
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ  
ESTIU ACTIU 2018  

 
 
PRESENTACIÓ: 
A l'estiu no et quedis a casa: activa't i viu al ca rrer!  
Estiu Actiu és un programa d'activitats organitzat des del Centre Cívic i el servei de 
Joventut, “Valls Jove”, amb la col·laboració i participació d'altres persones, entitats i 
serveis de l'Ajuntament.  
És un programa per a tots els públics que, més enllà d'oferir activitats formatives, de 
lleure, d'oci, culturals o espectacles infantils, pretén generar espais de trobada, de 
confluència i de participació als carrers i places de la ciutat de Valls.  
La majoria d'activitats són gratuïtes perquè tothom pugui gaudir de la programació.  
Esperem doncs, que un any més participeu de la nostra programació i gaudiu de l'estiu a 
Valls! 
 
 
PROGRAMACIÓ:  
Espectacles i activitats infantils  
Espectacle inaugural: Bassal Rock – Cia Ambauka  
Per passar un estiu ben fresc i divertit no hi ha res millor que una bona remullada! Us 
esperem amb roba i calçat còmode per mullar-se! 
Dia: dilluns 2 
Hora:  17.30 – 18.45h 
Lloc: Plaça El Pati  
Destinataris: Obert a tothom 
 
Psicomotricitat per a nadons – Marta Ortega   
Acompanyem el desenvolupament dels nostres infants a través del plaer de jugar, 
experimentar i relacionar-se.  
Dia:  dimarts 3 i 10  
Hora: 9.30 – 11h 
Lloc: Centre Cívic 
Destinataris: dimarts 3: nadons no caminants 
dimarts 10: nadons caminants 
Nombre de places: 8 famílies 
Observacions : cal portar roba còmode i mitjons per no anar descalços 
Cal inscripció prèvia  
 
Festa de l'escuma i jocs gegants – Companyia de joc s Quiràlia  
Activitat lúdica que permet treballar el joc al carrer, destinat al col·lectiu infantil, juvenil i 
familiar. Veniu preparats/es amb els vostres banyadors i tovalloles! 
Dia:  dimecres 4 
Hora:  17.30 – 20.30h 
Lloc:  Plaça El Pati 
Destinataris : obert a tothom 



Dansa i moviment creatiu – Elisenda Nadal  
Treballarem diferents disciplines artístiques: la música, el gest i el dibuix que ens ajudaran 
a activar tots els nostres sentits i posar-los al servei del moviment. 
Dia: Grup 1: dimecres 11, de 10 a 12h 
        Grup 2: dimarts 17, de 17.30 a 19.30h 
Lloc: Centre Cívic 
Destinataris: per a nens/es d'entre 5 i 9 anys 
Nombre de places: 10 
Observacions: han de portar roba còmode. 
Cal inscripció prèvia 
 
Concert familiar: Reggae per xics! - The Penguins  
Vine a gaudir d'aquest concert amb cançons populars i d'autor d'arreu de Catalunya. Amb 
la presentació del nou disc: Ballant damunt la lluna!  
Dia: divendres 20 
Hora:  19 – 20.15h 
Lloc: Plaça El Pati  
Destinataris: Obert a tothom 

 

Càpsules formatives  
"Guitarrísticament estiuenc" – Gabriel Llorach, Esc ola Municipal de Música Robert 
Gerhard  
Curs de guitarra en el qual aprendrem les bases d'aquest instrument. També prepararem 
un repertori que tocarem en directe tot oferint un concert obert a tothom! 
Dia:  Grup 1: Dilluns i dijous de 10.30 a 12h (del 2 al 19 de juliol) 
         Grup 2: Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h (del 2 al 18 de juliol) 
Lloc : Centre Cívic 
Destinataris : a partir de 12 anys 
Nombre de places : 8 
Observacions : Cadascú ha de portar la seva guitarra. 
Cal inscripció prèvia  
 
Comunicació no violenta – Noelia Jiménez  
Farem dinàmiques de grup per a afrontar les diferències amb el cor obert, segons la 
perspectiva de Marshall Rosenberg. 
Dia: dijous 5 
Hora:  de 18 a 20h 
Lloc : Centre Cívic  
Destinataris : Obert a tothom 
Nombre de places : 16 
Cal inscripció prèvia   
 
Defensa personal per a dones – Sònia Vaquer, Centre  Dao 
Taller orientat a treballar les bases de la defensa personal per poder actuar en les 
situacions més comunes en cas de possibles agressions.  
Dies: divendres 6 i 13 
Hora : de 19 a 21h 
Lloc: Centre Cívic 
Destinataris:  dones a partir de 16 anys 
Nombre de places:  20 
Cal inscripció prèvia  



Passejada nocturna i observació de constel·lacions – Associació Bocafoscant  
Mentre passegem de nit, anirem parant en punts claus de la ciutat per a fer observació de 
constel·lacions i conèixer de més a prop el cel de Valls. 
Dia: dimecres 11 
Hora: 22 – 23.30h 
Lloc:  Sortida des del Centre Cívic  
Nombre de places: 25 
Destinataris: obert a tothom 
Observacions: portar binocles (opcional) 
Cal inscripció prèvia  
 
Escac i mat – Club Escacs Valls  
Torneig d’escacs. Memòria, atenció, imaginació, concentració, creativitat… són molts i 
molt variats els aspectes intel·lectuals i socials que es poden desenvolupar i reforçar amb 
la pràctica habitual dels escacs.  
Dies: dimecres 11 
Hora: 19 – 21h 
Lloc:  Centre Cívic  
Destinataris:  Obert a tothom 
Cal inscripció prèvia  
 
Cata popular de Vermut  – El Magatzem del Vermut  
Vine a la cata popular on podràs tastar i descobrir que cada vermut és un món! 
Descobriràs també quines combinacions podràs fer.  
Dia:  divendres 13 
Hora: 19 – 21h 
Lloc: Plaça de l'Oli 
Destinataris: Majors d'edat 
Nombre de places: 60 persones 
Cal inscripció prèvia  

 
Taller de rap i rima – Joel Prieto, Fetitxe 13  
Els tallers d’escriptura i rima es basen en realitzar diverses dinàmiques per tal de 
reflexionar i plasmar musicalment les idees que teniu respecte qualsevol temàtica 
concreta, i facilitar l’expressió lliure sobre les vostres inquietuds personals! 
Dia: dijous 19 
Hora : de 17 a 20h 
Lloc : Centre Cívic 
Destinataris : de 12 a 18 anys 
Nombre de places : 25 
Cal inscripció prèvia  
 
Pinzellades digitals  
Retoca i millora el teu aspecte a les fotografies –  Luisa Miralles, Xarxa Òmnia Valls  
Millora l'aspecte de les teves fotos amb recursos a la xarxa i de manera senzilla.  
Dia: dilluns 2 
Hora : de 10 a 12h  
Lloc : Punt Òmnia Vallsgenera 
Destinataris : Obert a tothom 
Nombre de places: 14 persones 
Cal inscripció prèvia 
 



Retoca i comparteix fotos des del mòbil  – Luisa Mi ralles, Xarxa Òmnia Valls   
Descobreix algunes eines bàsiques del teu mòbil i alguna aplicació d'utilitat per millorar les 
teves fotografies i compartir-les amb amics i família. 
Dia: dilluns 9 
Hora : de 10 a 12h  
Lloc : Punt Òmnia Vallsgenera 
Destinataris : Obert a tothom 
Nombre de places: 14 persones 
Cal inscripció prèvia 
 
Jocs i activitats per passar-ho bé i estimular la m ent – Luisa Miralles, Xarxa Òmnia 
Valls  
Coneix i practica alguns dels recursos que podem trobar a Internet per mantenir la ment 
activa. 
Dia: dimarts 17 
Hora : de 10 a 12h  
Lloc : Punt Òmnia Vallsgenera 
Destinataris : Obert a tothom 
Nombre de places: 14 persones 
Cal inscripció prèvia  
 
Juliol passat per aigua  
Splash de nit! – Patronat Municipal d’Esports i Val ls Jove  
Aigua sota un bat de sol, i ara també per una nit sota la lluna i les estrelles! Vine a gaudir 
d'un bany nocturn amb bona música!  
Dia: dijous 5 i 19 
Hora: 22.30 – 2h 
Lloc: Piscina Municipal de Valls 
Destinataris:  a partir de 14 anys 
Preu: 3€ (es vendran entrades anticipades 24h abans de l'activitat a la recepció del 
Centre Esportiu Municipal del Fornàs, i en el mateix moment de l'activitat). 
 
Tobogan Urbà! – Mòbil Parc, Patronat Municipal d'Es ports i Valls Jove  
75 metres de diversió! Vine a gaudir d'un tobogan aquàtic dins de la ciutat! 
Dia: dijous 12 
Hora: 17 -20h 
Lloc: c/ del Tren  
Destinataris:  A partir de 4 anys 
Preu:  3€ (es vendran entrades anticipades el mateix dia de l'activitat, de 8 a 14h a la 
recepció del Centre Esportiu Municipal del Fornàs, i a partir de les 17h en el mateix espai 
de l'activitat). 
 
Sortides Joves  
Aquopolis  
Aigua i diversió assegurada al parc aquàtic Aquopolis de la Pineda. Vine amb els teus 
amics/gues i aprofita aquesta sortida refrescant! 
Dia: dissabte 21 
Destinataris: de 14 a 29 anys 
Preu: pendent confirmació 
Cal inscripció prèvia  
 

 



Descobrim Valls   
Postes de sol al campanar de Sant Joan  * - Oficina Municipal d'Informació Turística  
Pujarem al campanar més alt de Catalunya per veure l'entorn de la ciutat i la posta de sol 
des del punt més alt de Valls.  
Dia: dilluns 2, 9, 16 i 23 
Hora:  20.30h 
Lloc:  Oficina de Turisme 
Nombre de places: 25  
Cal inscripció prèvia 
Preu:  3€ 
*Excursions no recomanades per a menors de 5 anys i per a persones amb mobilitat 
reduïda o amb problemes de cor. Caldrà realitzar inscripcions prèvies a l'Oficina Municipal 
d'Informació Turística (C. de la Cort, 61) de dilluns a dissabte: 10.00 a 13.30 hores. 
 
Coneix la fauna de l'Alt Camp – Cristian Luque  
Activitat on descobrirem els diferents grups de vertebrats (mamífers, aus, amfibis i rèptils) 
terrestres i la seva biologia, a més de les seves empremtes i senyals a l'entorn de la 
ciutat.  
Dia: dimarts 3 
Hora:  de 18 a 21h 
Lloc : Centre Cívic + sortida  
Nombre de places: 12 
Destinataris : majors de 16 anys o menors acompanyats per un adult.  
Observacions : Cal portar calçat adequat per la sortida, ampolla/cantimplora d'aigua, 
guies i/o binocles (si se'n té).  
Cal inscripció prèvia   
 
Llegendes i contalles del centre històric de Valls – Àngel Gasol  
Si vols que t'expliquin algunes de les històries que amaguen els carrers del centre històric 
de la ciutat, vine i veuràs! T'explicarem quina és l'altra ciutat. 
Dia: dimecres 4 i 18 
Hora:  de 20 a 21.30h 
Lloc:  Plaça del Portal Nou 
Nombre de places: 35 persones 
Preu:  2€ 
 
Descobreix les entranyes del cementiri – Àngel Gaso l i Grup del Teatre Principal  
Si vols gaudir d'una petita joia arquitectònica amb més de 150 anys d'història entre xiprers 
i silencis, vine i veuràs! T'ensenyarem quina és l'altra ciutat.  
Dia: dilluns 9 
Hora: 22 – 22.50h (1a sessió) i de 23h a 23.50h (2a sessió). 
Lloc : Cementiri Municipal  
Nombre de places: 25 
Preu:  2€ 
Cal inscripció prèvia  
 
Ruta comentada per les Capelles votives del Barri A ntic* – Institut d'Estudis 
Vallencs  
La ruta serà per les Capelles votives més destacades del Barri Antic.  
Dia: dimecres 11 
Hora: 20h 
Cal inscripció prèvia  



*Les inscripcions es realitzaran a la secretaria de l'Institut d'Estudis Vallencs (c/ Jaume 
Huguet, 1) de dilluns a divendres de 9 a 13h.  
 
Visita nocturna al Refugi antiaeri* - Oficina Munic ipal d'Informació Turística  
El refugi antiaeri de la Plaça del Blat és un dels espais de la memòria que fan visible les 
marques del llegat del nostre passat recent. Aquesta visita ens farà reviure l’episodi de la 
Guerra Civil i com es va viure a la nostra ciutat.  
Dia: dimecres 11 
Hora:  22h 
Lloc:  Oficina de turisme 
Nombre de places: 26 
Preu:  3€  
Cal inscripció prèvia  
*Caldrà realitzar inscripcions prèvies a l'Oficina Municipal d'Informació Turística (C. de la 
Cort, 61) de dilluns a dissabte: 10.00 a 13.30 hores. 
 
Ruta pel Call Jueu i tast d’un vi jueu* - Oficina M unicipal d'Informació Turística  
La ruta per l’antic Call Jueu ens trasllada enrere en el temps, al Valls de mitjan segle XIII 
on hi trobem una de les més importants comunitats jueves del Camp de Tarragona. 
Acompanyeu-nos en aquest viatge al passat.  
Dia: dijous 12 i 19 
Hora:  dijous 12: Ruta + tast a les 19.30h 
Dijous 19: Ruta a les 19.30h 
Lloc:  Oficina de turisme 
Nombre de places: 25  
Preu:  3€ (ruta) i 4,5€ (ruta + tast) 
Cal inscripció prèvia  
*Caldrà realitzar inscripcions prèvies a l'Oficina Municipal d'Informació Turística (C. de la 
Cort, 61) de dilluns a dissabte: 10.00 a 13.30 hores. 
 
Viu l'estiu al carrer!  
Setmana de cinema a La Parra– Cine Club Valls / IEV    
Es projectaran les pel·lícules: Incerta glòria, Estiu 1993, La librería i Perfectos 
desconocidos.  
Dies:  del dilluns 2 al dijous 5 
Hora : 22h 
Lloc : Pati de Sant Roc 
 
CASAL MUNICIPAL D'ESTIU  
El casal d'estiu es realitza del 26 de juny al 27 de juliol de 2018, oferint la possibilitat de 
gaudir, durant els matins d'estiu, d'un seguit d'activitats pròpies de l'estiu, destinat a nens i 
nenes d'entre 3 i 12 anys. Per més informació: www.valls.cat  
 
PATIS OBERTS  
Durant els mesos de juliol i agost el servei d'Ensenyament ofereix el projecte patis oberts 
a l'escola Eugeni d'Ors. Què és? L'Ajuntament posa a disposició de la població un espai 
per a realitzar-hi activitats de lleure o esportives com a punt de trobada i de relacions 
socials. L'espai està dinamitzat per un monitor/a del lleure.  
Horari: de dilluns a dissabte de 17.30 a 21.00h 
 
 
 



INFORMACIÓ 
 
Activitats gratuïtes  
Les activitats són gratuïtes, excepte en les que s'indica el preu. 
L'organització es reserva el dret de modificar el programa previst. 
 
Inscripció  
Fins a 2 dies abans de la data de realització de l'activitat o fins a esgotar places.  
Cada persona es podrà inscriure a un màxim de quatre activitats gratuïtes (activitats que 
són amb inscripció prèvia). Les inscripcions es realitzaran al Centre Cívic de Valls, c/ Sant 
Pere, 2, a partir del dia 11 de juny. Els matins de dilluns a divendres de 10h a 14h. 
 
Places  
Per ordre d'inscripcions. El nombre màxim de places dependrà de cada activitat, segons 
s'indica en cadascuna d'aquestes. 
 
Informació i contacte  
A/e: centrecivic@valls.cat 
Web: www.valls.cat/serveis/centre-civic 
Tel.: 977609849 
Facebook: centrecivicdevalls 
 
Organitza   
-Ajuntament de Valls 
-Centre Cívic 
-Valls Jove 
-Patronat Municipal d'Esports 
 
Col·labora   
-Visita Valls 
-Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
-Generalitat de Catalunya 
-Departament de Benestar Social i Família Direcció General de Joventut 
-SOC 
-Club Escacs de Valls 
-IEV 
-Xarxa Òmnia Valls 
-Escola de Música Robert Gerhard  
-El Magatzem del Vermut 
-Vave Zone 
 


