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Dijous 4 d’octubre a les 18.30 h
Eines per gaudir educant, a càrrec 
d’Anna Pascual, Tres Llunetes
En molts aspectes, els nostres fills són 
el nostre mirall. En aquesta xerrada 
parlarem de la importància de cui-
dar-nos, del repte de ser pares i, en 
definitiva, de com gestionar el dia a 
dia amb els nostres fills i filles per tal 
de gaudir educant!

Dijous 15 de novembre a les 18.30 h
La sexualitat infantil, a càrrec d’Eli-
senda Pascual, Acompanyament 
familiar
La Vida és un contínuum d’etapes 
on, una darrere l’altra, anem desco-
brint qui som i com és el món que 
ens envolta. Comprendre que els 
infants travessen per un moment on la 
presència dels seus genitals fa més 
evident la seva sexualitat, és impres-
cindible per tal de poder acompanyar 
el seu desenvolupament d’una forma 
respectuosa alhora que segura. Què 
entenem per sexualitat infantil? Quan 
comença? Com acompanyar aquesta 
etapa amb respecte? Aquestes són 
preguntes que respondrem.

Dimecres 31 d’octubre a les 17.30 h 
al Pati
Queviures a tota castanya! A càrrec de 
deParranda.
Benvinguts a la nostra botigueta de Queviu-
res, on amb jocs danses i cançons, parlem 
del producte local, i el comerç de barri amb 
l’afegit que tenim els millors productes per 
una data excepcional: LA CASTANYADA. 
Us donarem els ingredients i la recepta 
perfecta per fer uns panellets excepcionals, 
també en tenim d’esferificats i gegants!, 
solucionarem el conflicte entre els equips 
de la patata i els de moniato (com les colles 
castelleres) i ens defensarem dels atacs de 
la Carbassa Bordegassa gràcies al Kuman-
du Castanya i la nostra estimada Castanye-
ra ....i moltes coses més!!!!!

Xerrades Pessebre Vivent 
de Valls 2018

Espectacles infantils
La 8a edició del Pessebre Vivent ja està 
en marxa! NOVETAT: En aquesta edició es 
realitzaran les representacions els dies 21, 
22 i 23 de desembre! Volem que Valls s’ompli 
d’història i espectacle teatral, però per fer-ho 
possible necessitem la teva col·laboració! 
T’hi apuntes? Vine a les reunions informatives 
que celebrarem el dijous 27 de setembre al 
Centre Cívic i descobreix com hi pots formar 
part! La primera sessió és a les 18.30 h i la 
segona a les 20.30 h. T’hi esperem!

I si tens clar que vols donar vida a un per-
sonatge, ja et pots inscriure personalment a 
l’oficina del Centre Cívic, trucant al 977 60 98 
49 o enviant-nos un correu a 
pessebreviventdevalls@gmail.com; i 
reserva’t el dissabte 6 d’octubre (2 convoca-
tòries: d’11 a 13 h, o de 17 a 19 h), a la sala 
d’actes del Centre Cívic. 

Segueix-nos a Twitter, Instagram (@pessebre-
valls) o a Facebook (pessebreviventdeValls) i 
estigues al dia de tots els detalls!

Divendres 16 de no-
vembre a les 17.30 h a la 
sala d’actes de la Bibliote-
ca Carles Cardó 
A la biblioteca, fem salut!, a 
càrrec de Còdol Educació i Bibliote-
ca Carles Cardó.
A través d’un conte adreçat als infants, 
descobrirem l’apassionant història del 
Doctor Frias, l’amic dels infants. Un doctor 
que va viure fa anys i panys i que volia 
que els infants de la seva ciutat creixessin 
sans i feliços! Per fer-ho possible se les va 
empescar totes per trobar les eines que 
salvessin més vides. Sabeu quines eines 
van ser? Encara que no us ho sembli, ho 
va aconseguir amb el sabó, l’alimentació 
i l’exercici físic! A la biblioteca, nosaltres, 
amb el Doctor Frias també farem salut!  
Adreçat a nens/es d’entre 5 i 12 anys.

Divendres 14 de desembre a les 17.30 h 
a la plaça del Centre Cívic 
Fem Cagar al tió! a càrrec de la Colla 
Gegantera Pessigolla de Valls.
A cops de bastó el tradicional Tió cagarà 
llaminadures per als nens i nenes de Valls 
que s’hi vulguin arribar.



Què és? Els Serveis de 
Joventut de Valls, Alco-
ver, Vila-rodona, el Pla, 
i el Patronat Municipal 
d’Esports de Valls s’han 
unit per oferir un progra-
ma de SORTIDES D’OCI I 
LLEURE per als joves de 
la comarca de l’Alt Camp.

*Per a joves entre 14 i 29 anys

vave Zone

Sortides
joves

Aprendrem a fer format-
ge casolà, coneixerem la 
cultura del formatge, la 
importància dels ferments 
en el formatge i els seus 
beneficis i propietats. 

HORARI:
Divendres de 18 a 20 h
PERÍODE: 
9 de novembre 
FORMADOR/A:
Isabel Chaparro
ESPAI:
Centre Cívic
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 10 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €

Fem Formatge amb 
llet crua

Aula 
de cuinaUs aproparem els 

beneficis que ens 
aporta la pràctica del 
ioga durant l’embaràs. 
Practicarem unes 
senzilles asanes (pos-
tures) que juntament 
amb una correcta 
respiració, ens aju-
daran a acceptar els 
canvis físics i hormo-
nals propis d’aquesta 
etapa. Tot plegat ens 
durà a gaudir d’un em-
baràs més conscient i 
tranquil.

HORARI:
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
PERÍODE: 
2 d’octubre
FORMADORA:
Marta Ferré
OBSERVACIONS:
Portar roba còmoda i una 
manta gruixuda
NOMBRE D’ALUMNES 
PER GRUP:
Entre 3 i 8 alumnes
PREU:
Gratuït

ioga Prenatal 
i PostnatalSer mares i pares és una tasca 

preciosa i que alhora comporta una 
gran responsabilitat i entrega. En 
aquest cicle de 4 xerrades ens cen-
trarem d’una banda, en la parella i 
d’una altra, en les emocions. Parla-
rem de la importància de cuidar la 
parella per estar millor per atendre 
els fills/es i de la riquesa del món 
emocional.
 • 9 d’octubre: De parella a família. 
Conèixer-nos i créixer junts. 
 • 16 d’octubre: De parella a família. 
Com conviure millor per educar 
millor.
 • 23 d’octubre: Coneguem i vivim 
les emocions.
 • 30 d’octubre: Emocionem-nos 
des de casa.

HORARI:
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
FORMADORA:
Anna Pascual, Tres Llunetes
OBSERVACIONS:
S’aconsella que es vingui en parella als dos 
primers tallers.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys:
1 taller: 10 €
2 tallers:  15 €
De 3 a 4 tallers: 20 €
Més de 25 anys:
1 taller: 15 €
2 tallers: 20 €
De 3 a 4 tallers: 25 €

gaudim educant

Sabíeu que darrere de 
l’amor, de l’elaboració de 
les salses, de les agu-
lletes, dels pets o de la 
cocció d’un ou dur s’ama-
guen fenòmens químics? 
La química no és dolenta, 
ni ha de ser obligatòria-
ment avorrida, malgrat 
que els qui l’expliquem 
podem ser una mica 
freaks. En aquest taller 
parlarem de química de 
forma amena i mostrarem 
alguns aspectes de la 
química quotidiana a tra-
vés de vídeos i demostra-
cions amb explicacions 
científiques.

HORARI:
Dimarts a les 17.30 h
PERÍODE: 
13 de novembre
OBSERVACIONS:
Per a nens i nenes a partir dels 6 
anys. Cal inscripció prèvia.
FORMADOR:
Laureano Jiménez, enginyer quí-
mic a la URV i divulgador científic
NOMBRE D’ASSISTENTS:
Màxim 40 persones
PREU:
Gratuït

taller de ciència 
en FamíliaEscola 

de pares

En aquest taller farem 
dues elaboracions enga-
nyatalls, on res és el que 
sembla: una “hamburgue-
sa” en versió dolça i un 
“gelat” que no es desfà 
si està fora del conge-
lador. Cadascú farà una 
hamburcake i un gelat de 
tipus negrito.

HORARI:
Dissabte de 10 a 11.30 h
PERÍODE: 
29 de setembre
ESPAI:
Aula de cuina de VallsGenera
FORMADORA:
Alba Molas d’Una de Postres
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 5 a 10 alumnes
PREU:
4,5 €  (Despeses de material
a part: 5 €)

enganyatalls: 
Hamburcake + 
gelat

Informa’t de les 
properes sortides a: 
www.vallsjove.cat

També ens pots seguir a:

@vallsjove



Ja arriba la tardor. És temps de fer conserves de les 
collites abundants de l’estiu i fer receptes utilitzant pro-
ductes de temporada. Cuinar els aliments és igual d’im-
portant que produir-los. Cuina Rebel neix a Valls amb 
l’objectiu de tornar a capacitar la ciutadania a cuinar els 
seus propis aliments de manera sostenible utilitzant re-
cursos locals. Agafeu el davantal i sortiu del costat fosc 
per ser part de la Cuina Rebel!!!

HORARI:
De 18 a 21 h
PERÍODE: 
• Dimecres 26 de setembre: Conserves de fruites i verdures de temporada.
• Dimecres 24 d’octubre: Codonyat.
• Dimecres 21 de novembre: Plantes silvestres comestibles.
• Dimecres 12 de desembre: Cuina de Marroc, a càrrec de Naima Bouazzah.
FORMADOR/A:
Cuina Rebel, Valls en transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel 
Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can Pipirimosca
OBSERVACIONS:
Punt de trobada: Hort comunitari dels 4 cantons (HC4C). El taller es farà a 
l’aula de cuina de VallsGenera.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 20 alumnes
PREU:
Taquilla inversa (a càrrec dels formadors/es).

de l’Hort a la taula

Arriba la nova tendència en 
pastissos que arrasa en totes 
les xarxes socials: els pas-
tissos de números o lletres, 
decorats amb fruita, flors 
naturals, petisús, llaminadu-
res, xocolata... les possibili-
tats són infinites! En el taller 
ens centrarem en l’elaboració 
de la crema de farcit i en el 
muntatge i la decoració del 
pastís, portant ja les bases 
fornejades. Cada participant 
escollirà una plantilla de lletra 
o número i farà el seu propi 
pastís (per a 3-4 racions), 
que s’endurà en una capsa 
facilitada per Una de Postres.

HORARI:
Dissabte de 10 a 12.30 h
PERÍODE: 
27 d’octubre 
FORMADOR/A:
Alba Molas d’Una de Postres
ESPAI:
Aula de cuina de VallsGenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 15 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €
*Despeses de material a part: 10 €

number cake Tallers 
d’informàtica

HORARI:
Dilluns de 10 a 12 h
PERÍODE: 
Del 15 d’octubre al 17 de desembre
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
ESPAI:
Aula Òmnia 2 de VallsGenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Mai és tard per iniciar-te 
en les noves tecnologies. 
Taller adreçat a persones 
sense o amb pocs co-
neixements informàtics. Els 
continguts que treballarem 
seran la iniciació a l’ús de 
l’ordinador i del sistema 
operatiu, l’ús del processa-
dor de textos i una intro-
ducció a internet.

inicia’t amb les t ic
Vols aprendre a cosir mentre 
ajudes a fer els vestits que 
portaran els actors i actrius del 
Pessebre Vivent de Valls?
Apunta’t a aquest curs i apren-
dràs a cosir la vora, a tallar 
patrons, a cosir a mà i a mà-
quina. Si ja tens els coneixe-
ments bàsics i vols continuar 
aprenent, posa’t en contacte 
amb nosaltres.

Els dimarts i dijous 
fem petites excur-
sions 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:
Dilluns de 17.30 – 19.30 h
PERÍODE: 
Del 17 de setembre 
al 10 de desembre
FORMADORA:
Candela Amill
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 7 alumnes
PREU:
Gratuït

HORARI:
Dimarts i dijous a les 8.30 h
PERÍODE: 
Del 13 de setembre 
al 13 de desembre
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia.
PREU:
Gratuït

De tot i més
dona Fil 
(edició Pessebre vivent)

caminem



Treball pràctic de comu-
nicació no violenta, on 
treballarem situacions amb 
l’enfocament de la CNV, 
amb dinàmiques que ens 
ajudaran a entendre el 
que sentim i necessitem, 
empatitzar amb els altres, i 
mantenir un diàleg que ens 
ajudi a arribar a solucions 
on tothom hi guanyi.

HORARI:
Dijous de 18 a 20 h
PERÍODE: 
20 de setembre, 11 d’octubre, 
22 de novembre i 13 de desembre
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.
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia. 
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

comunicació 
no violenta En aquest taller explicarem la necessitat de les 

depuracions estacionals, alguns consells gene-
rals per aplicar a la nostra rutina diària i farem 5 
productes cosmètics naturals diferents per poder 
realitzar aquesta depuració de tardor, alguns dels 
quals ens els aplicarem in situ mentre ens prenem 
una infusió depurativa. 
Farem un vapor facial amb plantes adequades 
a cada pell per obrir els porus i eliminar toxines 
a través de la suor, ens exfoliarem la pell de la 
cara per eliminar la pell morta i ens aplicarem una 
mascareta per absorbir les impureses i netejar la 
pell en profunditat. A més, prepararem tònic i un 
sèrum facial per tonificar i nodrir la pell i aportar-li 
els àcids grassos i essencials que necessita. 

HORARI:
Dijous de 18 a 20 h
PERÍODE: 
18 d’octubre
FORMADORA:
Alba Guiluz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 10 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €
*Despeses de material a part: 10 €

cosmèt ica nat ural de tardor

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 en-
senyen la que saben. Són 
trobades obertes a tothom 
sense proves de nivell i 
adaptats als diversos nivells 
de coneixement de la 
llengua. Anima’t! 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 12 de setembre 
al 14 de desembre
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia. 
PREU:
Gratuït

aPrenem idiomes! 
trobades d’intercanvi 
lingüíst ic Taller orientat a treballar les 

bases de la defensa perso-
nal per poder actuar en les 
situacions més comunes en 
cas de possibles agres-
sions. 

HORARI:
Divendres de 19 a 20 h
PERÍODE: 
28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre
OBSERVACIONS:
Destinat a dones a partir de 16 anys 
FORMADORA:
Sònia Vaquer, Centre Dao
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
De 6 a 20 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 15 €
Més de 25 anys: 20 €

deFensa Personal 
Per a dones

T’agrada ballar? En aquest curs 
ens introduirem en els elements 
bàsics de la dansa contemporània. 
Explorarem la pell, els músculs i els 
ossos, buscant alinear, enfortir i es-
tirar el cos. Treballant d’una manera 
natural, escoltant les necessitats del 
nostre cos i preparant-nos per al 
moviment coreogràfic i improvisat.

HORARI:
Dilluns de 10 a 11 h
PERÍODE: 
Del 17 de setembre 
al 10 de desembre
OBSERVACIONS:
Destinat a majors de 25 anys. Cal portar roba 
còmoda. No es necessita experiència prèvia en 
dansa. 
FORMADORA:
Elisenda Nadal
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
45 €

dansa Per a adults 
(imProvisació, entrenament 
i creació)



Activitat física i mental 
que consisteix en l’execu-
ció de moviments estàtics 
i controlats amb l’objectiu 
de reforçar la fermesa 
de la columna vertebral i 
cercar l’equilibri mental. 
Es desenvolupen els 
músculs interns i es re-
força la musculatura de la 
columna vertebral, mentre 
equilibrem el nostre cos.

HORARI:
Dimecres de 10.30 a 11.30 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda. Activitat 
adequada a usuaris de totes les 
edats i tots els nivells d’experièn-
cia. 
FORMADORA:
Laura Figuerola
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Pilates

Saps cosir una mica, però 
vols perfeccionar-ho? Vols 
aprendre a posar crema-
lleres, estrènyer peces, 
o fer arranjaments de la 
vostra pròpia roba? Apun-
teu-vos a aquest curs!
(Si no tens els coneixe-
ments bàsics, però hi 
estàs interessat/da, posa’t 
en contacte amb nosal-
tres).

HORARI:
Dijous de 9.30 a 12 h 
PERÍODE: 
Del 20 de setembre 
al 29 de novembre
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 €

dona Fil

Fórmula aeròbica de condi-
cionament físic vigoritzant, 
eficaç i fàcil de seguir en un 
clima de “festa”. Combina 
la música internacional i els 
ritmes llatins més comer-
cials per ajudar a cremar 
calories a través del ball. 

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

Zumba

Activitat basada en 
el treball de mobilitat 
articular, de millora de 
la resistència cardio-
vascular, de tonifi-
cació 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
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
ESPAI: 
Escola Enxaneta
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup
FORMADORA:
Personal tècnic del Patronat 
Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES 
PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
69,48 €*
*Descompte per a abonats del 
Patronat Municipal d’Esports

gimnàst ica 
de manteniment

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 13 de setembre al 13 de desembre
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 €

HatHa vinyasa ioga 
(ioga dinàmic)

En cada estació de l’any, el cos 
necessita cures especials. A 
la tardor ens demana regene-
rar i reconstituir després del 
desgast de l’estiu i reforçar 
el sistema immunològic per 
encarar els primers freds de 
cara a l’hivern. Explicarem 
consells generals per cui-
dar-nos d’una forma holística a 
la tardor. I, a través de diferents 
tècniques, com els oleomace-
rats, les tintures i els ungüents, 
aprendrem a elaborar remeis 
naturals que acompanyin el 
nostre organisme en aquesta 
època de l’any. Elaborarem una 
infusió d’herbes tòniques, un oli 
corporal reconstituent, un tònic 
capil·lar reforçant i un ungüent 
regenerador.

HORARI:
Dijous de 18 a 20 h
PERÍODE: 
25 d’octubre
FORMADORA:
Alba Guiluz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 10 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €
*Despeses de material a part: 10 €

remeis nat urals de 
tardor



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

HORARI:
Dimecres de 19 h a 20 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
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 €

txi-kung

Gent Gran activa!

En aquest taller treba-
llarem l’autoconfiança, 
l’autoestima en un mateix i 
el benestar emocional en 
general, generant vincles 
interpersonals, de socialit-
zació sobre la base d’ex-
periències compartides.

No et rovellis! Exerci-
ta 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 quotidia-
na i a reduir l’ansietat que 
provoquen les pèrdues de 
memòria. 

HORARI:
Dimecres de 17.45 a 18.45 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 10 alumnes
PREU:
10 €

HORARI (a escollir):
Dimarts de 9 a 10 h
Dimarts de 10 a 11 h
Dimecres d’11 a 12 h
Dijous de 12 a 13 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 13 de desembre
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup 
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

benestar emocional memòria

*tallers recomanats a majors de 64 anys

Podràs aprendre les nor-
mes bàsiques d’ortografia 
i treballar la comprensió 
lectora, i així poder-te ex-
pressar 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 17 de setembre 
al 10 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.
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

català

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 voca-
bulari pràctic, gramàtica i 
conversa bàsica.

Gimnàstica de manteniment 
adaptada a les necessitats 
de la gent gran, basada en 
mobilitat articular, relaxació, 
resistència i de força, psico-
motricitat 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):
Dilluns d’11.30 a 12.30 h (Nivell 1)
Dimecres de 12 a 13 h (Nivell 2)
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup 
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

HORARI (a escollir):
Dimecres de 9 a 10 h
Divendres de 9 a 10 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 14 de desembre 
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup 
FORMADORA:
Personal tècnic del Patronat Munici-
pal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

anglès gimnàst ica



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

HORARI:
Dijous de 16.30 a 17.30 h
PERÍODE: 
Del 13 de setembre 
al 13 de desembre
FORMADORA:
Personal tècnic del Patronat Munici-
pal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Psicomotricitat

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’expe-
riències i de grans perso-
natges il·lustres. Coneixeràs 
també la història dels 
nostres orígens, de l’esclat 
heretat de les grans civilit-
zacions 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  
socialitzador. Entre d’altres, 
es juguen bingos normals i 
ràpids amb petits obsequis 
per als participants. Pas-
saràs una estona agradable 
i divertida mentre fas treba-
llar la ment.  

HORARI (a escollir):
Dimarts d’11 a 12 h
Dimarts de 12 a 13 h
PERÍODE: 
Del 18 de setembre 
a l’11 de desembre
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)

HORARI:
Dimecres de 16.45 a 17.45 h
PERÍODE: 
Del 12 de setembre 
al 12 de desembre
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Història taller de jocs Us podeu inscriure als tallers de “Gent gran 
activa” a partir del dilluns 3 de setembre. 
La resta de tallers, a partir del dimecres 5 
de setembre, al Centre Cívic de Valls 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 modi-
ficar 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 deter-
minades situacions familiars i personals. 
Realitzeu la consulta en el moment de la 
inscripció.

inFormació d ’interès:

inscriPcions 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

consulta, Part iciPa i ProPosa...

est igues inFormat

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

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




