CentRe Cívıc

PROGrAMACió
Gener - Abrıl 2020

Cicle: recuperació de la cuina tradicional vallenca

Xerrades
Dimecres 29 de gener a les 19 h
Presentació del “Blai vallenc”, a càrrec de
Pilar Vives Corbella, Núria Rocamora Robusté i Albert Oliva Ramal amb la col·laboració de l’Institut Jaume Huguet.
Xerrada-degustació. Història, tradició i patrimoni femení. Explicarem el procés de recuperació del motlle a partir dels documents de l’arxiu. Ensenyarem a fer les galetes segons una
recepta conservada per una família vallenca.
Cal inscripció prèvia.
Dimecres 12 de febrer a les 19 h
Presentació de la Cassola de Dijous Gras
de Valls, a càrrec de Pilar Vives.
Xerrada-degustació. Es donarà a conèixer el
plat típic de la cuina barroca vallenca i la seva
recepta, com a exemple de tradició i saber
femení. Cal portar un bol petit i una cullereta
per fer el tastet.
Cal portar bol petit i cullera. Cal inscripció
prèvia.

Dijous 6 de febrer a les 19 h
Presentació del llibre Las sandalias pelegrinas a
càrrec d’Endika Armengol (autor del llibre).
Una guia per al Camí de Santiago plena de relats
divertits, curiosos i entranyables. L’autor, que ha
realitzat el Camí en múltiples ocasions des de l’any
1983, explica, en forma de diari, les seves vivències

d’aquests darrers anys en el peregrinatge a Santiago, amanides
amb útils consells i anècdotes.
Aquest llibre complementa el seu
primer títol sobre el Camí, editat
el 2009.
Organitza: Biblioteca Carles
Cardó
Dijous 5 de març a les 18:30 h
Aprenem a llegir les etiquetes!
a càrrec d’Alba Saura (dietista-nutricionisa).
Quan compres un aliment envasat,
entens tota la informació que hi ha
a l’etiqueta? En aquesta xerrada
s’explicarà quina és la informació
que hi ha d’haver en els productes
alimentaris i com interpretar-la. A
part de l’explicació teòrica, també
hi haurà una part pràctica on
llegirem les etiquetes de diferents
aliments. Així que, podeu portar
els vostres productes i llegirem i
comentarem les etiquetes!

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

EspecTacles
infanTils
Dissabte 7 de març a les 11:30 h a
la sala d’actes del Centre Cívic
Story Time a càrrec de Kids and Us
Teatre en anglès dirigit a les famílies
amb nens de 2 a 10 anys on s’explicarà la història de la Gina, que
vol celebrar una festa d’aniversari,
però els seus amics i amigues li
diuen que no hi podran assistir,
però en realitat li estan preparant
una festa sorpresa!
Cal inscripció prèvia a:
valls@Kidsandus, trucant al
647228897 o presencialment a
l’acadèmia.

7ª RUA INFANTIL
DE CARNAVAL
Divendres 21 de febrer a les 17:30 h
Espectacle musical i itinerant per a
tots els públics amb la presència dels 7
ambaixadors i la seva comitiva acompanyant Sa Majestat la Reina Carnestoltes, i la
música, color i humor de la Xaranga Pujats
de to.
Inici del recorregut: Plaça del Titit
Concurs de disfresses:
Les inscripcions al concurs podran realitzar-se
del dilluns 3 de febrer al dimecres 19 de febrer
(fins a les 13 h) presencialment a les oficines
del Centre Cívic. Podeu consultar les bases al
web:
· http://www.valls.cat/serveis/serveis-a-les-persones/centre-civic
Premis grupals: 175 € a la comparsa més divertida i 175 € a la
comparsa més original.
Premis individuals: 50 € a la
difressa més original i 50 € a
la difressa més divertida.

Escola de
pares ı mares
Gestionar les emocions a casa en els TEA
Conviure amb el món emocional de les persones
amb TEA pot ser molt enriquidor i complicat a
la vegada. La percepció i expressió és diferent,
descobrir com acompanyar-los és una gran tasca.
Es treballarà amb situacions reals que visquin els
familiars i parlarem concretament dels seus fills/es.
HORARI:
Dimecres de 18 a 19:30 h
PERÍODE:
22 de gener
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 mestres)
OBSERVACIONS:
Destinat a familiars d’infants i joves amb trastorns de la relació i la
comunicació i/o trastorns de l’espectre autista
PREU:
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Xerrada - taller:
comprendre el pas del temps
Entendre els conceptes temporals
és una habilitat que no s’adquireix
fàcilment. Els minuts, les hores, els
dies, les setmanes, els mesos i els
anys són tot un repte, sovint inabastable per als més petits de casa.
En aquest taller/xerrada us proposarem diferents eines que podeu
utilitzar per ajudar els vostres
infants a entendre millor el pas
del temps. Per altra banda, junts
confeccionarem un calendari que
ajudarà els vostres fills/es a tenir
clar com passen els dies i quines
coses farem demà, demà passat o
d’aquí a una setmana.
HORARI:
Dissabte a les 12 h
PERÍODE:
8 de febrer
FORMADORA:
Judit Besora (La Tribu)
OBSERVACIONS:
Taller destinat a famílies amb nens/es d’entre
18 mesos i 5 anys. Els pares/mares podeu
assistir-hi sols o amb els vostres fills/es.
Si en teniu, porteu una foto de l’infant/s mida
carnet el dia del taller
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 famílies
PREU:
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (cal
especificar nombre d’infants i edat de cadascun
en el moment d’inscriure’s)

Tallers familiars: pasta de dents orgànica

Fem la mona!

i amulets amb flors seques

Vine a fer la mona amb nosaltres.
Aprendràs a fer el pa de pessic
tradicional, la trufa cuita, la crema
de mantega i la iema. Cadascú
podrà decorar la seva mona amb la
cobertura que vulgui i endur-se-la
cap a casa. Tot això acompanyat
de les explicacions, trucs i receptes
perquè aquest any facis tu la teva
mona a casa.

Pasta de dents orgànica:
La mescla d’argiles amb infusió de plantes i olis
essencials fa que els i les participants puguin remenar i crear mentre experimenten amb la textura
i transformació. Fer-se la seva pasta de dents, a
més de tenir un producte totalment biològic amb
elements naturals, els motiva a rentar-se les dents.
Es poden emportar un pot amb el preparat.
Amulets amb flors seques:
Explicarem el llenguatge de les flors i plantes i els
infants podran elaborar un penjoll en fang, al que
li afegiran les flors i es podran emportar a casa
per poder-lo utilitzar. S’elaboren amb flors seques
premsades i amb argila blanca. Cada infant es pot
elaborar el seu penjoll personalitzat. A partir dels
colors i formes de les flors en pot utilitzar una o
diverses, es converteixen en amultets, ja que cada
flor té una simbologia i unes propietats diferents.
HORARI:
Dimecres de 17:30 a 18:45 h
PERÍODE:
26 de febrer
OBSERVACIONS:
Destinat a famílies amb infants a partir de 4 anys
FORMADORA:
Marta Agüera (La Silvestrina)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 10 alumnes (binomi adult-infant)
PREU:
De 16 a 25 anys: 5 €
Més de 25 anys: 10 €

HORARI:
Dissabte de 10 a 12:30 h
PERÍODE:
28 de març
Espai:
Aula de cuina de Vallsgenera
FORMADORA:
Alba Molas (Una de Postres)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 5 a 10 alumnes (binomi adult-infant)
OBSERVACIONS:
Activitat en família (1 adult + 1 nen/a). S’ha de
portar davantal
PREU:
10 €

Aula de cuina
Orientació nutricional
en esports de muntanya
En aquesta xerrada d’orientació nutricional per a esports de resistència i
ultraresistència, analitzarem els tipus
de nutrients que es metabolitzen durant l’exercici i quins d’ells es poden
reposar durant la cursa, així com la
composició, dosis i temporització.
També parlarem dels dies previs a
l’esdeveniment i la recuperació immediata, ja que s’ha demostrat que són
els dies crucials per a la millora del
rendiment en proves de resistència.
En finalitzar l’explicació, realitzarem
una pràctica d’elaboració pròpia
d’aliments i begudes, que compleixin
amb les recomanacions calòriques,
de macro i micronutrients explicades
durant la xerrada.
HORARI:
Dissabte de 9:30 a 14 h
PERÍODE:
15 de febrer
FORMADORA:
Roser Ortiz Villorbina (dietista-nutricionista)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 20 persones
PREU:
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Cuina Rebel (hivern)
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!!

HORARI:
De 18 a 21 h
PERÍODE:
Dimecres 29 de gener: Cuina de calçot, a càrrec de Pere Vidal.
Dimecres 19 de febrer: Cuina de Marroc, a càrrec de Naima
Bouazzah
Dimecres 25 de març: Fermentats, a càrrec de Jonathan Llort
(cal portar pots de conserva mitjans, millor si són dels que porten
una goma i tanca metàl.lica)
FORMADOR/A:
Cuina Rebel, Valls en transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can
Pipirimosca
OBSERVACIONS:
El taller es farà a l’aula de cuina de Vallsgenera (Casa Caritat).
Portar pots o carmanyoles i davantal (hi ha l’opció de quedar-se al
sopar de germanor amb els plats cuinats durant el taller)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 20 alumnes
PREU:
Taquilla inversa (a càrrec dels formadors/es)

El vincle entre nutrició,
dieta i el desenvolupament
del càncer
Existeixen múltiples factors que
influeixen en el desenvolupament
del càncer, entre ells aspectes relacionats amb la dieta i l’alimentació de les persones. S’han identificat moltes substàncies naturals
en els aliments i comportaments
que podrien desactivar potencials carcinògens. Evitant certes
conductes i hàbits de vida que
incrementen el risc de càncer i
promovent el consum habitual
d’una dieta rica en nutrients protectors, podrien prevenir el dany
cel·lular que implica el desenvolupament d’aquesta malaltia.
En acabar, realitzarem un taller
de cuina demostrativa, tenint en
compte el coneixement científic
explicat durant la xerrada.
HORARI:
Dimecres de 18 a 20 h
PERÍODE:
4 de març
FORMADORA:
Roser Ortiz Villorbina (dietista-nutricionista)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 20 persones
PREU:
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Taller de proteïnes vegetals
En aquest taller rebrem información dels productes
vegans i vegetarians per poder portar una alimentació basada en l’exclusió de carn i peix de la nostra
dieta. També pautarem menús per a persones que
volen eliminar els poductes animals i conservar la
quantitat de proteína adequada per a la dieta equilibrada.
El taller constarà d’un primer, un segon plat i unes
postres, les quals anirem elaborant i finalment degustarem junts.
HORARI:
Divendres de 18 a 20:30 h
PERÍODE:
13 de març
FORMADORA:
Yolanda Gurí
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 persones
PREU:
De 14 a 25 anys: 5 €
Més de 25 anys: 10 €

Tallers
d’ınformàTica
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.
HORARI:
Dilluns de 9 a 11 h
PERÍODE:
Del 27 de gener al 30 de març
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
ESPAI:
Aula Òmnia 1 de Vallsgenera
(Casa Caritat)
NOMBRE D’ALUMNES PER
GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 16 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.
HORARI:
Dilluns de 11:30 a 13:30 h
PERÍODE:
Del 27 de gener al 30 de març
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
ESPAI:
Aula Òmnia 1 de Vallsgenera
(Casa Caritat)
NOMBRE D’ALUMNES PER
GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €
Majors de 64 anys: 10 €

Introducció a
la telefonia mòbil
Tallers enfocats a cobrir les
necessitats bàsiques de l’ús
dels telèfons mòbils, des de
les funcionalitats més bàsques
(missatgeria, agenda...), fins a
les carcaterístiques més avançades dels telèfons intel·ligents
(connexió a internet, aplicatius i
usos...) passant per recomanacions d’ús.
HORARI:
Dilluns de 10 a 11:30 h
PERÍODE:
10, 17 i 24 de febrer
FORMADORA:
Nerea Ruiz
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 10 i 15 alumnes
OBSERVACIONS:
Destinat a persones que vulguin iniciar-se
en l’ús de telèfons mòbils i també per a les
que desitgin treure-li més profit als seus
dispositius
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia

De tot ı 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.
HORARI (A ESCOLLIR):
Nivell bàsic: dilluns de 9:30
a 12 h
Nivell avançat: dijous de
9:30 a 12 h
PERÍODE:
Del 20 de gener al 2 d’abril
FORMADORA:
Candela Amill
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
Entre 4 i 7 alumnes
PREU:
De 16 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.
HORARI:
Dilluns de 18:45 a 20:15 h
PERÍODE:
Del 13 de gener al 30 de març
OBSERVACIONS:
Per a joves de 16 a 34 anys.
FORMADORA:
Ester Enrich
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 5 i 10 alumnes
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia

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.
HORARI:
Dimarts de 17:30 a 19 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 31 de març
FORMADORA:
Marta Palau (CanHippieHome)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 11 alumnes
OBSERVACIONS:
A partir de 15 anys
PREU:
De 15 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

practise

type

sketch

lettering

brush

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
amor.
15/01: Cercle de Dones en Lluna Plena. Ens trobem en cercle per connectar-nos amb
l’energia de Cranc, el signe que ens evoca la mare, la familia i la sensació de pertinença.
La Lluna Plena en Cranc és una gran lluna per ser celebrada, ja que entre ells tenen un vincle molt estret. És un bon moment per regalar-te un espai de cura i afecta per a tu mateixa.
05/02: Cercle de Dones en Lluna Plena. Ens trobem en cercle per connectar-nos amb
l’energia de Lleó, el signe que ens fa pensar més en nosaltres mateixes i ens fa escoltar
les nostres necessitats. La Lluna Plena en Lleó ens fa brillar el doble, en sintonia amb la
brillantor de la lluna plena i, al mateix temps, amb la resplendor pròpia que ens evoca el
signe de Lleó. Vine a sentir-te brillant, reconeguda i sostinguda en cercle de dones.
11/03: Cercle de Dones en Lluna Plena. Ens trobem en cercle per connectar-nos amb
l’energia del signe de Verge, que és el signe més eficient i organitzat de tot el sistema
astrològic! Com n’ets d’exigent amb els altres? I amb tu mateixa? La Lluna Plena en Verge
ens fa observar la nostra pròpia eficiència i exigència, i el cercle ens ajuda a emmirallar-nos en altres dones per veure com l’estem vivint.
HORARI:
De 18:15 a 20:15 h
PERÍODE:
Dimecres 15 de gener, 5 de febrer i 11 de març
FORMADORA:
Fanny Ulldemolins
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 persones
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia

Espai de jocs

Taller de conversa

Plantes remeieres:

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!

en anglès

els macerats

Coneixes la gramàtica
de l’anglès però quan
és hora de comunicar-te
oralment et sents encallat i incòmode? 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
comunicant-te en anglès.

La primavera és època de recol·lecció i l’energia i la saba es
reparteixen per tota la planta i es
concentren sobretot a les parts
més volàtils: les flors. Ens podem
beneficiar dels regals de la natura,
amb consciència i respecte, per
poder gaudir de les propietats
remeieres que ens ofereixen les
plantes i flors silvestres. Explicarem quines són les plantes que es
poden recol·lectar durant aquesta
època de l’any, quines són les seves propietats i com ens en podem
beneficiar. Mitjançant els macerats
podem extreure els principis actius
de les plantes i obtindre un preparat remeier. Aprendrem tècniques
i receptes, mijtançant la pràctica i
elaboració de 3 preparats que us
podreu endur a casa.

HORARI:
Divendres de 17:30 a 20 h
PERÍODE:
Del 17 de gener al 3 d’abril
FORMADORS:
Ester Enrich i Associació As en
la Manga
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
Fins a 30 persones
OBSERVACIONS:
A partir de 14 anys
PREU:
Gratuït

HORARI:
Grup intermig-baix (A2): dissabte
de 10:30 a 11:30 h
Grup intermig-alt (B2): dissabte
d’11:30 a 13 h
PERÍODE:
Del 18 de gener al 4 d’abril
FORMADORA:
Marta Bonavila
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
Entre 6 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

HORARI:
De 18 a 20 h
PERÍODE:
Dimecres 18 de març
FORMADORA:
Marta Agüera (La Silvestrina)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 persones
PREU:
De 14 a 25 anys: 5 €
Més de 25 anys: 10 €

Sortida de reconeixement

Taller de flors

Flors de primavera:

de plantes remeieres

naturals

plantes medicinals i

Passejada de reconeixement de
plantes silvestres medicinals i
comestibles del nostre entorn.
La primavera és l’época més
rica en flors i plantes silvestres,
ressorgeixen i omplen camps i
camins de colors i d’explosió de
vida. Coneixarem quines plantes
creixen al nostre entorn proper,
com les podem identificar i com
reconèixer-les. Explicarem tècniques de recol·lecció, assecatge
i conservació, també quines
propietats tenen i com ens en podem beneficiar. Perquè no existeixen les males herbes, sinó les
“bones herbes” que creixen ben
a prop per ajudar-nos.

En aquest taller
aprendrem a
treballar diferents
arranjaments florals
a través de flor de
temporada.

elaboració de preparats

HORARI:
De 10 a 13 h
PERÍODE:
Dissabte 28 de març
FORMADORA:
Marta Agüera (La Silvestrina)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 persones
OBSERVACIONS:
Portar calçat i roba còmodes, un cistell per
recol.lectar, tisores, càmera de fotos o mòbil,
llibreta i llapis i ganes de gaudir de l’aire lliure
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia

HORARI:
De 18 a 20 h
PERÍODE:
Dimecres 25 de març
FORMADORA:
Roser Bargalló (ÀniMA, disseny floral de proximitat)
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
Màxim 12 persones
PREU:
De 14 a 25 anys: 5 €
Més de 25 anys: 10 €

Mitjançant un taller pràctic descobrirem plantes i
elements naturals que poden
formar part de la nostra farmaciola natural a la primavera. La natura s’omple de colors i flors, que ens ofereixen
simbolismes i propietats, i
ens ajuden a viure aquesta estació transitòria amb
vitalitat. Aprendrem quines
plantes podem recol·lectar
aquesta època de l’any, com
identificar-les i quines propietats ens regalen, explicarem
mètodes de preparació,
donarem receptes senzilles
per elaborar a casa i farem
tres preparats al taller que us
podreu endur.
HORARI:
De 18 a 20 h
PERÍODE:
Dimecres 1 d’abril
FORMADORES:
Marta Agüera (La Silvestrina)
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 15 persones
PREU:
De 14 a 25 anys: 5 €
Més de 25 anys: 10 €

Artesans alimentaris
Per consumir localment tenim a l’abast molts ingredients i aliments que es produeixen en
aquestes terres, però són els artesans alimentaris els que els transformen i en fan aliments
elaborats. Gràcies a ells, podem consumir-los reduint l’impacte en el transport i promovent
una economia propera i sostenible. En aquest cicle visitarem petits obradors de l’Alt Camp
i podrem veure on s’elabora cervesa, mel, crema de garrofa i altres productes locals,
ecològics i de qualitat. I també coneixerem les persones que hi ha al darrere, petits grans
herois de l’alimentació sostenible pels quals val la pena apostar i amb qui podem fer un
canvi cap a una alimentació més sana i que no destrueix el planeta.
DIES I HORES:
Dissabte 15 de febrer de 9:30 a 12 h. Visita a l’obrador i tast del productes de Menjamiques (Bràfim). Menjamiques és
un projecte que té com a objectiu la recuperació gastronòmica de plantes oblidades autòctones. Només utilitzen productes del Camp de Tarragona intentant reduir al màxim la petjada de carboni.
Dissabte 7 de març d’11:30 a 14:30 h. Visita, tast i concert d’ Eric Fuentes, a les instal.lacions de la cerveseria.
Les Clandestines (Montferri). Les Clandestines de Montferri són cerveses artesanes i naturals. Un dels principals objectius en el procés d’elaboració de la cervesa és buscar i trobar una relació constant amb el lloc on vivim, a través de la
utilització de matèries primeres procedents de l’entorn com l’aigua, la farigola, la mel o el llúpol.
Dissabte 21 de març de 10 a 14 h. Visita a l’obrador, caminada fins a les arnes d’abelles i tast de les mels d’Entre Flors
(Montferri). A Entre Flors practiquen una apicultura respectuosa, local, artesana i de qualitat. Treballen amb unes 300
arnes d’alces i transhumants, amb abella autòctona. La seva formació en el camp de l’educació i la medicina, els motiva a
voler compartir els beneficis que les abelles suposen tant per a l’entorn com per a la salut personal.
FORMADOR:
Valls en transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can Pipirimosca.
OBSERVACIONS:
Punt de trobada al Centre Cívic per sortir amb cotxe particular cap als municipis.
La visita a l’obrador de Menjamiques és obert a tothom.
La visita a les instal.lacions de la cerveseria Les Clandestines és obert a tothom. El tast només per majors de 18 anys.
La visita a l’obrador d’Entre Flors és per a majors de 6 anys. Per la visita a les arnes caldrà portar botes i mitjons llargs. No
recomanat per als al.lèrgics a les abelles!
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 20 persones, excepte la visita a Entre Flors que és un màxim de 15 persones.
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia.

Fem saluT!
Activitats físiques

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 13 de gener a l’1 d’abril
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat
Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
De 14 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

i esportives

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.
HORARI:
Dimecres de 10:30 a 11:30 h
PERÍODE:
Del 15 de gener a l’1 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda, adequada
a usuaris de totes les edats i tots
els nivells d’experiència
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 €

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.
HORARI:
Grup 1: dimarts de 15:15 a 16:15 h (1r nivell)
Grup 2: dijous de 15:15 a 16:15 h (2n nivell)
PERÍODE:
Del 14 de gener al 2 d’abrill
FORMADORA:
Elisenda Nadal
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Txi-Kung

Caminem

Gimnàstica de manteniment

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

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 esteu interessat/da no dubteu en
posar-vos en contacte
amb nosaltres. El punt
de trobada i de sortida
és el Centre Cívic.

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)
Dimarts de 19 a 20 h
Dijous de 9:30 a 10:30 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 2 d’abril
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 €

HORARI:
Dimarts i dijous de 8:30 a 10 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 2 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia
FORMADORA:
Fanny Ulldemolins
PREU:
Gratuït

HORARI:
Dilluns i dimecres de 20 h a 21 h
Dilluns i dimecres de 21 h a 22 h
PERÍODE:
Del 8 de gener a l’1 d’abril
ESPAI:
Escola Enxaneta
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal
d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
71,28 €*
*Descompte per a abonats/des del Patronat
Municipal d’Esports

Gimnàstica abdominal
hipopressiva
La gimnàstica abdominal hipopressiva consisteix a combinar
la respiració i les posicions
del cos per treballar la nostra
musculatura abdominal i el sòl
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, ajuda en la
recuperació en el postpart, millora la capacitat respiratòria,
millora i prevé les incontinències urinàries i millora la postura reduint mals d’esquena.
HORARI (a escollir):
Dilluns de 19 a 20 h
Dijous de 12:30 a 13:30 h
PERÍODE:
Del 13 de gener al 30 de març
OBSERVACIONS:
Activitat contraindicada per hipertensos/es, embarassades, i postpart
inferior a 2 mesos
FORMADORA:
Ester Pérez
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 10 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

GenT Gr an
AcTıva

*Tallers recomanats
64 anys

a majors de

Benestar emocional

Memòria

En aquest taller treballarem l’autoconfiança,
l’autoestima en un
mateix i el benestar
emocional en general, generant vincles
interpersonals, de
socialització sobre la
base d’experiències
compartides.

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:
Dimarts de 17.45 a 18.45 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 31 de març
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 14 de gener al 2 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Català

Anglès

Gimnàstica

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.

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.

Gimnàstica de manteniment
adaptada a les necessitats
de la gent gran, basada en
mobilitat articular, relaxació,
resistència i de 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):
Dilluns de 9:30 a 10:30 h
Dilluns de 10:30 a 11:30 h
PERÍODE:
Del 13 de gener al 30 de març
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 €

HORARI (a escollir):
Dilluns d’11:30 a 13 h (Nivell 1)
Dimecres de 12 a 13:30 h (Nivell 2)
PERÍODE:
Del 13 de gener a l’1 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal escollir un 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 15 de gener a l’1 d’abril
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Psicomotricitat

Història

Taller de jocs

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

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.

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:
Dimarts de 16.30 a 17.30 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 31 de març
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

HORARI (a escollir):
Dimarts d’11 a 12 h
Dimarts de 12 a 13 h
Dimarts de 13 a 14 h
PERÍODE:
Del 14 de gener al 31 de març
OBSERVACIONS:
El taller inclou sortides formatives i
culturals
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 € (el preu no inclou el cost de les
sortides)

HORARI:
Divendres de 16:15 a 17:15 h
PERÍODE:
Del 17 de gener al 3 d’abril
FORMADORA:
Ester Enrich
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

INFORMACIÓ D’INTERÈS:
L’hora del conte

Inscripcions

La Biblioteca Carles Cardó ofereix un
contacontes infantil un dijous a la tarda de
cada mes. Podeu consultar l’agenda a:
https://www.valls.cat/la-ciutat/agenda-blog/
cultura

Us podeu inscriure a les activitats a partir
del dimarts 7 de gener, 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.

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
(05/01, 02/02, 01/03) 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 partícep l’euro. Us animeu
a venir?
Organitzat per La Recicleria Digital, Valls en
transició, l’associació pel Desenvolupament
Local i Alternatiu (ADeLA).

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.

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!

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/serveis-a-les-persones/centre-civic
centrecivicdevalls

