Dijous 5 d’abril a les 19 h
Medicina tradicional xinesa i les estacions, a càrrec d’Eduardo Arat, terapeuta.
La cosmovisió de la medicina tradicional
xinesa explica com el meu estat físic i
emocional es veu afectat pels diferents
moments estacionals. Vols entendre’t una
mica millor i treure profit a cada període?
T’esperem!
Divendres 6 d’abril a les 19 h
Els olis essencials a la farmaciola
familiar, a càrrec de Sara Esteban i Rut
Ramos, assessores en aromatologia i
membres de l’Associació per a la Difusió de
l’Aromateràpia Holística. Ens endinsarem
en el món de l’aromateràpia, on descobrirem 12 olis essencials bàsics per tenir a
casa per a tot tipus de patologies
del dia a dia.

Dijous 12 d’abril a les 19 h
Mou-te i canviarem el món. Camps de
Solidaritat a càrrec de SETEM.
SETEM Catalunya és una entitat que centra
el seu treball en conscienciar sobre les
desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves
causes i promoure transformacions socials,
individuals i col·lectives per aconseguir un
món més just i solidari. Durant els mesos
de juliol, agost i setembre realitzen camps
de solidaritat; experiències que t’ofereixen
la possibilitat de formar-te, conviure i col·laborar amb organitzacions d’Àsia, Amèrica
Llatina i Àfrica en àmbits com l’educació,
el comerç just, l’emigració, o els drets
humans.

Dijous 19 d’abril a les 20 h
La musculatura oblidada: el sòl pelvià.
Conèixer per cuidar-lo, a càrrec d’Elvira
Dalmau i Ester Altès, de Fisioclínic Valls.
Embaràs, parts, esports d’impacte,
cirurgies, edat, menopausa... són factors
que poden debilitar el nostre sòl pelvià.
Cuidar-lo és vital a qualsevol edat, ja que
incideix de forma important en la qualitat de
vida de la dona.
Les incontinències d’orina, els prolapses,
les disfuncions sexuals... venen donats per
la desconeixença i per l’ oblit d’aquesta
regió tan important.
Amb la prevenció i rehabilitació d’aquesta
zona es pot optar a una millor qualitat de
vida i evitar situacions que poden resultar
desagradables i molestes.
Dijous 3 de maig a les 19 h
Coaching Educatiu amb PNL, a càrrec
d’Ivet Martínez, coach i PNL.
Un sol objectiu: que els infants aprenguin a
gestionar les seves emocions a través del
joc i el relaxament. Educar en intel·ligència
emocional és la clau de l’èxit i la base del
benestar de les persones. Millora les relacions amb un mateix i amb els altres i ajuda
a resoldre conflictes i a prendre millors
decisions a la vida.

Divendres 4 de maig a les 19 h
Servei de Voluntariat Europeu, a càrrec
d’Associació per al Desenvolupament
Local i Alternatiu (AdeLA). 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 per un període
d’entre dues setmanes i 12 mesos i cobreix
allotjament, manutenció, transport d’anada i
tornada, formació lingüística i assegurança.
L’objectiu és facilitar la incorporació dels
participants en una entitat sense ànim de
lucre, per dur a terme tasques durant unes
30 h setmanals relacionades amb temàtiques concretes: art, medi ambient, social,
comunicació o esports, entre d’altres.
Dimecres 9 de maig a les 19 h
Equilibri emocional amb olis essencials,
a càrrec de Sara Esteban i Rut Ramos,
assessores en aromatologia i membres de
l’Associació per a la Difusió de l’Aromateràpia Holística.
Aprofundirem en la gestió de les nostres
emocions amb l’ajuda dels olis essencials.
Descobrirem tot tipus de protocols per millorar el nostre benestar i restaurar el nostre
estat d’ànim en aspectes tan vitals com
l’estrès, l’ansietat, la tristesa, els traumes, la
libido...

Dijous 17 de maig a les 20 h
Alimentació cardiovascular, a càrrec
d’Isabel Chaparro, especialista en
alimentació.
S’explicarà quins tipus de greixos hi ha,
quins beneficis i problemes ens poden ocasionar, i també es donaran consells de com
ho podem fer per mantenir una alimentació
cardiosaludable.
Dijous 31 de maig a les 19 h
Treballar a Europa, a càrrec de Marta
Garriga, EURES.
EURES (European Employment Services)
és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de persones
treballadores que promouen la Comissió
Europea i els serveis públics d’ocupació de
l’Espai Econòmic Europeu. En la xerrada
s’explicarà les diferents eines i recursos per
poder buscar feina a Europa...
Cal inscripció prèvia.

Dijous 7 de juny a les 19 h
El bitcoin i les criptomonedes. Una nova
volatilitat o una moneda amb futur?, a
càrrec de l’OCIC Alt Camp (Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor).
Per la seva naturalesa i estatus, el bitcoin
i altres criptomonedes representen una
inversió inherentment arriscada. Sense una
autoritat central que reguli el seu funcionament o preu, les monedes digitals solen
tenir un comportament molt volàtil. Diversos
països els mantenen al marge de la llei.
Però la tecnologia del bitcoin és innovadora
i desafiadora al model econòmic actual.
Aquesta és una de les raons per les quals
desperta un interès creixent en la societat.
Detallarem els avantatges i inconvenients
d’invertir en criptomonedes i quina protecció tenim com a consumidors.
Divendres 8 de juny a les 19 h
Ús energètic dels olis essencials, a
càrrec de Sara Esteban i Rut Ramos,
assessores en aromatologia i membres de
l’Associació per a la Difusió de l’Aromateràpia Holística.
La freqüència vibratòria dels olis essencials
ens ajuda a guarir el nostre cos i la nostra
ànima. És important conèixer els olis a
nivell energètic i emprar-los per connectar,
canalitzar, arrelar, protegir i defensar-se.
Aprendrem com utilitzar-los en rituals, la
importància de les veles, les fases de la
lluna i els txakres, tot per aprendre a equilibrar-nos energèticament.

Divendres 20 d'abril a les 18 h
Espectacle Infantil.
La llegenda de Sant Jordi, a càrrec de
la Companyia Toniton.
Diu la llegenda que fa molt, molt de
temps, hi havia un drac monstruós. Aquest feia fugir les gents
dels pobles i s'empassava
les persones vives. També un
cavaller virtuós i valent, que acabava matant el drac i salvant la
donzella i el poble.
Un final diferent, sorprenent i
amb molt d'humor que et deixarà
aclaparat/ada!
Dissabte 21 d'abril a
les 12 h, al jardí de la
Biblioteca Popular
Acte d'entrega de
premis del concurs
de relats breus de
Sant Jordi, que enguany celebra els cent
anys de la vida de la
Biblioteca Popular amb
la interpretació de
fragments dels dietaris
de les bibliotecàries de
Valls. Amb la col·laboració de les llibreries de Valls:
Adserà, Ditec, Roca i Tram,
JCA Cinemes i l’Escola
Municipal de Música Robert
Gerhard.

Dilluns 23 d'abril a
les 10 h
Recital de Sant Jordi,
a càrrec dels/les
alumnes de català
del Centre Cívic.
Lectura de fragments
literaris interpretats
pels i les alumnes del
curs de català del
Centre Cívic de Valls.

APRENEM, CUINEM, MENGEM
Divendres 13 d’abril a les
18:30 h
Storytime “Gina Ginger's
Birthday”, a càrrec de
Kids and Us.
La Gina vol celebrar una
festa d’aniversari, però els
seus amics li diuen que no
hi podran assistir. La pobra
Gina no sap que, en realitat, li estan preparant una
festa sorpresa!
Per a nens/es d'entre 3 i 8
anys.
Divendres 18 de maig a
les 18:30 h
Storytime “Babies –
Welcome to the jungle”, a
càrrec de Kids and Us.
Quan el Mousy comença
a mirar un llibre sobre animals salvatges, ell i la Linda
es transporten fins al bell
mig de la selva. Endinsa’t
a la jungla amb ells! Per a
nens/es d'entre 1 i 3 anys.

ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
AUTOREGULADA O BABY-LED
WEANING (BLW)

S’ensenyaran les diferències i avantatges del
mètode baby-led weaning i les papilles; quines
opcions d’aliments s’han d’oferir a l’inici, com
cuinar-les, com presentar-les i quines són les
normes bàsiques per poder iniciar l’alimentació
dels bebès amb aquest mètode sense papilles.
A més, es mostraran de forma pràctica exemples
d’aliments adequats utilitzant productes locals i
de temporada.
PERÍODE:
Divendres 27 d’abril
HORARI:
De 17.30 a 19 h
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia. Destinat a pares i mares de família, dones
embarassades i responsables a càrrec de l’alimentació dels
bebès.
FORMADORA:
Rosa E. Yáñez, dietista-nutricionista i doctora en Nutrició i Metabolisme. Coorganitzat amb l’Associació El Niu.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 15 i 20 alumnes
PREU:
Gratuït

Us proposem un seguit de tallers infantils
per vincular els nens i nenes en el món dels
hàbits saludables alimentaris. La iniciativa
d’introduir els infants a la cuina fomenta
l’atenció i la creativitat, els aporta responsabilitat en la tria dels ingredients, el compromís
de tastar-los i qui sap si entrar dintre del seu
marc dels gustos favorables. Així, us oferim
vuit tallers amb diferents temàtiques:
- Manualitats del xef
- Els sentits de la fruita
- El color de les amanides
- Taller de broquetes
- Dinar d’excursió
- Aperitius de festa (dues sessions)
- Tastets
HORARI
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
FORMADORA:
Anna Ortiz
DESTINATARIS:
Nens/es d’entre 4 i 12 anys (han d’anar acompanyats
d’una persona adulta)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 14 alumnes
PREU:
Inscripció gratuïta.
Material: 4,5 € per sessió i família

EL REBOST DE LES EMOCIONS

Ens endinsarem a fer un tast per a totes
les emocions més comunes que ens
envolten al llarg de la nostra vida, en un
recorregut eficaç, divertit i somiador on
els infants podran experimentar i emocionar-se amb la Por, la Felicitat, la Tendresa, la Ràbia, la Tristesa... entre altres, per
tal d’estimular i treballar adequadament
cada una d’elles.

HORARI
Dilluns de 17.30 a 20.30 h
(de 17.30 a 19.30 h nens/es, de 19.30 a 20.30 h pares
i nens/es)
PERÍODE:
7 i 21 de maig (escollir un dels dos dies)
OBSERVACIONS:
Destinat a nens/es d’entre 5 i 10 anys. Cal escollir
grup. S’ha de portar roba còmoda i el coixí de dormir
preparat per aconseguir els millors somnis.
FORMADORA:
Ivet Martínez, coach i PNL
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 a 15 alumnes
PREU:
9€

INICIA’T A L’STREET WORK OUT

Street workout és un esport urbà similar a
la gimnàstica artística que es practica en
parcs de barres fixes i paral·leles com el
que recentment s’ha construït a la zona de
l’skatepark. Aquest esport té cada vegada
més practicants ja que s’està promovent la
construcció de parcs de barres perquè la
gent pugui practicar esport de forma gratuïta i pugui obtenir una completa condició
física ja que en aquest esport es treballa
agilitat, força, equilibri, concentració i
elasticitat.
Aquest curs està adreçat a les persones
que es vulguin iniciar en aquest esport i
se centrarà en la correcta execució dels
exercicis, escalfament i estirament per a la
prevenció de possibles lesions i al mateix
temps es millorarà la condició física dels
participants.
HORARI:
Dissabte de 12 a 13 h
PERÍODE:
Del 7 al 28 d’abril.
OBSERVACIONS:
Per a joves majors de 14 anys. Cal inscripció prèvia i
portar roba esportiva.
ESPAI:
Parc de barres (skatepark de Valls)
FORMADOR:
Òscar Cruz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 10 alumnes
PREU:
Gratuït

SETMANA DE LES
CULTURES URBANES
*Tallers per a joves d’entre 14 i 29 anys

FESTA DE LA PRIMAVERA
HOLI PARTY
Dissabte 7 d’abril a Mas Miquel d’11 a 13 h
Donem la benvinguda a la primavera amb
la festa dels colors! A l’Índia cada any
es dona la benvinguda a la primavera de
manera molt especial: “Holi” és la festa dels
colors i una de les festivitats més importants del país. Durant aquesta celebració,
la gent es pinta i llança pols de colors
anomenats Gulal.

Del 3 al 13 de maig
Mostra de les diferents expressions artístiques i esportives urbanes de la ciutat a
través de tallers, competicions, exhibicions
i més propostes per activar-te a Valls.

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.

VIA FERRADA!

Vine a conèixer els fantàstics passos verticals que hi ha a les muntanyes. Les vies
ferrades estan equipades amb escalons,
claus, cordes, cadenes, ponts tibetans i
altres elements per passar-hi una estona
molt divertida i gaudir d’unes vistes
impressionants.
DIA:
Dissabte 12 de maig
PREU:
A determinar

SENDERISME PER LA PLATJA I BOSC
DE LA MARQUESA DE TARRAGONA
Si t’agrada la natura, l’esport i el sol, apunta’t a fer aquesta passejada. Platja, boscos
i boniques cales t’esperen! Hi haurà temps
per dinar, prendre el sol i banyar-se si
t’hi atreveixes.
DIA:
Dissabte 26 de maig
PREU:
3 € (No inclou dinar)

CUINA REBEL

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 vegetariana flexitariana porten 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:
28 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal portar davantal i carmanyola
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera.
FORMADOR:
Raul Molina, coach nutricional
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 €

Cuinar els aliments és igual d’important que produir-los. Amb la introducció dels aliments preparats,
precuinats o industrialitzats, i amb un estil de vida
que ens deixa poc temps per dedicar a la cuina, les
habilitats culinàries de la població han anat minvant
alarmantment.
Cuina Rebel neix a Valls amb l’objectiu de tornar
a capacitar la ciutadania a cuinar els seus propis
aliments de manera sostenible utilitzant recursos
locals. Agafeu el davantal i sortiu del costat fosc per
ser part de la Cuina Rebel!!!

PERÍODE I HORARI:
25 abril, de 18 a 21 h Cuina d’Hongria.
23 maig, de 18 a 21 h Cuina de Rússia.
20 i 21 juny, de 18 a 21 h Coques de
Sant Joan.
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera
FORMADORS:
Márton Csatlós, Ilja Stroganov i Pere Vidal
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 15 alumnes
PREU:
Gratuït

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA

Visitarem i coneixerem productors locals i productes de proximitat. Connectem la paraula,
l’entorn i els fruits que ens dona la terra. Si no hi podem arribar a peu, no és local.
Poseu-vos bon calçat i apropem-nos al que passa prop de casa.
PERÍODE I HORARI:
14 d’abril, d’11 a 12 h: Inauguració del cicle amb lectura de textos, mostra de llibres i pica-pica ecològic. Al Centre Cívic de Valls.
28 d’abril, de 10 a 12 h: Visita i plantada a l’Hort Comunitari dels 4 Cantons a Valls (HC4C)
12 de maig, d’11 a 12 h: Cuina i degustació de verdures de I un Rave. Punt de trobada: Centre Cívic.
26 de maig, de 10 a 13 h: Caminada, visita i tast al Celler Dasca Vives. Punt de trobada: Centre Cívic.
9 de juny, de 10 a 13 h: Caminada, visita i recol.lecció a Can Pipirimosca. Punt de trobada: Centre Cívic.
23 de juny, de 10 a 13 h: Festa de cloenda amb infusió i coca de Sant Joan a l’HC4C.
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
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

FAMILIARITZA’T AMB EL PROGRAMARI LLIURE

Saps què és el programari lliure? O hi has treballat mai? Doncs
ara tens l’oportunitat de fer-ho. El programari lliure és una alternativa segura al programari propietari. Lliure no vol dir gratuït,
tot i que moltes vegades podem descarregar el programari
lliurament des d’Internet. En aquest curs ens familiaritzarem
amb algunes de les aplicacions més habituals de programari
lliure, com ara el paquet d’Ofimàtica Lliure Office, el GIMP, el
navegador Firefox i, a més, treballarem amb el sistema operatiu
Ubuntu.

HORARI:
Dilluns de 9.30 a 11.30 h
PERÍODE:
Del 16 d’abril a l’11 de juny
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

CAMINEM

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

HORARI:
A les 8.30 h
PERÍODE:
Del 3 d’abril al 14 de juny
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
PREU:
Gratuït

APRENEM IDIOMES!
TROBADES D’INTERCANVI LINGÜÍSTIC
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:
3, 10 i 17 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda. Cal inscripció prèvia.
FORMADORA:
Montse Esteve
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 16 alumnes
PREU:
Gratuït

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
aprenen 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! Alhora que aprenem idiomes, ens socialitzem i ens
divertim!
HORARI:
Dimecres de 18.30 a 20.30 h, divendres de 10.30 a 12.30 h i/o dissabtes de
9.30 a 11 h.
PERÍODE:
Del 4 d’abril al 15 de juny.
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
PREU:
Gratuït

Podem enriquir les nostres relacions i sentir-nos millor amb nosaltres mateixos cuidant la nostra
comunicació. La CNV ens dona
eines per expressar-nos des dels
nostres valors, cuidant el que és
important per nosaltres, con l’honestedat i, al mateix temps, amb
cura i obertura cap a la vivència
de l’altre. Així, construïm ponts en
lloc de murs. En aquest introductori de quatre sessions coneixerem les bases d’aquesta pràctica
creada per Marshall Rosenberg
mitjançant dinàmiques diverses.
Pot ser un punt de partida per
crear un grup de pràctiques amb
continuïtat a la ciutat.
T’hi apuntes?

HORARI:
De 18 a 20 h
PERÍODE:
26 d’abril, 10 i 24 de maig i 14 de juny
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
FORMADORA:
Noelia Jiménez, entusiasta de la CNV i traductora de tres llibres del Marshall Rosenberg.
Amb el suport de l’Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can
Pipirimosca.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 15 alumnes
PREU:
Gratuït

CANT AMB HARMÒNIUM

Sessió de cant amb harmònium. Utilització de tècniques del ioga del so per assolir estats de benestar
físic, mental i emocional. Una experiència on el
silenci, el so dels instruments i el cant de mantres es
fusionen. Durant la sessió es realitzarà una relaxació.
HORARI:
Divendres de 18.30 a 20 h
PERÍODE:
11 de maig
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda
FORMADOR:
Adrià Cabestany
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 15 anys: 5€
Més de 25 anys: 10€

APRÈN A FER ELS TEUS SABONS ARTESANS

Ens endinsarem en el món del sabó natural, i en coneixerem les diferents tècniques d’elaboració (sosa
càustica, arrel de saponària, tensioactius, etc.).
HORARI:
Dilluns de 18 a 20 h
PERÍODE:
14 de maig
FORMADORA:
Alba Guiluz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €

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 som i plantejar-nos el nostre futur.

HORARI:
Dissabte de 9.30 a 12.30 h
PERÍODE:
19 de maig
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
FORMADOR:
Pere Vidal, permacultor, fundador
de l’Associació pel Desenvolupament
Local i Alternatiu - Can Pipirimosca.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 20 participants
PREU:
Gratuït

APRÈN A FER ELS TEUS RELAXACIÓ AMB
XAMPÚS NATURALS
HANDPAN
Coneixerem les característiques dels nostres cabells,
com cuidar-los i farem diferents tipus de xampús.
HORARI:
Dilluns de 18 a 20 h
PERÍODE:
28 de maig
FORMADORA:
Alba Guiluz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €

Sessió de relaxació amb
handpan. Utilització de tècniques del ioga per assolir
estats de benestar físic,
mental i emocional. Una
experiència on el silenci,
el so dels instruments i les
paraules s’entrellacen.
HORARI:
Divendres de 18.30 a 20 h
PERÍODE:
1 de juny
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda
FORMADOR:
Adrià Cabestany
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 15 anys: 5€
Més de 25 anys: 10€

DONA FIL

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)
HORARI:
Dijous de 9.30 a 12 h
PERÍODE:
Del 12 d’abril al 14 de juny
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 €

ZUMBA

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 4 d’abril al 13 de juny
FORMADORA
Maria Benaiges, Patronat Municipal
d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT

Activitat basada en el treball 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 a 21 h
Dilluns i dimecres de 21 a 22 h
PERÍODE:
Del 4 d’abril al 13 de juny
ESPAI:
Escola Enxaneta
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup
FORMADOR:
Patronat d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
69,48 €*
*Descompte per a abonats del Patronat Municipal d’Esports

HATHA VINYASA IOGA TXI-KUNG
Tècnica mil·lenària per
(IOGA DINÀMIC)
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 3 d’abril al 14 de juny
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 €

reequilibrar cos i ment mitjançant moviment, concentració i respiració. Apte per
a qualsevol persona, tant
per edat com per condició
física.
HORARI:
Dimarts de 19 h a 20 h
PERÍODE:
Del 3 d’abril al 12 de juny
ESPAI:
Escola Enxaneta
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

MEMÒRIA

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
exercitar la memòria a la
vida quotidiana i a 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 4 d’abril al 14 de juny
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 9 d’abril al 11 de juny
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 €

a majors de

64 anys

GIMNÀSTICA
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):
Dilluns d’11.30 a 12.30 h (Nivell 1)
Dimecres de 12 a 13 h (Nivell 2)
PERÍODE:
Del 4 d’abril al 13 de juny
FORMADORA:
Susanna Dasca
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

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 4 d’abril al 15 de juny
FORMADORA:
Marta Güell, Patronat Municipal
d’Esports
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
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 19 de març de
dilluns a divendres de 10 h a 14 h i, de
dimarts a dijous de 17 h a 19 h.

HISTÒRIA

PSICOMOTRICITAT

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

HORARI:
Dijous de 16.30 a 17.30 h
PERÍODE:
Del 5 d’abril al 14 de juny
FORMADORA:
Marta Güell, Patronat Municipal
d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

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 3 d’abril al 15 de juny
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)

L’organització es reserva el dret de modificar el programa en cas que no s’arribi al
mínim d’alumnes o per causes externes.

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 4 d’abril al 13 de juny
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

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!

Organitzen:

Col·laboren:

