CENTRE CÍVIC
PROGRAMACIÓ
SETEMBRE - DESEMBRE 2019

XERRADES

Totes les xerrades són gratuïtes, de lliure accés (excepte les que requereixen
inscripció prèvia) i es realitzen a la sala d’actes del Centre Cívic

Dimecres 2 d’octubre a les 19 h

L’EQUILIBRI ROBAT

a càrrec de Fanny Ulldemolins.

El cos de la dona, com a dadora de vida, és una
màquina perfectament sincronitzada amb la Terra
i la vida. Mantenint aquesta sincronia, el nostre
cicle menstrual, les nostres hormones i les nostres
relacions s’equilibren de manera natural. Descobreix
com mantenir aquesta sincronia de manera fàcil
amb l’ajuda d’alguns exercicis, plantes medicinals
i una nova forma d’entendre el cicle menstrual i les
relacions entre dones.

Dissabte 19 d’octubre a les 12 h

ON L’AMOR ARRELA. CERCLES DE
PARAULA AMB AVIS I ÀVIES
a càrrec Noemí Duran Salvadó
(Doctora en Arts i Educació)

Presentació del llibre On l’amor arrela (un recull de
diferents maneres d’envellir i embellir l’existència)
amb dinàmica de Cercle de Paraula. Un espai
on invitem especialment gent gran del territori,
però també persones de qualsevol franja d’edat,
per prendre consciència de la importància de les
trobades intergeneracionals on ens disposem a
donar la paraula als Avis i Àvies, amb majúscula, pel
reconeixement a la seva saviesa de vida i per ser
guardians dels territoris i la cultura que compartim
avui. Una reflexió conjunta sobre el lloc que donem a
la gent gran a la nostra societat.

Dimecres 23 d’octubre de 18 a 20 h
Visualització del documental

D’ON VE EL QUE MENGEM

a càrrec de Valls en Transició, Increïble
Comestible-Valls i ADeLA.

“D’on ve el que mengem”, un reportatge sobre
l’interès per menjar sa i d’una manera sostenible, ja
que cada cop els aliments provenen de més lluny.
Ja no es tracta de consumidors alternatius, sinó de
la preocupació creixent de la ciutadania pel que
mengem. “Proximitat”, “km 0”, “de pagès”, “origen”
són expressions cada cop més presents als llocs
de venda. Però les dades assenyalen que només el
15% del que es compra a Mercabarna es produeix
a Catalunya. Ens trobem realment en un canvi de
tendència? En acabar hi haurà llimonada i
pastís per a tots els i les assistents.

Dimecres 6 de novembre a les 19 h

HABITATGE COOPERATIU A
VALLS, UNA ALTERNATIVA AL
LLOGUER I A LA COMPRA

a càrrec de la cooperativa La Titaranya.

Coneixerem de primera mà aquest projecte de la
cooperativa d’habitatges i locals en cessió d’ús,
La Titaranya, al nucli històric de la ciutat de Valls.
Una alternativa als models predominants d’accés
a l’habitatge en règim de lloguer o de compra que
compta cada vegada amb major acceptació i
projectes arreu del territori.

Dijous 14 de novembre a les 18 h

ÉS SEGURA L’AIGUA QUE CONSUMIM?

a càrrec de Carme Aguilar (professora del
Departament de Química Analítica i Química
Orgànica de la URV) en el marc de la
Setmana de la Ciència.

L’objectiu d’aquesta xerrada és que els i les assistents
prenguin consciència de la importància d’una bona
gestió de l’aigua: del malbaratament que en fem a les
cases i de com contribuïm a contaminar-la. Explicarem
el cicle de l’aigua fins arribar a les nostres llars, els
tractaments posteriors en plantes potabilitzadores i les
mesures d’estalvi i de conservació. Podrem aportar el
nostre granet de sorra i fer-ne una millor gestió!
A partir de 14 anys. Cal inscripció prèvia.

Dijous 21 de novembre a les 19 h

RESIDU ZERO:
VIURE SENSE GENERAR RESIDUS

a càrrec d’Esther Peñarrubia (traductora del llibre
Zero Waste Home de Bea Johnson).

Esther Peñarrubia, coneguda per ser la traductora
del llibre Residu Zero a casa, de Bea Johnson, i
ambaixadora de la filosofia Residu Zero al nostre país,
és Doctora Enginyera Agrònoma per la Universitat de
Lleida. Residu Zero a casa és un llibre original, creatiu i
ens ofereix una guia aplicable des de la simplicitat en la
nostra quotidianitat.
Posteriorment a la xerrada es realitzarà un taller de
Furoshiki (tècnica japonesa per embolicar objectes de
regal amb una tela de cotó). Cal inscripció prèvia.

Dimarts 26 de novembre d’11 a 13 h
7a setmana de les capacitats
Taula rodona:

DIVERSITAT FUNCIONAL:
DECIDIM SOBRE LA NOSTRA
MATERNITAT I PATERNITAT
Organitza: Taula de les Capacitats

En aquesta taula es reflexionarà sobre diferents
qüestions relacionades amb la paternitat
i la maternitat de persones amb diversitat
funcional. Reflexions encaminades al dret a
formar una família en igualtat d’oportunitats.

Dimecres 18 de desembre de 18 a 20 h
Visualització del documental

LA REVOLUCIÓ DEL CABÀS

a càrrec de Valls en Transició, Increïble
Comestible-Valls i ADeLA.

“La revolució del cabàs” és un treball que
explica la lluita per l’autoprotecció d’una
comarca de tradició clarament agrícola que, a
poc a poc, recupera la producció dels bancals
oferint productes de proximitat i de temporada,
tornant als orígens en la producció del cultiu,
donant suport i defensant una agricultura de
conreu, preservant la biodiversitat i donant
sentit a la sostenibilitat del territori. En acabar

hi haurà llimonada i pastís per a tots els i
les assistents.

ESCOLA DE PARES I MARES
EL TEA A CASA
ACOMPANYAR LA
GELOSIA

ESPECTACLES
INFANTILS
LITTLE CHEF

a càrrec de Kids and Us.
Farem un taller de cuina en
anglès dirigit als nens i nenes
de 3 a 10 anys, on podran
experimentar amb el menjar,
tastar nous sabors i descobrir
que cuinar pot ser molt divertit.
Cal inscripció prèvia a:
valls@Kidsandus, trucant al
647228897 o presencialment a
l’acadèmia.
Divendres 13 de setembre, 18 h
Sala d’actes del Centre Cívic

LA FESTA DE LA
TARDOR

a càrrec de Picarols Grup
d’animació.
La família Buscall, formada per
la Maria Castanyera, en Ramon
el llenyataire, en Joan el pagès
i la Carmeta la pubilla, baixen
de les muntanyes de Prades
per vendre i torrar castanyes a
les places dels pobles o ciutats
com s’havia fet des de temps
memorables. Un espectacle de
caire tradicional on la Tardor i
els elements que l’envolten són
els temes que s’hi tracten.

Dimarts 31 d’octubre, 17:30 h
Plaça Pilar Prim
(davant del Centre Cívic)

ESPECIAL NADAL:
FEM CAGAR EL 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.
Divendres 20 de desembre, 17:30 h
Plaça Pilar Prim
(davant del Centre Cívic)
Dissabte 21 de desembre, 17:30 h
El Pati

Sovint als pares i mares ens
costa acompanyar la gelosia
del nostres fills i filles. Ens
sembla que no haurien de sentir
gelosia, que alguna cosa no
estem fent prou bé o que no n’hi
ha per a tant.
Els assistents a aquesta
xerrada marxareu amb un sac
ple d’estratègies per minimitzar
la gelosia entre germans i
germanes, amb idees de com
aplicar aquestes estratègies
en el dia a dia i amb una bona
caixa d’eines per no perdre els
nervis.
Dissabte 5 d’octubre, 11:30 h
Formadora: Judit Besora (La Tribu)
Observacions: Pares/mares amb
nadons són benvinguts (demanem
que no hi assistiu amb infants més
grans perquè estarem parlant d’ells
i elles)
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

Taller on s’exposaran i es
treballaran les diferents
preocupacions que es tenen a
casa quan es té un fill o una filla
amb TEA. Buscarem entendre
i aportar eines i recursos
segons les diferents situacions
viscudes per ajudar en la
gestió quotidana i del dia a dia.
Es treballarà amb situacions
reals que visquin els familiars
i parlarem concretament dels
seus fills i filles.
Dimecres 16 d’octubre,
de 18:30 a 20 h
Formadora: Elisenda Carrió
(psicòloga en atenció precoç i
família, especialitzada en trastorns
de la relació i la comunicació i
trastorns de l’espectre autista.
Terapeuta a domicili i formadora per
a mestres)
Observacions: Destinat a familiars
d’infants amb trastorns de la relació
i la comunicació i/o trastorns de
l’espectre autista
Places: Màxim 20 persones
(10 parelles)
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

ENSENYAR A
COMPARTIR

“Deixa-li el camió al Pau, que tu
ja hi has jugat molta estona, ara
li toca a ell...”
Aquest tipus d’intervencions
que sovint fem sense pensarhi gaire, fa que els infants no
tinguin ganes de compartir,
sinó al contrari, fa que s’aferrin
més als objectes i els costi
cedir-los perquè s’hi senten
obligats. En aquesta xerrada
descobrirem altres maneres
d’enfocar el tema del compartir
per aconseguir que els nostres
fills i filles gaudeixin donant i
es redueixin dràsticament les
baralles per les joguines.
Dissabte 26 d’octubre, 11:30 h
Formadora: Judit Besora (La Tribu)
Observacions: Pares/mares amb
nadons són benvinguts (demanem
que no hi assistiu amb infants més
grans perquè estarem parlant d’ells
i elles)
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

PRIMERS AUXILIS PER
A NADONS I INFANTS

Taller on es treballarà la pràctica
de primers auxilis sobre les
situacions més crítiques com
la pèrdua de coneixement,
l’ennuegament o l’aturada
cardiorespiratòria i una part més
teòrica de situacions menys
greus però més freqüents com
cops al cap, ferides, cremades,
intoxicacions, convulsions...
Dissabte 30 de novembre,
de 9:30 a 14 h
Formadora: Laura Solé Garrido
Observacions: Portar roba còmoda
Places: Màxim 8 persones
Preu: 20 €

NUTRICIÓ DURANT
L’EMBARÀS,
LACTÀNCIA I
PRIMERA INFÀNCIA

Una quantitat considerable
d’evidències demostra que
la nutrició i l’estil de vida
primerenc tenen efectes a
llarg termini sobre la salut
i el desenvolupament de
malalties posteriors. La
influència de l’alimentació,
per la seva quotidianitat i
essencialitat, és considerat de
màxima importància a causa
de la interacció entre gens i
nutrients. En aquesta xerrada
es posaran en consideració les
recomanacions actualitzades
per a una nutrició optimitzada
abans i durant l’embaràs,
durant la lactància i la primera
infància, i amb especial
referència als resultats
sobre la salut a llarg termini.
Aquestes recomanacions han
de contribuir a la prevenció
primària de l’obesitat i les
malalties cròniques associades
a l’edat adulta.
Dimecres 11 de desembre,
de 18 a 20 h
Formadora: Roser Ortiz Villorbina
(dietista-nutricionista)
Observacions: Es pot assistir amb
fills/es
Places: Màxim 20 persones
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

CUINA DE NADAL:
EL TIÓ

Taller de cuina en família on es
fusiona el clàssic i el modern:
un clàssic tronc de Sant
Silvestre, caracteritzat com
a tió de Nadal, amb detalls
en xocolata i fondant. Una
proposta que satisfarà a adults/
es i a infants.
Dissabte 21 de desembre,
de 10 a 12:30 h
Aula de cuina de Vallsgenera
Formadora: Alba Molas
(Una de Postres)
Observacions: Cada parella infantadult realitzarà el seu propi tió que
s’emportarà en una capsa facilitada
per Una de Postres. Tots els i les
participants s’enduran un dossier
amb la recepta realitzada
Places: Entre 5 i 10 alumnes
(binomi adult-infant)
Preu: 7,5 €

CUINA REBEL

AULA DE
CUINA

Ja arriba la tardor. És temps de fer
conserves de les collites abundants de
l’estiu i fer receptes utilitzant productes de
temporada. Cuinar els aliments és igual
d’important 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 recursos locals. Agafeu el davantal
i sortiu del costat fosc per ser part de la
Cuina Rebel!
Dimecres 25 de setembre, de 18 a 21 h

Conserves de fruites i verdures de
temporada, a càrrec de Pere Vidal

Dimecres 16 d’octubre, de 18 a 21 h
Cuina d’Uruguai, a càrrec de Melissa
Beltran Núñez
Dimecres 30 d’octubre, de 18 a 21 h
Panellets, a càrrec de Pere Vidal
(cal portar ingredients de decoració)
Dimecres 27 de novembre, de 18 a 21 h
Sopes del món, a càrrec de Xavier Fabra, cuiner
del Restaurant Quinta Forca de Nulles
Divendres 20 de desembre, de 18 a 21 h
Tortell de Reis, a càrrec de Pere Vidal
(cal portar ingredients de decoració)
Aula de cuina de Vallsgenera
Formador/a: Cuina Rebel, Valls en Transició,
Increïble comestible-Valls, Associació pel
Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) –
Can Pipirimosca
Observacions: Cal portar pots o carmanyoles i
davantal (hi ha l’opció de quedar-se al sopar de
germanor amb els plats cuinats durant el taller)
Places: Entre 4 i 20 alumnes per grup
Preu: Taquilla inversa

LA CUINA TRADICIONAL

Recordeu com cuinaven les nostres àvies?
Si esteu interessats/des en recuperar
receptes d’abans, cuinades sense pressa,
amb tota la tradició de la nostra cuina, les
nostres arrels i els nostres productes, ho
farem realitat en aquesta classe. Ho faran
conjuntament, pare i filla. Amb l’experiència
del gran cuiner Anton Gurí, i les pinzellades
nutritives de la Yolanda, ens endinsarem
en el passat amb tota la informació del
present, per gaudir ara i en un futur.
Divendres 11 d’octubre, de 18 a 20:30 h
Aula de cuina de Vallsgenera
Formadora: Yolanda Gurí
Places: Entre 6 i 15 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

METABOLISME, MENOPAUSA
I NUTRICIÓ

Els mitjans de comunicació, professionals
de salut i fins i tot la gent del carrer, parlen
contínuament sobre els bons hàbits de
vida i l’alimentació ideal. Però, realment
coneixem els motius pels quals hem de
seguir un estil de vida determinat? O per
què hem de consumir més d’un aliment
i menys d’altres? En aquesta xerrada, us
donarem a conèixer els motius científics
pels quals, a partir de la quarta/cinquena
dècada de vida, la dona ha de ser més
conscient sobre l’estil de vida que segueix.
Explicarem quins són els principals canvis
metabòlics que es produeixen durant
la menopausa, i com aquests poden
comprometre la salut de la dona si no es
tenen en compte certs comportaments
alimentaris i de vida. En acabar, realitzarem
un taller de cuina demostrativa, tenint en
compte el coneixement científic explicat
durant la xerrada.
Dimecres 9 d’octubre, de 18 a 20 h
Formadora: Roser Ortiz Villorbina
(dietista-nutricionista)
Places: Màxim 20 persones
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

TALLERS
D’INFORMÀTICA
INICIA’T AMB LES TIC
Mai és tard per iniciar-te en
les noves tecnologies. Taller
adreçat a persones sense
o amb pocs coneixements
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.
Dilluns, de 9 a 11 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Aula Òmnia 1 de Vallsgenera
Formadora: Luisa Miralles,
Punt Òmnia Valls
Places: Entre 6 i 8 alumnes per grup
Preu: De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €
Majors de 64 anys: 10 €

ACTUALITZA’T AMB
LES TIC

Adreçat a persones amb
coneixements bàsics en noves
tecnologies i informàtica
per reforçar i ampliar les
competències digitals en xarxes
socials, seguretat i privacitat,
descàrregues d’aplicacions,
gestions i tràmits en línia,
música, vídeos i més recursos
a Internet.
Dilluns, de 11:30 a 13:30 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Aula Òmnia 1 de Vallsgenera
Formadora: Luisa Miralles,
Punt Òmnia Valls
Places: Entre 6 i 8 alumnes per grup
Preu: De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €
Majors de 64 anys: 10 €

GIMNÀSTICA
ABDOMINAL
HIPOPRESSIVA

DE TOT I MÉS!
DONA FIL

Curs de costura bàsica i
avançada on podreu aprendre
les nocions bàsiques com
cosir la vora, tallar patrons o
cosir a mà i amb màquina o
perfeccionar el vostre nivell
aprenent a posar cremalleres,
estrènyer peces, o fer
arranjaments de la vostra pròpia
roba.
Nivell bàsic:
Dilluns, de 9:30 a 12 h
Nivell avançat:
Dijous, de 9:30 a 12 h
Del 30 de setembre al 12 de
desembre
Formadora: Candela Amill
Places: Entre 4 i 7 alumnes per grup
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.
Dilluns i dimecres,
de 15:30 a 16:30 h
Del 23 de setembre al 18 de
desembre
Formador: Personal tècnic del
Patronat Municipal d’Esports
Places: De 8 a 20 alumnes
Preu: De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

ESCRIPTURA
CREATIVA PER A
JOVES

Aquest curs proposa alliberar
la creativitat a través de
tècniques que propicien el
desenvolupament d’idees. A
través dels exercicis escrits
treballarem les veus narratives,
la construcció de personatges,
els temps, les figures
retòriques, la diferència entre
dir i mostrar, etc. tot trencant
amb els esquemes que puguin
imposar els usos comunicatius
estàndard. Literalment i
metafòrica, farem volar la
imaginació.
Dilluns, de 18:45 a 20:15 h
Del 23 de setembre al 16 de
desembre
Formadora: Ester Enrich
Observacions: Per a joves de
16 a 34 anys
Places: Entre 5 i 10 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

La gimnàstica abdominal
hipopressiva consisteix a
combinar la respiració i
les posicions del cos per
treballar la nostra musculatura
abdominal i el sol pèlvic.
A partir d’una apnea respiratòria
es realitzen unes postures
concretes.
Alguns dels beneficis més
destacats d’aquesta activitat
són la disminució del perímetre
abdominal, l’ajuda en la
recuperació en el postpart,
la millora de la capacitat
respiratòria, la millora i
prevenció de les incontinències
urinàries i la millora de la
postura reduint mals d’esquena.
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 23 de setembre al 16 de
desembre
Formadora: Ester Pérez
Observacions: Activitat
contraindicada per a hipertensos/es,
embarassades, i dones en postpart
inferior a 2 mesos
Places: Entre 8 i 10 alumnes
Preu: De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

Activitat basada en el treball de
mobilitat articular, 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
Del 23 de setembre al 18 de
desembre
Escola Enxaneta
Formador: Personal tècnic del
Patronat Municipal d’Esports
Observacions: Cal escollir grup
Places: De 8 a 20 alumnes per grup
Preu: 71,28 € (descompte per a
abonats/des del Patronat Municipal
d’Esports)

CAMINEM

Els dimarts i els dijous fem
petites excursions dirigides
pels camins dels voltants de
Valls. Una manera distesa de
fer exercici mentre coneixem
l’entorn de la ciutat. Si hi esteu
interessats/es no dubteu en
posar-vos en contacte amb
nosaltres. El punt de trobada i
de sortida és el Centre Cívic.
Dimarts i dijous de 8:30 a 10 h
Del 17 de setembre al 19 de
desembre
Formadora: Fanny Ulldemolins
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

HATHA VINYASA IOGA

(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.
Nivell 1:
Dimarts de 15:15 a 16:15 h
Nivell 2:
Dijous de 15:15 a 16:15 h
Del 24 de setembre al 19 de
desembre
Formadora: Elisenda Nadal
Places: Entre 8 i 15 alumnes
per grup
Preu: De 12 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

CURS DE LETTERING

El “lettering” és l’art de dibuixar
lletres a mà, és una eina
visual i expressiva, és la suma
d’il·lustració i missatge escrit.
El curs començarà des de 0,
no es necessita nivell previ.
T’ensenyarem a incentivar la
teva creativitat a través de
dibuixar paraules i a trobar
el teu propi estil. Treballarem
la composició de frases, la
coherència i l’equilibri de les
formes. Utilitzarem diferents
materials, tècniques i suports, a
més de recursos decoratius. I el
més important és que tothom en
pot aprendre.
Dimarts de 17:30 a 19 h
De l’1 d’octubre al 17 de desembre
Formadora: Marta Palau
(CanHippieHome)
Observacions: A partir de 15 anys
Places: Entre 6 i 11 alumnes
Preu: De 15 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 qualsevol persona, tant
per edat com per condició
física.
Horari a escollir:
Dimarts, de 19 a 20 h
Dijous, de 9:30 a 10:30 h
Del 24 de setembre al 19 de
desembre
Formador: Fausto Cepas
Observacions: Cal portar
roba còmoda
Places: Entre 6 i 12 alumnes
Preu: De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

PILATES

Activitat física i mental que
consisteix en l’execució 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 reforça
la musculatura de la columna
vertebral, mentre equilibrem el
nostre cos.
Dimecres, de 10:30 a 11:30 h
Del 25 de setembre al 18 de
desembre
Formadora: Laura Figuerola
Observacions: Cal portar roba
còmoda. Adequat a usuaris/es
de totes les edats i tots els nivells
d’experiència
Places: Entre 8 i 15 alumnes
Preu: De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

ESPAI DE JOCS

Compartirem l’experiència de
jugar amb els amics i amigues,
la família, els companys/es de
feina o de classe a través dels
jocs de taula, d’estratègia i
de cartes com el Carcassone,
el Catan, Ciudadelas, Màgic
o Warhammer, entre molts
d’altres. Esteu a punt? Doncs
que comenci el joc!
Divendres, de 17:30 a 20 h
Del 20 de setembre al 20 de
desembre
Formadora: Ester Enrich i
Associació As. en la manga
Observacions: A partir de 14 anys
Places: Fins a 30 persones
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

TALLER DE CONVERSA
EN ANGLÈS

Coneixes la gramàtica de
l’anglès però quan és hora de
comunicar-te oralment et sents
encallat/da i incòmode/a? Amb
aquests tallers milloraràs la
teva fluïdesa i seguretat, tot
fent activitats orals enfocades
a ampliar vocabulari, aprendre
expressions útils i perfilar
la pronunciació per tal de
començar a gaudir comunicantte en anglès.
Grup intermedi-baix (A2):
Dissabte, de 10:30 a 11:30 h
Grup intermedi-alt (B2):
Dissabte, d’11:30 a 12:30 h
Del 28 de setembre al 21 de
desembre
Formadora: Marta Bonavila
Places: Entre 6 i 15 alumnes
per grup
Preu: De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

DEFENSA PERSONAL
PER A DONES

Taller orientat a treballar les
bases de la defensa personal
per poder actuar en les
situacions més comunes en cas
de possibles agressions.
Dimecres, de 18 a 20 h
20 i 27 de novembre
Formadora: Sònia Vaquer
(Centre Dao)
Observacions: Destinat a dones a
partir de 16 anys
Places: De 6 a 20 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

CERCLE DE DONES

Un cercle de dones és un
espai de trobada ancestral, sa i
sanador, que ens connecta amb
la nostra essència femenina per
un compartir sense judici, des
de l’interior i amb molt d’amor.
17/10: Cercle de dones en
Lluna Plena en Àries
En aquest cercle de lluna plena,
treballarem l’energia d’Àries,
que ens invita a accionar la
vida des de la nostra pròpia
naturalitat, com a nenes lliures,
alliberades.
13/11: Cercle de dones en
Lluna Plena en Taure
En aquest cercle de lluna plena,
treballarem amb l’energia
de Taure, que ens invita a
connectar-nos amb allò físic,
els nostres sentits per percebre
el món, i ho farem d’una forma
especial i bonica: serà el nostre
autorregal!
Dijous 17 d’octubre,
de 18:15 a 20:15 h
Dimecres 13 de novembre,
de 18:15 a 20:15 h
Formadora: Fanny Ulldemolins
Places: Màxim 15 persones
per grup
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

DIR ADEU A
L’ANSIETAT

Aquest taller et permetrà
descobrir què és l’ansietat i
per què la sentim. Posarem
l’atenció en les causes que
la produeixen, obtenint una
valuosa informació per posar
en pràctica a la nostra vida.
Aprendrem tècniques de
relaxació i respiració per
poder-les aplicar de manera
útil quan ho necessitem reduint
o eliminant els símptomes de
l’ansietat.
Dissabte 16 de novembre,
de 10 a 14 h
Formadores: Gabriela Fabón i
Marta Palomo (Cercle Gestalt-TCITarragona)
Observacions: Destinat a tota
persona que pateixi o hagi
patit ansietat, estrès (laboral,
familiar, personal...), problemes
de concentració, nerviosisme,
problemes per dormir, li costi parar
el “rum-rum” mental o simplement
vulgui aprendre tècniques de
relaxació i respiració per portar-les
al seu dia a dia
Places: Màxim 25 persones
Preu: De 16 a 25 anys: 15 €
Més de 25 anys: 20 €

INTRODUCCIÓ A
LA ROBÒTICA I A LA
PROGRAMACIÓ

Endinsa’t en el món de la
robòtica amb la construcció
de robots Lego i la seva
pogramació, superant reptes
tecnològics, problemes
d’enginyeria i desenvolupant
habilitats manuals. Un cop
construïts, programarem els
robots amb Scratch i els farem
interactuar amb videojocs.
Dimecres 30 d’octubre, de 17:30
a 19:30 h
Formador: Miquel Parera (Daidalos
Education)
Observacions: Destinat a nens i
nenes de 6 a 10 anys
Places: Màxim 8 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

COMPETICIÓ DE
ROBÒTICA

Endinsa’t en el món de la
robòtica a través d’aquest taller
on muntarem i programarem
robots amb Lego Mindstorms
per superar una sèrie de proves
en un camp de competició.
Dimecres 4 de desembre, de 17:30
a 19:30 h
Formador: Miquel Parera (Daidalos
Education)
Observacions: Destinat a nens i
nenes d’11 a 15 anys
Places: Màxim 8 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

DE L’HORT A LA TAULA

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 apropemnos al que passa a prop de casa.
També visualitzarem dos
documentals: un sobre l’interès
per menjar sa i d’una manera
sostenible, i l’altre ens parlarà
del treball que arreplega la lluita
per l’autoprotecció i recuperació
d’un territori de tradició clarament
agrícola (vegeu apartat xerrades).
Dilluns 23 de setembre, de 16 a 19 h

Caminada i visita a les instal·lacions
de La Barraqueta Agroecològica
(Vilallonga del Camp)
Dilluns 7 d’octubre, de 16 a 19 h

Caminada i visita a les instal·lacions
de Can Fonolls (Montferri)
Formadors: Valls en Transició, Increïble
comestible-Valls, Associació pel
Desenvolupament Local i Alternatiu
(ADeLA) – Can Pipirimosca
Observacions: Cal portar calçat
còmode i aigua
Dilluns 23 de setembre: Punt de
trobada al Centre Cívic per sortir
amb cotxe particular cap el poble de
Vilallonga de Camp i d’allà fer caminada
d’uns 30’ fins a les instal·lacions del Mikel
Dilluns 7 d’octubre: Punt de trobada
al Centre Cívic per sortir amb cotxe
particular cap el poble de Montferri i
d’allà fer caminada d’uns 30’ fins a les
instal·lacions de la Sara i el Jonah
Places: Entre 4 i 20 persones
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

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.

GENT GRAN ACTIVA!
Tallers recomanats a majors de 64 anys

BENESTAR
EMOCIONAL

En aquest taller treballarem
l’autoconfiança, l’autoestima i el
benestar emocional en general,
generant vincles interpersonals,
de socialització sobre la base
d’experiències compartides.
Dimarts, de 17:45 a 18:45 h
Del 17 de setembre al 17 de
desembre
Formadora: Susanna Dasca
Places: Entre 4 i 10 alumnes
Preu: 10 €

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
reduir l’ansietat que provoquen
les pèrdues de memòria.
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
Del 17 de setembre al 19 de
desembre
Formadora: Susanna Dasca
Observacions: Cal escollir grup
Places: Entre 8 i 15 alumnes
per grup
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
Del 16 de setembre al 16 de
desembre
Formadora: Susanna Dasca
Observacions: Cal escollir grup.
Taller pensat per a les persones que
no van tenir l’oportunitat d’estudiar en
llengua catalana o amb nivell bàsic
de català
Places: Entre 8 i 15 alumnes
per grup
Preu: 10 €

Nivell 1:
Dilluns, d’11:30 a 13 h
Nivell 2:
Dimecres, de 12 a 13:30 h Del 16
de setembre al 18 de desembre
Formadora: Susanna Dasca
Observacions: Cal escollir grup
Places: Entre 8 i 15 alumnes
per grup
Preu: 10 €

GIMNÀSTICA

Gimnàstica de manteniment
adaptada a les necessitats
de la gent gran, basada
en mobilitat articular,
relaxació, resistència i força,
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
Del 18 de setembre al 20 de
desembre
Formador: Personal tècnic del
Patronat Municipal d’Esports
Observacions: Cal escollir grup
Places: Entre 8 i 20 alumnes
per grup
Preu: 10 €

PSICOMOTRICITAT

Activitat física suau on es
treballen mobilitat articular,
relaxació, respiració, orientació,
coordinació i equilibri.
Adaptada a aquelles persones
que tenen més dificultats per
moure’s.
Dimarts, de 16:30 a 17:30 h
Del 17 de setembre al 17 de
desembre
Formador: Personal tècnic del
Patronat Municipal d’Esports
Places: Entre 8 i 20 alumnes
Preu: 10 €

INFORMACIÓ
D’INTERÈS
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.
Dimarts, d’11 a 12 h
Dimarts, de 12 a 13 h
Del 17 de setembre al 17 de
desembre
Formadora: Susanna Dasca
Observacions: El taller inclou
sortides formatives i culturals
Places: Entre 8 i 15 alumnes
per grup
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.
Divendres, de 16:15 a 17:15 h
Del 20 de setembre al 20 de
desembre
Places: Entre 8 i 20 alumnes
Preu: Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia

MERCAT D’ART JOVE

Divuitena edició del Mercat d’Art Jove de Valls que
tindrà lloc al Pati el dissabte 14 de desembre.
Un espai que permet exhibir els treballs dels i les
joves artistes creadores del territori i una jornada
carregada de propostes amb activitats al llarg
de tot el dia a l’escenari amb diferents propostes
musicals i artístiques.
Organitzat pel servei municipal de joventut Valls Jove.

FIRA DEL RIC-RAC

Primera fira mensual del Camp de Tarragona i més
enllà dedicada a l’economia del regal i el suport
mutu. La Fira del Ric-Rac se celebra cada primer
diumenge de mes (1/09, 6/10, 3/11 i 1/12) a la sala
Kursaal de Valls de 10 a 14 h
Una iniciativa de la Recicleria Digital, que mou
a través de Telegram la possibilitat de regalar,
intercanviar i demanar allò que tinguem i/o
necessitem. L’objectiu del mercat és regalar,
intercanviar, compartir, reparar, aprendre i cooperar,
sense fer-hi partícip l’euro. Us animeu a venir?

Organitzat per La Recicleria Digital, Valls en Transició,
l’associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA).

INSCRIPCIONS

Us podeu inscriure als tallers de “Gent gran
activa” a partir del dilluns 9 de setembre. A
la resta de tallers, a partir del dilluns 16 de
setembre, al Centre Cívic de Valls de dilluns
a divendres de 10 a 14 h. i de dimarts a dijous
de 17 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.
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.

ON ENS TROBARÀS?

Centre Cívic de Valls
C/ Sant Pere, 2
Tel. 977 60 98 49 / 630 475 980
A/e: centrecivic@valls.cat
Web: valls.cat/serveis/centre-civic
centrecivicdevalls

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/DA

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!

