De casa a la deixalleria (o no)

Hi ha moltes accions que podem fer per deixar de ser un
problema per al planeta i començar a aplicar solucions al
nostre abast. Et proposem les 5 R:

TALLERS
Teatralitza’t

Tens ganes de fer teatre o
aprofundir en el coneixement del teu cos i la teva
veu? Vols trepitjar escenari i
provar com et sents davant
del públic? Doncs apunta’t
a aquest taller de teatre i
aprèn l’art de la interpretació.
HORARI:
Diumenges d’11 a 13 h
PERÍODE:
28 de gener, 11 i 25 de febrer, 11 i
25 de març
FORMADORS:
Professionals del teatre en diferents
àmbits
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 7 i 20 alumnes
PREU:
Gratuït

Risoteràpia

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 les 17.30 a 18.30 h
PERÍODE:
13, 20 i 27 de febrer
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda. Cal inscripció prèvia
FORMADORA:
Montse Esteve
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 16 alumnes
PREU:
Gratuït

Ecologia profunda

L’ecologia profunda és
la vessant més radical,
filosòfica i espiritual de
l’ecologia. Ens proposa 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:
Dissabte de 9.30 a 12.30 h
PERÍODE:
10 de març
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia
FORMADORA:
Pere Vidal, permacultor, fundador
de l’Associació pel Desenvolupament
Local i Alternatiu - Can Pipirimosca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 20 participants
PREU:
Gratuït

1 de març - Rebutjar - Residu Zero a casa
Posada en comú de les
accions per apropar-nos a
l’objectiu de no produir residus. Parlarem també sobre
el llibre del mateix títol.
8 de març - Reutilitzar Moda sostenible: cosir
de nou peces de vestir i
serigrafiar
D’allò que ja no en fem
ús en podem fer coses
diferents i ben maques que
podem tornar a utilitzar...
Porta roba que t’enduràs a
casa convertida en peces
totalment reformades i
diferents.
15 de març - Reduir Debat “Com reduir la teva
petjada sobre el planeta”
Has canviat algun hàbit
o has trobat una manera
diferent de fer les coses
que suposa una millora per
al planeta? Vols compartir i

escoltar el que d’altra gent
està fent per formar part
d’un canvi per deixar de
destruir la natura? Vine i
participa, en sortirem tots
enriquits i amb més eines
per aportar el nostre gra de
sorra allà on toca.
17 de març - Reparar –
“Repair cafè” - Jornada
festiva de cloenda (tallers, concerts, cinefòrum
i menjar popular)
Us convidem a passar
tot un dia ple d’activitats i
tallers per reparar i donar ús a aquells objectes
que, si no fem res, estaran
destinats a incrementar
la muntanya de deixalles
que està generant un greu
problema al planeta i a
nosaltres mateixos.
22 de març - Reciclar Taller de sabó.
Porta oli usat de casa i
algun recipient o motllo per

posar-hi el sabó. D’allò que
és un problema en farem
un recurs i, a més, tindràs
un sabó natural que neteja
d’allò més bé sense cap
additiu. Aprendrem a fer
sabó amb sosa, aigua i oli.
HORARI:
Dijous de 18 a 20 h
Dissabte 17 de març de 10 a 21 h
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia
ESPAIS:
Tots els tallers es realitzaran al
Centre Cívic, menys la jornada festiva
del 17 de març que serà a la plaça
del Blat
FORMADORS:
Valls en Transició, Associació pel
Desenvolupament Local i Alternatiu
(ADeLA) – Can Pipirimosca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 15 alumnes
PREU:
Gratuït

Divendres 19 de gener a les 19 h
Educar amb fermesa i afecte. Descobrim
la disciplina positiva, a càrrec d’Anna
Pascual, Tres Llunetes.
Visió dels errors com a oportunitats per
aprendre. Comunicació i entesa amb els
fills/es. On som i on volem arribar? Estils de
criança “permissiu” / “autoritari”: què proposa la Disciplina Positiva? Què hi ha darrere
del “mal comportament”? La importància
de cuidar-nos com a pares.
Divendres 26 de gener a les 19 h
Banca Ètica, a càrrec de Jordi Escoda,
membre de l’Ateneu Coopertatiu del Camp,
CoopCamp.
¿T’has plantejat mai si és possible una
banca que es qüestioni com gestiona els
diners, posant per davant criteris ètics,
socials o ambientals per davant d’augmentar al màxim els seus beneficis? Creus
possible que hi hagi entitats financeres que
t’expliquin què fan els teus diners? T’imagines una banca que no utilitza el seu poder
per influir en els afers polítics del seu país?
I creus que pots ser propietari d’un tipus
d’entitat financera així?
T’esperem a la xerrada per explicar-ho!

Divendres 23 de febrer a les 18 h
Memòria històrica a la biblioteca, a
càrrec de Salva Loren, Elena Milà i Pere
Vidal.
Als llibres tenim una part de la història, l’altra part és viva i es troba en la memòria de
les persones que ho han viscut en primera
persona. La tradició oral i les vivències són
fràgils, cada persona n’és portadora, i si
no s’expliquen es perden sense remei. La
gent gran té gran part d’aquest tresor, que
tenim a l’abast, però que si no en prenem el
relleu, va desapareixent any rere any.
Per sort hi ha gent que documenta aquestes històries, visualitzarem entrevistes a
gent gran de la nostra comarca i parlarem
sobre l’experiència de documentar-les.

Dimarts 16 de gener a les
17.30 h
Contacontes en anglès:
The Day The Crayons
Quit, a càrrec de Núria
Veciana, Marc Llauradó i
Ariadna Comabella, alumnes de la URV.
Contacontes en anglès
dirigit a nens/es d’entre 8 i
12 anys.

Rua infantil de Carnaval

Divendres 9 de febrer a
les 17:30 h
Espectacle musical i itinerant per a tots els públics
amb música, color, humor
que acompanyaran la Rua
Infantil de Carnaval. Acabarem la rua amb un concurs
de disfresses!
Inici del recorregut:
Plaça del Titit
Final del recorregut:
El Pati

Dissabte 17 de febrer a
les 11 h
Little Chef, a càrrec de
Kids and Us
Farem un taller de cuina
on els nens/es puguin
experimentar amb el
menjar, tastin nous sabors i
descobreixin que cuinar pot
ser molt divertit. I tot plegat
en anglès! Dirigit a nens i
nenes d’entre 3 i 10 anys.
Cal inscripció prèvia a:
valls@kidsandus.es, al
647228897 o personalment
a l’acadèmia Kids&Us.

Gaudim educant!

Cicle de tallers per gaudir educant: Una proposta
educativa basada en el respecte mutu, la fermesa
i l’afecte. Pretén dotar als pares o educadors de múltiples eines per educar sense càstigs ni premis, per
transmetre als seus fills/es les habilitats necessàries
per créixer amb autoestima.
- Ser per educar: Dijous 1 de febrer
- Càstigs, premis, conseqüències. Enfoc en les solucions: Dijous 8 de febrer
- Com ens comuniquem? Eines per millorar la comunicació amb els fills: Dijous 15 de febrer
- Els límits: Dijous 22 de febrer
- La ràbia. La frustració: Divendres 2 de març
- Relacions entre germans: Divendres 9 de març
HORARI:
Dijous i divendres de 17.30 a 19.30 h
FORMADORS:
Anna Pascual, Tres Llunetes
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys:
Més de 25 anys:
1 taller: 10  €:
1 taller: 15  €
2 tallers: 15  €
2 tallers: 20 €
De 3 a 4 tallers: 20  €
De 3 a 4 tallers: 25  €
De 5 a 6 tallers: 30  €
De 5 a 6 tallers 45  €

Fem la Mona!

Vine a fer la mona amb nosaltres.
Aprendràs a fer el pa de pessic
tradicional, la trufa cuita, la crema
de mantega i la iema. Cadascú
podrà decorar la seva mona
amb la cobertura que vulgui i
endur-se-la cap a casa. Tot això
amb totes les explicacions, trucs
i receptes perquè aquest any
facis tu la teva mona a casa. T’hi
apuntes?
HORARI:
Dissabte de 10 a 12.30 h
PERÍODE:
24 de març
FORMADOR:
Marta Sancho, Cal Dolç
OBSERVACIONS:
Activitat en família (1 adult + 1 nen/a)
ESPAI:
Aula de cuina de VallsGenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 10 alumnes
PREU:
6 euros
*Despeses de material a part: 10  €

*Tallers per a joves entre 14 i 29 anys

VAVE Zone
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 comarca de l’Alt Camp.

Anem a patinar sobre gel!

Vine amb els/les amics/gues a patinar
sobre gel!! El pròxim dissabte 24 de febrer
et proposem passar una bona estona amb
els amics a la pista de gel de Barcelona!
DIA:
Dissabte 24 de febrer
PREU:
10  € bus + entrada + lloguer de patins

Cuina flexitariana

Si ets dels que no gaudeixen del consum d’aliments d’origen animal, però a
vegades menges carn, peix o ous has
de saber que ets flexitarià! Les persones que porten una dieta vegeteriana
flexitariana segueixen una alimentació
amb productes naturals i de qualitat
sense fregits, sucres afegits o farines on
les verdures, cereals integrals, llegums,
fruits secs i llavors són sempre a taula.
HORARI:
Dissabte de 10 a 12 h
PERÍODE:
24 de febrer
FORMADORS:
Raül Molina, Coach Nutricional
OBSERVACIONS:
Cal portar davantal i carmanyola
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 5 i 10 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 10  €
Més de 25 anys: 15  €
*Despeses de material a part: 5  €

Zumba

Introducció a la imatge
digital i els editors online
Fent una bona passejada tastarem els diferents
programes i recursos que
podem trobar a internet per
retocar les teves imatges.
HORARI:
Dilluns de 9.30 h a 11.30 h
PERÍODE:
Del 22 de gener al 12 de febrer
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 20  €
Més de 25 anys: 25  €

Xarxes socials

Estàs connectat a les
xarxes socials? Saps com
funcionen? Inicia’t en
l’ús de les xarxes socials
més habituals de manera
segura: Facebook, Twitter,
Instagram, etc.
HORARI:
Dilluns de 9.30 h a 11.30 h
PERÍODE:
Del 19 de febrer al 5 de març
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

Relaxació amb instruments Dona fil
Sessió de relaxació profunda. Utilització de tècniques
del ioga per assolir estats
mentals, corporals i respiratoris calmats. Una experiència on el silenci, el so dels
instruments i les paraules
s’entrellacen.
HORARI:
Divendres de 18.30 a 20 h
PERÍODE:
16 de febrer i 16 de març
FORMADOR:
Adrià Cabestany
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda. Opcional
portar manta
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
1 dia: de 16 a 25 anys: 5 €
		 més de 25 anys: 10 €
2 dies: de 16 a 25 anys: 12 €
		 més de 25 anys: 18 €

Necessites arreglar els
baixos dels teus pantalons? Vols cosir-te el botó
de la jaqueta? Amb aquest
curs de costura bàsica
aprendràs a cosir a mà i a
màquina.
(Si ja tens els coneixements
bàsics i vols continuar aprenent, posa’t en contacte
amb nosaltres).
HORARI:
Dijous de 9.30 a 12 h
PERÍODE:
Del 18 de gener al 22 de març
FORMADORA:
Candela Amill
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 7 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Fórmula aeròbica de condicionament físic vigoritzant,
eficaç i fàcil de seguir en un
clima de “festa”. Combina
la música internacional i els
ritmes llatins més comercials per ajudar a cremar
calories a través del ball.
HORARI:
Dilluns i dimecres de 15.30 h a 16.30 h
PERÍODE:
Del 15 de gener al 21 de març
FORMADORA:
Maria Benaiges, Patronat Municipal
d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Gimnàstica de manteniment Hatha Vinyasa Ioga
Activitat basada en el tre(ioga dinàmic)
ball de flexibilitat, de millora
de la resistència cardiovascular, de tonificació
muscular i de reforçament
de la faixa abdominal amb
sessió final d’estiraments i
activitats de relaxació.

HORARI (A ESCOLLIR):
Dilluns i dimecres de 20 h a 21 h
Dilluns i dimecres de 21 h a 22 h
ESPAI:
Escola Enxaneta
PERÍODE:
Del 15 de gener al 21 de març
FORMADOR:
Patronat d’Esports
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
69,48 €*
*Descompte per a abonats del Patronat Municipal d’Esports

Mitjançant les Asanes (postures corporals) 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 coordinació, la resistència i la
força. Crearem un espai de
calma i tranquil·litat enmig
del nostre dia a dia.

HORARI:
Grup 1: dimarts de 15.15 h a 16.15 h
(1r nivell)
Grup 2: dijous de 15.15 h a 16.15 h
(2n nivell)
PERÍODE:
Del 16 de gener al 22 de març
FORMADORA:
Elisenda Nadal
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Txi-Kung
Tècnica mil·lenària per
reequilibrar cos i ment mitjançant moviment, concentració i respiració. Apte per
a persones de qualsevol
edat o condició física.
HORARI:
Dimarts de 19 h a 20 h
PERÍODE:
Del 16 de gener al 20 de març
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda
FORMADOR:
Fausto Cepas
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

*Tallers recomanats a majors de 64 anys

Memòria

No et rovellis! Exercita
la ment a través de jocs
d’atenció, càlcul, llenguage,
raonament, concentrció,
orientació espacial i temporal o de la memòria sensorial. Aprèn estratègies per
exercitar la memòria a la
vida quotidiana i per reduir
l’ansietat que provoquen les
pèrdues de memòria.
HORARI (A ESCOLLIR):
Dimarts de 9.30 a 10.30 h
Dimarts de 10.30 a 11.30 h
Dimecres d’11 a 12 h
Dijous de 10.30 a 11.30 h
PERÍODE:
Del 16 de gener al 22 de març
FORMADORES:
Susanna Dasca i Marta Plana
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Català

Podràs aprendre les normes bàsiques d’ortografia
i treballar la comprensió
lectora, i així poder-te expressar i escriure en català
correctament. Escriure
notes a la família, omplir
un formulari o escriure un
missatge deixarà de ser un
problema.
HORARI (A ESCOLLIR):
Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Dilluns de 10.30 a 11.30 h
PERÍODE:
Del 15 de gener al 19 de març
FORMADORA:
Susanna Dasca
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
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Anglès

Mai és tard per aprendre
la llengua internacional per
excel·lència. L’anglès és
molt útil per viatjar, llegir o
veure pel·lícules en versió
original. Es treballa vocabulari pràctic, gramàtica i
conversa bàsica.
HORARI (A ESCOLLIR):
Dimecres de 12 a 13 h (Nivell 2)
Dilluns d’11.30 a 12.30 h (Nivell 1)
PERÍODE:
Del 17 de gener al 22 de març
FORMADORA:
Susanna Dasca
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment
adaptada a les necessitats
de la gent gran, basada
en estiraments, relaxació,
resistència, 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.
HORARI (A ESCOLLIR):
Dimecres de 9 a 10 h
Divendres de 9 a 10 h
PERÍODE:
Del 17 de gener al 23 de març
FORMADORA:
Marta Güell, Patronat Municipal
d’Esports
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Psicomotricitat

Activitat física suau on
es treballen estiraments,
relaxació, respiració,
orientació, coordinació i
equilibri. Adaptat a aquelles
persones que tenen més
dificultats per a moure’s.
HORARI:
Dijous de 16.15 a 17.15 h
PERÍODE:
Del 18 de gener al 22 de març
FORMADORA:
Marta Güell, Patronat Municipal
d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Història

Coneixeràs, recordaràs i
aprendràs la història de la
nostra ciutat i tot allò que
a 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.
HORARI:
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Divendres de 8.45 a 9.45 h
PERÍODE:
Del 16 de gener al 23 de març
OBSERVACIONS:
El taller inclou sortides formatives i
culturals
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 € (el preu no inclou el cost de les
sortides)

Taller de jocs

Taller d’activitats lúdiques
on s’exercita la memòria en
un ambient relaxat, distès i
socialitzador. 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.
HORARI:
Dimecres de 16.45 a 17.45 h
PERÍODE:
Del 17 de gener al 21 de març
OBSERVACIONS:
El taller inclou sortides formatives i
culturals
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

INFORMACIÓ D’INTERÈS:
Inscripcions

Us podeu inscriure als tallers al Centre
Cívic de Valls a partir del 8 de gener de
dilluns a divendres de 10 h a 14 h i, de
dimarts a dijous de 17 h a 19 h.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa en cas que no s’arribi al
mínim d’alumnes o per causes externes.

On ens trobaràs?

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

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...

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).

Estigues informat

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!

