centro Extremeño Muñoz Torrero, 
 c. Maladeta, 55 
 De dilluns a divendres de 17.30 a 21h
• Edifi ci Molí c. Verge de la Mercè, 1 
 De dilluns a divendres de 10 a 20 h

XPOSICIONS
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 Exposició 
Jove

Del 12 de gener al 17 de febrer, en horari Remolí
"Colors"
Exposició fotogràfi ca a càrrec del jove espluguenc 
Jorge Romero. Durant diversos viatges i sortides 
aquest jove ha anat trobant-se amb, colors, 
moments, escenaris o paisatges que l’han cridat 
l’atenció per la seva singularitat, tant com per 
decidir Immortalitzar-los amb la seva càmera
Espai Jove Remolí   

Taller Jove

Divendres 21 de gener, de 21 a 23 h
Tractament, píling i decoració d’ungles
Aquest gener us proposem venir al Remolí a fer-vos 
un tractament de cutícules i un píling de mans. 
A més a més aprendreu a decorar les ungles amb 
fl ors, french manicura... No t’ho perdis!
Espai Jove Remolí   

Cursos i tallers
Inici a partir del 31 de gener
A partir del 10 de gener s’obriran les inscripcions 
per als cursos i tallers que s’imparteixen a l'Espai 
Jove Remolí i al Punt Jove Robert Brillas de gener a
abril. Consulteu totes les nostres propostes! (pàg.8)

Nits joves 
amb molt d'art

Divendres 28 de gener, de 22 a 23.30 h
Concert d'Albert Solà
El primer concert de l’any serà de la mà de l’Albert 
Solà, guanyador del premi per votació popular 
m’Encantes, del certamen de joves cantautors 
d’Esplugues. Vine a gaudir de les seves lletres!
Espai Jove Remolí

Facebook

Fes-te fan per estar informat de tot el que fem! 
Assabenta't en primícia de les programacions,
nous tallers, sorteigs... En breu tanquem el perfi l
de dinamització esplujove i el grup esplujove, ja que 
per normativa ens hem de constituir com a pàgina. 
T'esperem a la pàgina!
Cal buscar Esplujove i clicar a m'agrada!

Espai 
consoles

Els divendres, 7, 14, 21 i 28, de 17 a 20.30 h
Juga a la consola en una pantalla gegant!
Els Reis Mags d’Orient ens han portat nous jocs, 
tots els divendres de gener podràs jugar una 
partida en una pantalla gegant
Espai Jove Remolí

HORARI:
Dimecres, de 10 a 14 h
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Divendres, de 17 a 24 h

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

L’Espai Jove Remolí  obrirà els dies 3, 4 i 5 de 17 a 20 h i romandrà tancat el 6 de gener. El Punt Jove Robert Brillas romandrà tancat del 3 
al 7 de gener, ambdós inclosos. L'organització es reserva el dret de modifi car o anul·lar alguna de les activitats previstes.

as romandrà tancat del 3

Ja som + de 1.000  joves!

Emancipació
Els dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Estàs buscant feina? 
Assessoria sociolaboral
Demana hora amb l’orientador laboral juvenil?
Truca’ns per demanar hora!
Punt Jove Robert Brillas, tel. 93 473 44 12
Espai Jove Remolí, tel. 93 372 97 06
Servei gratuït joves de 16 a 35 anys

L’Esplujove comença aquest nou any, el 2011, amb més força que 
mai. Primer de tot, avançar-vos que l’Espai Jove Remolí obrirà tots 
els divendres fins a les 12 de la nit amb un munt d’activitats ideals 
per a aquest nou any que encetem: concert del cantautor Albert 
Solà (premi m’Encantes) o un taller de tractament d‘ungles. 
A banda, també podeu venir a jugar als nous jocs de l’espai 
consoles tots els divendres en pantalla gegant o passar-vos pel 
remolí per veure l’exposició fotogràfica “Colors” de l'aficionat 
espluguenc Jorge Romero. No deixeu de consultar la nova oferta 
de tallers trimestrals de ben segur en trobareu un que us agradi!

Nous horaris Nous horaris 
de l'Espai Jove de l'Espai Jove 
Remolí!Remolí!
L’Espai Jove Remolí estrena any amb una 
nova proposta d’activitats i format:
De dilluns a dijous, de 17 a 21h
Els divendres, de 17 a 24 h 
Dimecres, de 10 a 14 h
Obrim els divendres fi ns a les 24 h de la nit!!
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Joan Margarit 
a la Biblioteca 
Pare Miquel 

El poeta català visitarà 
Esplugues per comentar la 
seva obra Misteriosament 
f e l i ç  ( E n c i c l o p è d i a 
Catalana, Barcelona, 
2 0 0 8 )  a m b  e l s  m e m -
bres dels tres clubs de lectura 
de la Biblioteca Pare Miquel que durant 
aquest passat mes de desembre han llegit aquesta 
obra de l'autor: Carpe Diem, Cordèlia i Històries 
Compartides. L'activitat, però, és oberta a tots els 
usuaris de la biblioteca i al públic en general.
Joan Margarit (Sanaüja, 1938) és el poeta viu més 
llegit de la literatura catalana. La seva poesia està 
traduïda per ell mateix i publicada íntegrament en 
castellà. També està traduïda en la seva major part 
a l’anglès i a l’hebreu. Margarit ha estat guardonat 
amb el Premio Nacional de Poesía del Ministeri 
de Cultura, el Premi Nacional de Literatura de la 
Generalitat de Catalunya i el Premi de la Crítica 
Catalana, entre d’altres.
Amb Misteriosament feliç, Joan Margarit s’apropa 
a la mort amb l’honestedat i la lucidesa fruit dels 
seus setanta anys. Els seus versos reinterpreten els 
sentiments més humans, com el dolor, l’alegria 
o la felicitat, i s’acosten a la mort amb serenor i 
realisme.●

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES

Dijous 20  19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Dilluns 10   19 h

Presentació de la nova revista digital de gènere 
negre La maja negra
A càrrec de l’escriptor llatinoamericà Marcos 
Tarre Briceño
Biblioteca La Bòbila

Dimarts 11   18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Comentari de l’obra Fin, 
de David Monteagudo
Modera: Carme Caminals
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dijous 13   19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Comentari de l’obra El Cel és blau, la terra 
blanca, de Hiromi Kawakami
Modera: Montserrat Cutrina
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dissabte 15   12 h

L’HORA DEL CONTE
El mim vol mam, a càrrec de Mon Mas
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dijous 20   19.30 h

El poeta Joan Margarit presenta 
la seva obra: 
Misteriosament feliç
En col·laboració amb la Institució 
de les Lletres Catalanes
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dissabte 22   12 h

L’HORA DEL CONTE
Bruixes i monstres: aahhhh, 
quin fàstic!, a càrrec de Blai 
Senabre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dimarts 25   19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Disparen sobre el pianista, de David Goodis
Coordinat per Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila

Dimecres 26   19 h

T3 CLUB DE LECTURA
L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery
coordinat per Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila

Dijous 27   19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Comentari de l’obra Des del meu cel, 
de Alice Sebold. Modera: M. Àngels 
Fernández
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dissabte 29   12 h

L’HORA DEL CONTE
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

ENGLISH WORKSHOP
Taller de conversa en anglès, a càrrec de Chris 
Brown i Òscar Sisqués
Places limitades, cal inscripció prèvia.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

MOLT + QUE LLIBRES GENER 2011
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BREUS

Los regalos 
no son sexistas

 En pocos días abriremos los regalos de 
Reyes y los niños y niñas pasarán estos pri-
meros meses del año medio enamorados 
de sus juguetes. El estereotipo que rige con 
qué es lógico que jueguen nuestros hijos e 
hijas dicta que las niñas cuidarán y peina-
rán muñecas, y los niños jugarán a la pelota 
o con sus guerreros. Un regalo es un acto 
cargado de valor porque estimula unas 
actitudes concretas y asigna unos roles ya 
predefinidos en los anuncios de juguetes. 
A las niñas se les regala una muñeca que 
transmite pasividad e induce al cuidado de 
los otros, y a los niños se les transmite unos 
valores opuestos a éstos. Es decir, se están 
potenciando dos modelos que se excluyen 
mutuamente.
'Regala'm el que vulguis, jo hi poso la imagi-
nació. Els regals no són sexistes' es una cam-
paña del Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació a la que se adhirió 
nuestro Ayuntamiento y que propone trans-
gredir estos comportamientos que la publi-
cidad y los regalos potencian ayudando a 
cambiar el uso que los más pequeños de la 
casa hacen de los juguetes. Dicho de 
otro modo, una muñeca no sólo 
sirve para jugar a cocina o a fami-
lias sino que también puede sal-
var el mundo, y un Gormiti 
puede ser padre de familia 
o preparar un buen plato de 
lentejas, aunque tenga esta 
imagen agresiva. De noso-
tros depende superar 
estos estereotipos. ●

ESCOLES D’ALTRES MONS

Dijous 13  19.30 h
Inauguració de l’exposició

Fins a l’1 de febrer, de dilluns a 
dissabte, de 17 a 21 h.
Possibilitat de visites per a escoles en 

horari escolar prèvia reserva al telèfon 

93 371 33 50

Casal de Cultura Robert Brillas

CONCERT DE NADAL. 
CLAUSURA DEL 150è ANIVERSARI

Diumenge 16  18 h
Auditori de l’Escola Alemanya

La realitat d’infants 
d’altres pobles del 
món, captats pel 
fotògraf Kim Manresa

 "Escoles d’altres mons" és una exposició 
del fotògraf català reconegut internacional-
ment Kim Manresa que recull diferents mira-
des de nens i nenes de més de 30 països, amb 
les seves identitats culturals pròpies. Aquesta 
diversitat de mirades és un testimoni que ens 
apropa a les realitats de molts pobles del pla-
neta que encara avui pateixen greus proble-
mes d’analfabetisme per manca de material 
bàsic o d’espais adients per a l’educació, i 
que sovint provenen d’un desordre polític, 
econòmic i social.

Concert  
de Nadal 
de La Coloma 
 Si aquestes festes se us han fet curtes o 

us ha sobrat una mica de torró, podreu 
assistir al concert de Nadal de La Coloma. 
Aquest any es farà passades les festes de 
Nadal perquè han canviat de director (al 
concert s’estrenarà Jordi Montoliu) i han 
necessitat un parell de mesos per adap-
tar-se i preparar com es mereix una de les 
peces més populars de la música sacra: 
Glòria, de Vivaldi. La música l’interpretarà 
l’Orquestra d’Exalumnes del Conservatori 
de Terrassa, amb Montserrat Ruiz de 
soprano i Andrea Bua de mezzosoprano. 
La coral La Colometa de L’Avenç també 
cantarà el mateix dia sota la direcció de 
Xavier Teruel. Aquest serà l’últim concert 
d’aquest any de celebracions del 150è ani-
versari de la coral.●
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Des de fa ben poques setma-
nes, si hi entreu, tindreu la 
sensació d'estar a un local total-
ment nou. Més ample, més llu-
minós i més acollidor, el Bar de 
L'Avenç inicia una nova etapa 
combinant l'oferta gastronòmi-
ca amb els espectacles en viu. 

Bar-Restaurant L'Avenç, la nova cara del gran 
clàssic i carismàtic bar del centre cultural d'Esplugues 

És quasi tres vegades més gran, i no es 
tracta d'una il·lusió òptica. Durant un 

mes i un dia, el restaurant ha estat tancat 
per reformes i, en aquest temps límit, 
s'ha aconseguit ampliar l'aforament a 
200 persones gràcies al nou aprofita-
ment de l'espai de L'Avenç, i també s'ha 
ampliat la barra per poder atendre millor 
els clients. Però no és només més gran, 
sinó que tot el local ha estat repensat per 
fer-lo més agradable.
A primer cop d'ull hi trobareu un nou dis-
seny amb colors ocres molt moderns i amb 
una flor que trobareu repetida al sostre, 
al terra i fins i tot als llums. Es tracta d'un 
motiu que s'ha recuperat d'una rajola de 
la  casa Batlló que es va produir Esplugues, 
a la Fàbrica Pujol i Bausis, i que demostra 
que el Bar de L'Avenç manté l'esperit i vol 
continuar reflectint la història de la ciutat 
i del centre cultural on es troba. Ho confir-
ma una petita exposició de rajoles i unes 
fotografies d'època que decoren una de les 
parets. 
Amb aquestes noves reformes les possi-
bilitats del local també s'han ampliat. Un 
projector amb la seva gran pantalla  i tres 
monitors distribuïts estratègicament fan 
que veure el futbol amb els amics pugui 
ser millor que anar al camp. A més, tot i el 
bon joc que practiquen darrerament els 

equips catalans, no serà l'únic espectacle 
de què gaudireu. Un cop a la setmana, 
com a mínim, hi haurà representacions de 
monòlegs o concerts que animaran les nits 
del bar i de la nostra ciutat.

Pel que fa al menjar, continua el com-
promís amb la qualitat i el producte fresc 
tant a la carta, com en el menú i a les 
tapes. Les millores, però, no són només 
per a la clientela, sinó que la infraestruc-
tura de la cuina, les neveres i els aparells 
també són nous i això els permet ampliar 
les ofertes. Aprofitant aquest fet i que ara 
hi ha espai per a més gent, s'han millorat 
els menús per a grups i empreses (a par-
tir de 15€) i, a més, s'ha ampliat la carta 
de vins que ara compta, per exemple, 

amb 10 vins negres.
Al darrere d'aquest nova etapa hi conti-
nuen Juan Manuel i la seva dona Nuria, 
dos joves emprenedors que des que 
van arribar a la nostra ciutat han dedi-
cat temps i esforços a portar i millorar 
aquest i altres tres restaurants, un senyal 
que fan les coses bé i saben com gestio-
nar els seus equips. Només com a exem-
ple d'aquesta bona manera de fer, en 
Juanma ens va demanar explícitament 
que donéssim les gràcies a l'empresa 
encarregada de les reformes IC Group 
i a tot l'equip de L'Avenç pel suport i 
la feina feta en aquest projecte. A més, 
això no s'acaba aquí i les reformes conti-
nuen. Aviat veureu renovada la terrassa, 
tot i que ara encara podeu gaudir-ne 
amb els calefactors moderns que hi ha 
instal·lats.●

    ELS NOSTRES FOGONS

CAL SABER…

BAR - RESTAURANT L'AVENÇ

C. Àngel Guimera, 27
08950 ESPLUGUES 
Tel: 93 371 10 01 • 658 514 821

MENÚ: 9€ (de dilluns a divendres al migdia)
MENÚ PER A GRUPS: a partir de 15€

HORARI: De 7 a 00 h  (dissabtes de 8 a 2 de la matinada) 
TANCAT: No tanca cap dia de l'any  (excepte el 25 de desembre)

ES PODEN FER RESERVES

Ara, els àpats per a grups es 
poden fer al mateix bar o a les 
sales habilitades del primer pis
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LA NONNA
 Cuina italiana, mediterrània

 i de mercat
 Arrossos i pizzes

MENÚ: 13,75€ 

(migdies de dilluns a divendres)
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: obren tots els dies

P

Un excel·lent italià obert a 
la cuina mediterrània i de 
mercat situat al cor de la 
ciutat, amb un menú 
ben presentat i cuidat

c. Laureà Miró, 223 • ESPLUGUES☎ • 93 372 69 13

 Cuina mediterrània
 Sales per a grups

MENÚ: 10,65€

CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a  
 dimecres 

P gratuït

Av. Cornellà, 108 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 86 04

EL PESCADITO D'ESPLUGUES www.elpescadito.es

Gran Terrassa. 
Menús a mida. 
Especialistes en carns a 
la brasa, fregits, arrossos 
i  marisc

 

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

MESKVINS

La vinoteca del bon menjar 
d'Esplugues, on menjar 
bé, beure un bon vi o cava 
i no haver-se d'escurar les 
butxaques és possible.
El vi i el cava també el 
serveixen per copes.

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 15,95€ CARTA: 

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

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

CAN PALOU www. canpalou. com

Descobriu el servei de 
carta al Raconet de 
Can Palou, amb capacitat 
per a 32 persones. 
Tot un encert!

 Cuina de mercat
 Cargols a la llauna

MENÚ LOW COST: 7€ (laborables)
MENÚ MIGDIA: 10,25€ NIT: 12,50€

BUFFET LLIURE: a partir de 14,50€  
 Infants 9€ 

CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge  

IVA inclòs

    ELS NOSTRES FOGONS

Plaça Mireia s/n • ESPLUGUES • ☎ 93 473 91 84

ESPAI PLAÇA MIREIA
 Brasa, amanides i tapes
 Carns a la brasa

MENÚ: 10,50€ de dilluns a  
 divendres al migdia
CARTA: 15-20€ aprox.
TANCAT: obren tots els dies, 
 de 9 a 24 h

Situat al peu de Collserola, 
hi podrem fer un bon àpat, 
rodejats de vegetació. 
El lloc ideal per desconnec-
tar una estona, a 4 minuts 
de casa o de la feina.
Hi arriba el bus EP4

BREUS

Els avets de Nadal han complert dues fun-
cions importants. Mentre eren al camp han 
atrapat el CO2 de l’atmosfera per convertir-
lo en oxigen i a casa han decorat les nostres 
festes, però encara podem donar un nou 
ús a l’arbre en el cas que l’haguem com-
prat sense arrels o no el vulguem plantar. 
Del 3 al 17 de gener, ambdós inclosos, es 
farà l’habitual recollida selectiva d’arbres, 
sense test ni terra, per convertir-los en un 
compost orgànic que es pot fer servir per 
a l’agricultura i la jardineria. A més dels 
contenidors especials que us enunciem a 
continuació, també podeu portar-los a les 
deixalleries mòbils i a la deixalleria fixa de 
la Fontsanta.●

Ubicació dels contenidors:

Jardins Rosa de Luxemburg 
(C. Nord cantonada c. Rafael de Casanova)
Parc Pompeu Fabra 
(C. Finestrelles cantonada c. Professor 
Barraquer)
Av. Països Catalans 
(cantonada c. Melcior Llavinés)
Plaça Santa Magdalena 
(al costat del parc infantil)
Rambla Àngel Guimerà 
(cantonada c. Dr. Ramon Turró)
Jardins Pons i Termes 
(cantonada   c. Eduard Toldrà)
Plaça Gandhi 
(al costat de la rambla del Carme)
C. Alegria 
(al costat del Complex Esportiu La Plana)
Plaça Sant Lluís Gonzaga 
(al costat del c. Lleialtat)
Av. Ciutat de l’Hospitalet 
(cantonada c. Josep Gras al costat parc 
infantil)
Rambla Verge de la Mercè 
(al costat de la font central)
C. Glicines 
(cantonada c. Eucaliptus)

Nueva baldosa 
de relieve de 
la Casa dels 
Cargols

Como cada año, desde 1996, el Ayuntamiento de 
Esplugues reproduce una pieza modernista que 
fue producida en la antigua Fàbrica Pujol i Bausis. 
La baldosa que se reproduce este año se utilizó en la 
fuente Sant Nicasi de Gavà y en la Casa dels Cargols 
de L’Hospitalet, uno de los ejemplos de arquitectu-
ra modernista de esta ciudad que se esconde en el 
barrio de la Torrassa. La Casa dels Cargols se cons-
truyó en 1911 siguiendo el proyecto del arquitec-
to Mariano Tomàs i Barba. Recientemente se han 
derribado las edificaciones alrededor de la casa, 
construidas durante la década 
de los 20 para hacer frente 
a la fuerte inmigra-
ción que recibió el 
distrito esos años, y 
actualmente acoge 
la  Oficina Jove 
d'Emancipació. 
L a  b a l d o s a  s e 
p u e d e  a d q u i -
rir en la tienda 
del Museu Can 
Tinturé ●

e la década 
er frente 

l 

QUÈ FER AMB ELS ARBRES 
DE NADAL?
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ESPORTS

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte 15 17.30 h Futbol sala masculí CCAPL Macael - Futbolmania FS

Dissabte 29  17.30 h Futbol sala masculí CCAPL Macael - Jesús i Maria CE

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Dissabte 15 16.00 h Futbol sala femení AEP Esplugues - Pony's FS

Dissabte 15 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Palleja FS 

Diumenge 16 12.00 h Voleibol femení CV Esplugues - Uni Pol Valencia

Diumenge 16 19.30 h Bàsquet CBN Esplugues - La Salle Manresa 

Dissabte 22 19.15 h Handbol masculí H. Esplugues - Dominicos Zaragoza

Diumenge 23 12.00 h Voleibol femení CV Esplugues - Alzicapital Alzira

Diumenge 23 19.30 h Bàsquet CBN Esplugues – CB Solsona

Dissabte 29 16.00 h Futbol sala femení AEP Esplugues   - UPV Valencia

Dissabte 29 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues   - Balaguer CFS

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS GENER 2011 (CATEGORIA SENIOR)

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 15 18.15 h Futbol Can Vidalet, C.F. - La Florida C.F.  

Diumenge 16 12.00 h Futbol Can Clota, C.F.  - Colegio Aleman, A.C. 

Dissabte 22 18.15 h Futbol Can Vidalet, C.F. - Sant Ildefons, U.E. 

Diumenge 30 12.00 h Futbol Can Clota, C.F. - Krill-Can Cervera C.F. "

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 16  12.00 h Futbol Espluguenc, F.A.   - Martorell C.F. 

Diumenge 23 12.00 h Futbol Espluguenc, F.A.   - Vilanova Geltru C.F.  

ELS PARTITS DESTACATS DEL MES

ACTIVITATS ESPORTIVES DE GENER 

• Dissabte 15 de gener.  16.00 h
 Futbol sala femení AEP Esplugues -  
 Pony's FS
• Diumenge 16 de gener.  12.00 h
 Futbol Espluguenc, F.A. - 
 Martorell C.F. 
• Diumenge 16 de gener.  19.30 h  
 Bàsquet CBN Esplugues - 
 La Salle Manresa

• Dissabte 22 de gener.  18.15 h  
 Futbol Can Vidalet, C.F. - 
 Sant Ildefons, U.E. 
• Dissabte 22 de gener.  19.15 h 
 Handbol masculí H. Esplugues -  
 Dominicos Zaragoza
• Diumenge 23 de gener.  12.00 h  
 Voleibol femení CV Esplugues -  
 Alzicapital Alzira

• Els dissabtes 8, 15, 22, 29 de gener,  
 de 10.30 a 13 h
 A Can Vidalet. PATIS OBERTS 
 Activitats Dinamitzades
 Patis oberts CEIP Can Vidalet
• Diumenge 16 de gener
 Excursions col·lectives d’una 
 jornada en autocar 
 Serra de Finestres - La Garrotxa
 Organitza: Centre Excursionista  
 Esplugues - Espluga Viva
 Espluga Viva 
 c. Sant Francesc Xavier, 7-9

• Diumenge 23 de gener
 Excursions Cicle d’excursions 
 en família
 La Penya del Moro - Collserola
 Organitza: Centre Excursionista  
 Esplugues - Espluga Viva
 Espluga Viva 
 c. Sant Francesc Xavier, 7-9
• Diumenge 23 de gener
 Cicle Petjades i Camins
 Ruta circular als voltans del 
 castell de Montesquiu
 Organitza: Centre Excursionista  
 Esplugues - Espluga Viva
 Espluga Viva 
 c. Sant Francesc Xavier, 7-9
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ESPORTS

Campeonato comarcal de 
gimnasia artística escolar

El CGA Les Moreres será el anfitrión del primer Campeonato Comarcal 
de Gimnasia Artística del año. Éste será el quinto año que Esplugues acoge 
esta prueba que reúne a las mejores gimnastas de clubes del Baix Llobregat 
de las categorías benjamín e infantil. Durante la jornada, las gimnastas del 
club Les Moreres harán una pequeña exhibición delante de su público, que 
seguro que estarán nerviosas 
pero también contentas por par-
ticipar en casa. Miquel Miralles, 
el presidente del club, explica 
que será un buen momento para 
comenzar a pensar en ampliar 
las disciplinas y servicios gra-
cias a la construcción del nuevo 
Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres, que les ayudará a refor-
zar su objetivo de convertirse en 
un referente de la gimnasia en la 
comarca.●

El mejor baloncesto cadete 
en el "Ciutat d'Esplugues" 

 Esplugues será, un año más, cen-
tro del mejor básquet de la categoría 
cadete de la liga española. Los equipos 
que se disputarán el torneo de este año 
son FC Barcelona, Real Madrid, Gran 
Canaria i Unió Manresana (grupo A), 
y Murcia, Estudiantes, Joventut de 
Badalona y Nou Esplugues (grupo B). 
Se trata de una buena oportunidad para 
ver las jóvenes promesas de este depor-
te, como lo demuestra que muchos 
de los mejores jugadores de la ACB y 
la mayoría de los españoles de la NBA 
han participado en este torneo en su 
época como cadetes. En esta edición 
se amplían los días de torneo, que se 
disputará del domingo 2 al miércoles 5. 
En el primer día del Ciutat d'Esplugues, 
domingo, se disputarán dos partidos de 
la fase previa con los equipos catalanes. 
El lunes se celebrarán más partidos de 
la fase previa. El martes, las semifinales 
y el concurso de triples. Y finalmente, 
el miércoles, después de hacer las pre-
sentaciones de todos los equipos, se 
disputarán los partidos que determi-
nará todas las posiciones y la gran final. 
Podéis encontrar toda la información 
de los horarios de todos los partidos, los 
resultados y rankings en la página web 
del Club de Bàquet Nou Esplugues. ●
http://www.cbnouesplugues.com/ 

Campionat Comarcal 
Gimnàstica Artística 

Sábado 22  de 9 a 15 h

Organizan: 

Ajuntament d’Esplugues,  

Consell Esportiu del Baix 

LLobregat i Club Gimnàstica 

Artística Les Moreres

CEM La Plana

XII Torneig Bàsquet 
"Ciutat d'Esplugues" 

Domingo 2  de 18 a 21 h

Lunes 3  de 10.30 a 21 h

Martes 4  de 9 a 22 h

Miércoles 5  de 9 a 21 h

Organiza: Club Bàsquet 

Nou Esplugues

CEM La Plana

JORNADES DE PORTES OBERTES CURS ESCOLAR 2011-12
DATA  HORA  CENTRE

22-01-11 11.00   ESCOLA FOLCH I TORRES 
24-01-11  17.30   ESCOLA JOAN MARAGALL
25-01-11  17.30  ESCOLA FOLCH I TORRES
26-01-11 17.15  ESCOLA PRAT DE LA RIBA

26-01-11 18.00 ESCOLA ISIDRE MARTI

27-01-10 09.15 ESCOLA MATILDE ORDUÑA

27-01-11 16.00 ESCOLA GRAS SOLER

27-01-11 17.30 ESCOLA JOAN MARAGALL

28-01-11 09.15 ESCOLA CAN VIDALET

29-01-11 11.00 ESCOLA LOLA ANGLADA

DATA  HORA  CENTRE

31-01-11 09.15  ESCOLA ISIDRE MARTI

01-02-11 15.15  ESCOLA LOLA ANGLADA

02-02-11  15.30  ESCOLA CAN VIDALET

10-02-11  15.15  ESCOLA MATILDE ORDUÑA

22-01-11 11.00 INSTITUT SEVERO OCHOA ESO
24-01-11 18.00  INSTITUT LA MALLOLA ESO
25-01-11 18.00  INSTITUT JOANOT MARTORELL ESO
27-01-11 18.30 INSTITUT SEVERO OCHOA ESO
29-01-11 11.00  INSTITUT JOANOT MARTORELL ESO

Preinscripció 2º cicle infantil, 
primària i secundària (dels 3 
fi ns als 16 anys), del 2 al 16 de 
febrer directament als centres 
escolars.




