


 HORARI: Dimecres a les 19h                                                                                                            
PERÍODE: 18 d’octubre
FORMADOR: Àngel Gasol
PREU: Gratuït

T’has preguntat mai 
com s’elabora un 
vermut? Quins són els 
ingredients per a fer-
ho? Vine a descobrir-
ho, en aquest taller, i 
t’emportaràs la teva 
pròpia ampolla!

Vols jugar a ser un venedor d’esclaus, 
un noble, una remeiera, o un bandoler? 
Aprèn a interpretar els diferents perso-
natges del Pessebre vivent i sigues el 
protagonista per un dia!

Vols aprendre a cosir mentre ajudes a fer 
els vestits que portaran els actors i actrius 
del Pessebre? Apunta’t a aquest curs i 
aprendràs a cosir la vora, a tallar patrons, 
a cosir a mà i a màquina. Si ja tens els conei-
xements bàsics i vols continuar aprenent, 
posa’t en contacte amb nosaltres.

 

 

 

HORARI: Dimecres de 18 a les 19:30h                                                                                                            
PERÍODE: 4 d’octubre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia.
FORMADORS: Lisard Bellot, Vermut Montseta
ESPAI: Plaça de l’Oli
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Màxim 60 participants

HORARI: Divendres de 17:30 a 20:30h                                                                                                       
PERÍODE: 6 d’octubre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. A partir de 14 anys.
FORMADOR: Raul Molina
PREU: Gratuït

HORARI: Dilluns de 17:30 a 20h                                                                                               
PERÍODE: Del 2 d’octubre a l’11 de desembre
FORMADORA: Candela Amill
ALUMNES PER GRUP: Entre 4 i 7 alumnes
PREU: Gratuït

Tallers

Elabora El tEu propi vErmut

artistEs al pEssEbrE!

Dona fil - vEstim El pEssEbrE!

Descobreix un nou món des del 
teu mòbil. Aprendrem a confi-
gurar l’accés a Internet, crearem 
un correu electrònic i descobri-
rem com gestionar-lo. I conei-
xerem les diferents opcions que 
podem fer des del telèfon. 

 HORARI: Dilluns de 10 a 12h                                                                                                      
PERÍODE: 9 i 16 d’octubre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. Adreçat a persones 
majors de 55 anys
FORMADORS: Vodafone i Fundació Pere Tarrés
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 15 i 18 alumnes 
PREU: Gratuït

intErnEt al tEu mobil

L’assessor històric del Pessebre Vivent, 
Àngel Gasol ens explicarà la nostra història  
plasmada en el Pessebre pels carrers de la 
nostra ciutat durant el Nadal. 

un pEssEbrE amb historia

Quantes vegades al dia rius? 
Riure pot ser una de les millors 
medicines terapèutiques i el 
bon humor té el poder de sanar. 
Millorem l’actitud davant la vida, 
descobreix com fer-ho!

 HORARI: Dimarts de 17:30 a 18:30h                                                                                     
PERÍODE: 17, 24 i 31  d’octubre
OBSERVACIONS: Cal portar roba còmode. Cal inscripció prèvia.
FORMADORA: Montse Esteve
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 16 alumnes
PREU: Gratuït

risotErapia
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Vols aprendre a crear contingut audiovisual de 
qualitat? T’interessa saber com gravar el millor 
àudio i vídeo? Conèixer eines i recursos per 
editar el teu material? Vols assolir més reper-
cussió i més visites al teu canal? Doncs aquest 
és el teu taller! Treballarem junts per saber 
quines són les claus per ser un bon youtuber i 
crearem junts el vídeo que sempre has volgut 
fer! 

 HORARI: Dissabtes de 9:30 a 12:30h                                                                                             
PERÍODE: 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre
OBSERVACIONS: Dirigit a nois/es majors 
de12 anys que stiguin interessants/des en 
crear contingut audiovisual
FORMADOR: Joel Prieto (Fetitxe 13)
ALUMNES PER GRUP: Entre 15 i 18 alumnes
PREU: Gratuït

fEs-tE youtubEr

L’ecologia profunda és la vessant més radical, 
filosòfica i espiritual de l’ecologia. Ens propo-
sa una visió integradora i holística on l’ésser 
humà no està per sobre de les altres espècies. 
Taller pràctic on farem exercicis per connectar 
amb els nostres orígens, entendre on estem i 
plantejar-nos el nostre futur. 

 HORARI: Divendres de 18 a 20h                                                                                                     
PERÍODE: 3 de novmbre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. 
FORMADOR: Pere Vidal, premacultor, 
fundador de l’associació pel desenvolupament 
local i alternatiu - Cal Pipirimosca
ALUMNES PER GRUP: Màxim 20 participants
PREU: Gratuït

Ecologia profunDa

L’equip d’escenografia del Pessebre 
Vivent porta setmanes treballant en 
el guarnit. El Nadal ja s’acosta i aviat 
podrem gaudir de l’espectacle. Si ets 
un/a manetes i creatiu/va vine al taller 
de manualitats de fer les garlandes 
que podràs veure pel Nadal. 

 HORARI: Dissabte de les 17 a 20h                                                                                                    
PERÍODE: 4 de novembre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. A partir de 10 anys.
FORMADOR: Equip d’escenografia del Pessebre Vivent
PREU: Gratuït

garlanDEs al pEssEbrE!

La música d’arrel tradicional acompanya les 
danses medievals, renaixentistes o barro-
ques del Pessebre Vivent. Vine a gaudir 
d’una tarda plena de música i moviment.

 HORARI: Diumenge de 10 a 12h                                                                                             
PERÍODE: 26 de novembre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia
PREU: Gratuït

DansEs al pEssEbrE!

Els dimarts i dijous fem petites excursions 
pels camins dels voltants de Valls. Si estàs 
interessat/da no dubtis en posar-te en con-
tacte amb nosaltres. El punt de trobada és el 
Centre Cívic.

 HORARI: A les 8:30                                                                                     
PERÍODE: del 12 de setembre al 14 de desembre 
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia
PREU: Gratuït

caminEm

Vols aprendre a parlar algun idioma a partir 
de converses? Oferim tallers que es basen 
en l’intercanvi lingüístic. Com ho farem? A 
través d’agrupacions de persones que apre-
nen la llengua que volen i ensenyen la que 
saben. Són trobades obertes a tothom sense 
proves de nivell i adaptats als diversos nivells 
de coneixement de la llengua. 
Anima’t! A l’hora que aprenem idiomes, ens 
socialitzem i ens divertim!

HORARI: Dimecres d 18:30 a 20:30, divendres 
de 10:30 a 12:30 i/o dissabtes de 9:30 a 11h                                                                                          
PERÍODE: Del 13 de setembre al 15 de desembre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia
PREU: Gratuït

aprEnEm iDiomEs! trobaDa 
D’intErcanvi linguistic¨ `



Divendres 15 de setembre 
a les 19h
Presentació del llibre “Volando al vien-
to”, a càrrec de Felipa Contreras, autora 
del llibre. 
L’autora ens explicarà les seves vivències 
personals, emocions, decepcions, en 
definitiva una dilatada vida, que té lloc a 
la seva terra natal Quintanar de la Orden, 
durant i en la postguerra civil espanyola, 
fins que es trasllada en plena joventut a 
terres catalanes. 

Dijous 21 de setembre a les 19h
Reflexologia de les Estacions,  a càrrec 
d’Eduardo Arat, terapeuta.
Presentarem la base de la Medicina 
Tradicional Xinesa a través de la Llei dels 
Cinc Elements. Aquesta llei ens parla de la 
interconnexió del nostre organisme amb 
les estacions de l’any, com ens afecta tant 
a nivell físic com emocional. 

Dilluns 25 de setembre a les 18h
Diabtis: una malaltia controlada per tu, a 
càrrec del Xavier Tregón, infermer del CAP 
Dr. Sarró i la Carme Baldrich, infermera del 
Pius Hospital de Valls.
Xerrada informativa sobre els tallers pràc-
tics que es faran als barris de Valls sobre 
salut comunitària. 
Amb la col·laboració de Fundació Vilaniu, 
Patronat Municipal d’Esports, Creu Roja i 
el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de 
Valls.

Dijous 28 de setembre a les 19h
Presentació del llibre “Sender de la 
Mediterrània”, a càrrec de Juan Carlos 
Borrego, autor del llibre. 
L’autor ens explicarà el GR 92 Sud (que 
recorre el litoral peninsular) al seu pas per 
Catalunya: des de Vallvidrera cap al sud, 
passant pel Garraf, Tarragona, Cambrils, 
l’Ametlla de Mar fins arribar a Ulldecona.

Divendres 29 de setembre 
a les 19h
Marxar a l’estranger. El Servei de Volun-
tariat Europeu, a càrrec d’Associació pel 
desenvolupament local i alternatiu (Ade-
LA). Cofinanciat pel programa Erasmus+ 
de la Unió Europea 
Si tens entre 18 i 30 anys i vols fer de 
voluntari a l’estranger, aquesta xerrada 
t’interessa. El programa Servei Voluntari 
Europeu (SVE), permet fer una estada en 
un altre país europeu. L’objectiu és facilitar 
la incorporació dels participants en una 
entitat sense ànim de lucre, per dur a 
terme tasques relacionades amb temàti-
ques concretes: art, medi ambient, social, 
comunicació i esports, entre d’altres.

Dijous 19 d’octubre 
Xerrada de la Marató de TV3, amb el 
tema d’enguany: Malalties infeccioses. 
Més endavant es confirmarà l’hora i el/la 
ponent.

Dijous 26 d’octubre a les 18.30h
El compromís i la identitat col·lectiva. La 
necessitat de pertànyer a un col·lectiu, a 
càrrec d’Andreu Martín, autor del llibre, i 
Núria Vendrell, psicòloga especialista en 
emocions. 
Experiències, emocions, valors... que ens 
transmeten els personatges i les situacions 
de les novel·les que llegim i que molt so-
vint sentim tan pròximes als nostres propis 
sentiments. Una conversa a mig camí entre 
la literatura i la psicologia sobre els sen-
timents de personatges ficticis, però que 
ens ajudarà a entendre’ns millor a nosaltres 
mateixos.

Dijous 23 de novembre a les 20h
Què necessitem per aprendre sense obs-
tacles? a càrrec de Marta Ortega.
Coneixerem els aspectes clau del desenvo-
lupament dels primers anys de vida per un 
bon aprenentatge a l’escola, i què podem 
fer com a famílies o mestres per ajudar-los 
a estar preparats i facilitar-los el camí cap 
a l’èxit. 
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activitats i EspEctaclEs 
infantils:
Divendres 27 d’octubre a les 17.30h
Torrem Castanyes! A càrrec de la com-
panyia País de Xauxa
La Maria Castanyera té la seva paradeta 
de castanyes situada a la Pl. Major. Com 
cada any, rep la visita del seu millor amic, 
l’avi Siset i el seu gos en Pinxo. Al voltant 
de la seva estufa de llenya ens explicaran 
contes i cançons relacionats amb la tardor: 
Torrem castanyes, El rei dels oficis, Cançó 
dels oficis, El casament del vell i la vella, 
Cançó de tardor.

Divendres 15 de desembre a les 17.30h
Fem Cagar al tió! a càrrec de la Colla 
Gegantera Pessigolla de Valls.
A cops de bastó el tradicional Tió cagarà 
llaminadures pels nens i nenes de Valls 
que s’hi vulguin acostar.

PEssEbrE vivEnt DE valls 2017
Vols participar de la setena edició del Pes-
sebre Vivent? Enguany es representaran els 
dies 27, 28 i 29 de desembre. El dia 27 de 
les 17.30h a les 20h, i els dies 28 i 29 de les 
17.30h a les 19.30h. A partir de setembre 
començaran les reunions informatives per 
a col·laborar o participar de la nova edició 
d’aquest esdeveniment festiu. Ja et pots 
inscriure presencialment a l’oficina del Centre 
Cívic, trucant al 977 60 98 49 o enviant-
nos un correu a: Pessebrevivent@valls.cat. 
També ens pots seguir a twitter i instagram(@
Pessebrevalls) o a facebook (Pessebreviven-
tdeValls).

Enguany tenim #SetdePessebre, i organitzem 
7 accions prèvies gratuïtes on tothom podrà 
participar: Exposició “6 anys del Pessebre!”, 
Artistes al Pessebre!, Un Pessebre amb his-
tòria, Vestim el Pessebre, Garlandes, Danses i 
el Pessebre al Mercat de Nadal! 

La reunió informativa serà el dimecres 20 
de setembre al Centre Cívic, a les 19.30h 
la primera sessió, i 20.30h la segona. Us hi 
esperem! 

Des de l’inici del Pessebre, el 2010, molts 
fotògrafs col·laboradors han plasmat amb 
les seves càmeres grans moments de 
l’espectacle del Nadal vallenc. Donem inici 
a les 7 accions prèvies al Pessebre Vivent 
de Valls. Podràs gaudir-ne amb aquesta 
exposició d’octubre a desembre. 

6 anys DE pEssEbrE!

 

Mocs, constipats, bronquitis... qui més 
qui menys n’ha tingut a casa. Durant el 
taller us ajudarem a desentrellar els ren-
tats nasals per a tota la família adaptant 
la tècnica a cada edat i de com mocar-se 
millor. També explicarem com la fisio-
teràpia respiratòria pot ajudar a treure els 
mocs dels pulmons. Petits gestos ajuden 
a prevenir o alleugerir el curs de diverses 
malalties respiratòries. Descobriu-los! 

Les figuretes del Pessebre surten pels 
carrers de la ciutat durant el Mercat de 
Nadal. Si els trobes fes-te una foto amb ells 
i puja-la a les xarxes amb l’etiqueta 
#PessebreValls i #SetdePessebre.

higiEnE rEspiratoria

El pEssEbrE vivEnt al mErcat 
DE naDal!

HORARI: Divendres de 17:30 a 19h                                                                                                
PERÍODE: 24 de novembre
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. 
FORMADORS: Anna Ferran, fisioterapeuta  
especialitzada en aparell respiratori. Coorganitzat amb 
El Niu Valls
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: De 6 a 15 famílies 
PREU: Gratuït
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Què és? Els serveis de joventut de Valls, 
Alcover, Vila-rodona, El Pla, i el Patronat 
Municipal d’Esports de Valls s’han unit 
per oferir un programa de SORTIDES 
D’OCI I LLEURE per als joves de la co-
marca de l’Alt Camp.*tallErs pEr jovEs EntrE 

14 i 29 anys

vavE ZonE

via vErDa pEr lEs tErrEs DE l’EbrE amb bici i piragua

DIA: Dissabte 16 de setembre                                                                                             
PREU: Bus gratuït
Lloguer de bici: 12€ (tot el dia)
Lloguer de piragua: 15€ (tarda)
Opcional portar la teva bici (places limitades)

Dia a l’aire lliure, on gaudirem de la natura i prac-
ticarem esport, recorrent les antigues vies de tren 
(convertides ara en Vies Verdes) amb bici i caiac 
envoltats pels espectaculars paratges de la zona. 
Opcional contractar el dinar per 12 euros o portar 
pícnic de casa.

 

 

 

portavEntura

salo DEl manga a barcElona

DIA: Dissabte 7 d’octubre                                                                                         
PREU: De 14 a 17 anys: 29,50€
A partir de 18 anys: 39€

DIA: Dissabte 4 de novembre                                                                                       
PREU: 10€ (o 8€ amb Carnet Jove)

Un any més arriba Tots Sants, i ja siguis de castanyada o de 
Halloween, vine a celebrar-ho! T’atreveixes a passar un dia 
de diversió terrorífica a Port Aventura?

Enguany se celebra el XXIII Saló del Manga a Barcelona, 
on podràs conèixer el millor manga, anime i cultura japo-
nesa. Vols trobar-te amb els teus personatges preferits? 
T’estan esperant!

ciclE DE la bibliotEca 
a la taula

inicia’t amb lEs tic

DIA: Dijous 5 d’octubre de 18 a 20h. Conserves i melmelades.
Dimecres 25 d’octubre de 18 a 20h. Dolços de tardor: panellets i codonyat.
Dijous 2 de novembre de 18 a 20h. Cuina amb verdura de temporada.
Dijous 14 de desembre de 18 a 20h. Dolços nadalencs: massapà, tortell...
OBSERVACIONS: Cal inscripció prèvia. 
FORMADORS: Increïble comestible - Valls en transició
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: De 4 a 15 alumnes
PREU: Gratuït

HORARI: Dilluns de 9.30 a 11.30h
PERÍODE: Del 18 de setembre a l’11 de desembre
FORMADORA: Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
ALUMNES PER GRUP: De 6 a 8 alumnes
PREU: De 12 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

Ja arriba la tardor. És 
temps de fer conserves 
de les collites abundants 
de l’estiu i fer receptes 
utilitzant productes de 
temporada. Les festes 
tradicionals ens hi convi-
den: panellets, codonyat, 
massapà, ... Us convidem 
a venir a la biblioteca, 
obrir el llibre de receptes 
i posar-nos a cuinar, això 
sí, amb productes sans, 
locals i de temporada!

Mai és tard per a iniciar-te a les 
noves tecnologies. Taller adreçat a 
persones sense o amb pocs conei-
xements informàtics. Els continguts 
que treballarem seran la iniciació 
a l’ús de l’ordinador i del sistema 
operatiu, l’ús del processador de 
textos i una introducció a internet.
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 HORARI: Dijous de 9.30 a 12h 
PERÍODE: Del 21 de setembre al 30 de novembre
FORMADORA: Candela Amill
ALUMNES PER GRUP: Entre 4 i 7 alumnes
PREU: De 12 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

robotica

mon makEr

 

HORARI: Dimecres de 17.30 a 19.30h
PERÍODE: 8 de novembre
OBSERVACIONS: De 8 a 12 anys
FORMADOR: Petits Enginyers
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 6 i 12 alumnes
PREU: 6€

HORARI: Dimecres de 17.30 a 19.30h
PERÍODE: 15 de novembre
OBSERVACIONS: De 8 a 12 anys
FORMADOR: Petits Enginyers
ALUMNES PER GRUP: Entre 6 i 12 alumnes
PREU: 6€

Crea el teu robot i dóna-li vida. Et pro-
posem un repte i hauràs de ser capaç 
de dissenyar i programar un robot 
perquè el resolgui. 

Les noves tecnologies estan al nostre 
abast i cada vegada més presents en 
les nostres vides. Saber com funcionen, 
com es pensen i com es creen les noves 
tecnologies és un gran avantatge.
Aquesta activitat serà una oportunitat 
per superar reptes del món real utilitzant 
l’enginy i les noves tecnologies.

Dona fil

Zumba

gimnastica DE mantEnimEnt

HORARI (A ESCOLLIR): Dilluns i dimecres de 20h a 21h
Dilluns i dimecres de 21h a 22h
ESPAI: Escola Enxaneta 
PERÍODE: Del 13 de setembre al 13 de desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir grup
FORMADOR: Patronat d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: De 8 a 20 alumnes
PREU: 69,48€
*Descompte per abonats del Patronat Municipal 
d’Esports

Saps cosir una mica, però vols perfeccionar-
ho? Vols aprendre a posar cremalleres, 
estrènyer peces, etc. I fer arranjaments de 
la vostra pròpia roba, veniu al curs de 2n 
nivell.
(Si no tens els coneixements bàsics, posa’t 
en contacte amb nosaltres)

Fórmula aeròbica de condicionament 
físic vigoritzant, eficaç i fàcil de seguir 
en un clima de “festa”. Combina la mú-
sica internacional i els ritmes llatins més 
comercials per ajudar a cremar calories 
a través del ball. 

Activitat basada en el treball de flexibi-
litat, de millora de la resistència cardio-
vascular, de tonificació muscular i de 
reforçament de la faixa abdominal amb 
sessió final d’estiraments i activitats de 
relaxació. 

 HORARI: Dilluns i dimecres de 15.30h a 16.30h
PERÍODE: Del 13 de setembre al 13 de desembre
FORMADOR: Patronat d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: De 8 a 20 alumnes
PREU: De 12 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

hatha vinyasa ioga (ioga Dinamic)
HORARI: Grup 1: dimarts de 15.15h a 16.15h (1r nivell)
Grup 2: dijous de 15.15h a 16.15h (2n nivell)
PERÍODE: Del 12 de setembre al 14 de desembre
FORMADORA: Elisenda Nadal
ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 15 alumnes
PREU: De 12 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

Mitjançant les Asanes (postures corpo-
rals) i la sincronització amb la Respiració 
Conscient, aprendrem a millorar la 
salut dels principals òrgans del nostre 
cos, a relaxar la ment i el cos, a reduir 
l’estrès i, a millorar la qualitat del son. 
Treballarem la flexibilitat, la coordina-
ció, la resistència i la força. Crearem un 
espai de calma i tranquil·litat enmig del 
nostre dia a dia.
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aprEn a fEr sErvir la camEra DE fotos

txi-kung

HORARI: Dilluns de 18 a 20h
PERÍODE: Del 23 d’octubre a’11 de desembre
OBSERVACIONS: Portar càmera reflex o 
compacte (amb opció manual). Les sortides 
dels dissabtes seran de 10 a 12h
FORMADOR: Medir Cucurull
ALUMNES PER GRUP: Entre 7 i 12 alumnes
PREU: De 16 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

Aprèn a treballar el teu discurs fotogràfic amb 
les nocions bàsiques per treure el màxim partit 
de les teves fotos. El curs constarà de classes 
a l’aula i de sortides on podrem practicar, re-
soldre dubtes i treballar el projecte fotogràfic. 
Repassarem els principals conceptes fotogrà-
fics (des de temes més tècnics a aspectes com-
positius) i com ens ajuden a l’hora d’aconseguir 
plasmar el que volem transmetre en cada 
fotografia.

Tècnica mil·lenària per reequilibrar cos i 
ment mitjançant moviment, concentració 
i respiració. Apte per a qualsevol persona, 
tant per edat o condició física. 

mEmoria

catala

HORARI (A ESCOLLIR): 
Dimarts de 9.30 a 10.30h
Dimarts de 10.30 a 11.30h
Dimecres d’11 a 12h
Dijous de 10.30 a 11.30h
PERÍODE: Del 12 de setembre al 14 de 
desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir un grup
FORMADOR: Fundació Vilaniu
ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 15 alumnes
PREU: 10€

HORARI (A ESCOLLIR): 
Dilluns de 9.30 a 10.30h
Dilluns de 10.30 a 11.30h
PERÍODE: Del 18 de setembre a l’11 de desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir un grup.
Taller pensat per a les persones que no van tenir 
l’oportunitat d’estudiar en llengua catalana o amb 
nivell bàsic de català.
FORMADOR: Fundació Vilaniu
ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 15 alumnes
PREU: 10€

No et rovellis! Exercita la ment 
a través de jocs d’atenció, 
càlcul, llenguatge, raonament, 
concentració, orientació 
espacial i temporal o de la 
memòria sensorial. Aprèn 
estratègies per a exercitar la 
memòria a la vida quotidiana i 
a reduir l’ansietat que provo-
quen les pèrdues de memòria. 

Podràs aprendre les 
normes bàsiques 
d’ortografia i treballar 
la comprensió lectora, 
i així poder-te expres-
sar i escriure en català 
correctament. Escriure 
notes a la família, omplir 
un formulari o escriure 
un missatge deixarà de 
ser un problema.

 HORARI: Dimarts de 19h a 20h
PERÍODE: Del 19 de setembre al 12 de desembre
OBSERVACIONS: Cal portar roba còmode
FORMADOR: Fausto Cepas
ALUMNES PER GRUP: Entre 6 i 12 alumnes
PREU: De 16 a 25 anys: 30€
Més de 25 anys: 45€

*tallErs rEcomEnats a majors DE 

64 anys

` `

`

`



 

 

gimnastica

psicomotricitat

historia

tallEr DE jocs

HORARI: Dijous de 16.15 a 17.15h 
PERÍODE: Del 14 de setembre al 14 de desembre
FORMADOR: Patronat d’Esports
ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 20 alumnes
PREU: 10€

HORARI (A ESCOLLIR): 
Dimarts d’11.30 a 12.30h
Divendres de 9 a 10h
PERÍODE: Del 12 de setembre al 15 de desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir grup. El taller inclou sortides 
formatives i culturals
FORMADOR: Fundació Vilaniu
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 15 alumnes
PREU: 10€ (el preu no inclou el cost de les sortides)

HORARI: Dimarts de 16.30 a 17.30h
PERÍODE: Del 12 de setembre al 12 de desembre
FORMADOR: Fundació Vilaniu
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 20 
alumnes
PREU: 10€

Gimnàstica de manteniment adaptada 
a les necessitats de la gent gran, basa-
da en estiraments, relaxació, resistèn-
cia, psicomotricitat i equilibri a través 
d’exercicis senzills, jocs i fins i tot, 
balls. La finalitat és mantenir el to físic 
i millorar l’estat d’ànim, tot passant 
una bona estona.

Activitat física suau on es treballen esti-
raments, relaxació, respiració, orientació, 
coordinació i equilibri. Adaptat a aquelles 
persones que tenen més dificultats per a 
moure’s.

Coneixeràs, recordaràs i aprendràs 
la història de la nostra ciutat i tot 
allò que poc a poc ha llaurat un 
camí de records, d’experiències 
i de grans personatges il·lustres. 
Coneixeràs també, la història dels 
nostres orígens, de l’esclat heretat 
de les grans civilitzacions i de tot 
allò que ens ha envoltat a través de 
la història mundial.

Taller d’activitats lúdiques on s’exercita la 
memòria en un ambient relaxat, distès i  so-
cialitzador. Entre d’altres, es juguen bingos 
normals i ràpids amb petits obsequis per als 
participants. Passaràs una estona agradable 
i divertida mentre fas treballar la ment.  

anglEs`
HORARI (A ESCOLLIR): 
Dimecres de 12 a 13h (Nivell 2)
Dijous de 9.30 a 10.30h (Nivell 1)
PERÍODE: Del 13 de setembre al 14 de desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir un grup.
FORMADOR: Fundació Vilaniu
ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 20 alumnes
PREU: 10€

Mai és tard per aprendre la llengua inter-
nacional per excel·lència. L’anglès és molt 
útil per a viatjar, llegir o veure pel·lícules en 
versió original. Es treballa vocabulari pràctic, 
gramàtica i conversa bàsica.

 

 

 

HORARI (A ESCOLLIR): 
Dimecres de 9 a 10h
Divendres de 9 a 10h
PERÍODE: Del 13 de setembre al 15 de desembre
OBSERVACIONS: Cal escollir un grup.
FORMADOR: Patronat d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Entre 8 i 20 alumnes
PREU: 10€

`

`



INFOrMaCIO D’INTeres

club DE lEctura

inscripcions

La Biblioteca Carles Cardó de Valls or-
ganitza sessions mensuals de comentari 
d’obres literàries. Per a poder participar 
d’aquesta activitat cal inscriure’s prèvia-
ment.

Us podeu inscriure als tallers al Centre Cívic de Valls a partir 
del 4 de setembre de dilluns a divendres de 10h a 14h i, de 
dimarts a dijous de 17h a 19h.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa en cas 
que no s’arribi al mínim d’alumnes o per causes externes.
La inscripció romandrà oberta mentre hi hagi places disponibles.
Descomptes: els preus públics del Centre Cívic contemplen 
descomptes per a determinades situacions familiars i personals. 
Realitzeu la consulta en el moment de la inscripció.

consulta, participa i proposa...

EstiguEs informat

on Ens trobaras?

Si ens vols proposar alguna activitat o realitzar una 
consulta, pots fer-ho personalment mitjançant la 
nostra adreça de correu electrònic, per telèfon, o al 
nostre despatx (en horari d’inscripcions).

Si vols rebre directament al teu correu electrònic el 
Butlletí Informatiu del Centre Cívic,  només ens has 
d’escriure a: centrecivic@valls.cat i demanar-nos-ho!

CENTRE CÍVIC DE VALLS
(Espai Ca Creus)
C/ Sant Pere, 2
Tel. 977 60 98 49
A/e: centrecivic@valls.cat
Web: valls.cat/serveis/centre-civic
      centrecivicdevalls
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