Organitza

Dijous 1

8a edició

17 h Espai de jocs - Centre
cívic

Dilluns 5
18 h Amanides divertides - Centre cívic

Col·labora

22 h Setmana de cinema a la
fresca - Pati de Sant Roc

Dimarts 6

Dimecres 7

Dijous 8

Divendres 9

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

10 h Programació de Videojocs- Centre Cívic

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

19 h Tast popular de Vermut*
- Plaça de l’Oli

18 h Taller de rap - Vallsgenera

18:30 h Escac i mat - Plaça
Pilar Prim (davant del Centre
Cívic)

17 h Espai de jocs - Centre
cívic

20 h Personatges il·lustres
de la ciutat de valls* - Plaça
Portal Nou
22 h Setmana de cinema a la
fresca - Pati de Sant Roc

19:30 h Fotografia de
capvespre - punt de trobada:
Plaça Sant Francesc (damunt
pàrquing de l’hospital)
22 h Setmana de cinema a la
fresca - Pati de Sant Roc

Us hi esperem!

22 h Setmana de cinema a la
fresca - Pati de Sant Roc

Dimarts 13

Dimecres 14

Dijous 15

Divendres 16

22 i 23 h Descobreix les entranyes del cementiri* - Cementiri
Municipal

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

10h Programació de videojocs
- Centre Cívic

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

20 h Enlaira’t - Era de batre
(tomb del balcó)

18 h Taller de rap - Vallsgenera

19:30 h Fotografia de flora punt de trobada: Amfiteatre de
Mas Miquel

17 h Espai de jocs - Centre
cívic

Programació
Valls
2021

Arriba una nova edició de l’Estiu Actiu, un programa d’activitats organitzat
des del Centre Cívic i el servei de Joventut, “Valls Jove”, amb la col·laboració i
participació d’altres entitats i serveis municipals.
Continuem amb una programació diferent de la d’anys anteriors per les limitacions que imposa la pandèmia de la Covid-19, però tornem a engegar motors,
i hem dissenyat activitats de petit format i per a grups reduïts, per garantir la
seguretat dels i les participants, amb un programa adreçat a tots els públics.
Us proposem un seguit d’activitats formatives, de lleure, d’oci, culturals i
infantils que ens permetran recuperar espais de trobada i participació a
carrers i places de Valls, de descoberta del patrimoni de la ciutat i que han de
contribuir a tornar a gaudir tots plegats dels espais a l’aire lliure.

20 h Llegendes i contalles
del centre històric de Valls* Plaça del Portal Nou

Dilluns 12

18 h Menopausa, en parlem? Centre Cívic

A l estiu activa t
i viu la ciutat

18 h Taller de xarxes socials i
audiovisuals - Vallsgenera

22 h Passejada nocturna i
observació de constel·lacions Sortida des del Centre Cívic

19:30 h Ruta guiada: Històries
amagades entre els murs
sagrats* - Punt de trobada:
Oficina de Turisme

18 h Taller de xarxes socials i
audiovisuals - Vallsgenera
19:30 h Ruta pel Call Jueu
i tast d’un vi jueu* - Punt de
trobada: Oficina de Turisme

Informació

Dilluns 19

Dimarts 20

Dimecres 21

Dijous 22

Divendres 23

Les activitats són gratuïtes, excepte en les que s’indica el preu.

9:30 h Taller de Pintura mural

9:30 h Taller de Pintura mural

9:30 h Taller de Pintura mural

9:30 h Taller de Pintura mura

9:30 h Taller de Pintura mural

18 h Fem creps - Centre cívic

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

17:30 h Scrapbooking summer
cards. Un estiu en tresdimensions! - Centre Cívic

10:30 h “Guitarrísticament
estiuenc” - Centre Cívic

17 h Iniciació a la serigrafia Centre cívic

Activitats gratuïtes

L’organització es reserva el dret de modificar el programa previst.

Inscripcions

18 h Taller de rap - Vallsgenera

Totes les activitats requereixen d’inscripció prèvia. En el cas de les activitats gratuïtes es
podran realitzar a través del correu: “centrecivic@valls.cat” Per les activitats de pagament,
caldrà inscripció presencial a les oficines del Centre Cívic (c/St.Pere, 2) amb cita prèvia.
Totes les persones inscrites hauran d’entregar una declaració de responsable degudament signada i s’hauran d’adoptar les mesures higièniques i de protecció que es
determinin en cada moment.
Les inscripcions s’obriran a partir del dia 28 de juny i es podran realitzar 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.

20 h Llegendes i contalles del
centre històric de Valls* - Plaça
del Portal Nou

19:30 h Fotografia urbana punt de trobada: Centre Cívic

17 h Espai de jocs - Centre
cívic
18 h Taller de xarxes socials i
audiovisuals - Vallsgenera
19 h Ruta guiada: El cistell de
la Candela* - Punt de trobada:
Oficina de Turisme

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.: 977 60 98 49
Facebook: @centrecivicvalls
Instagram: @centrecivicvalls

*ACTIVITAT DE PAGAMENT

Dimarts 27

Dijous 29

18 h Taller de rap - Vallsgenera

18 h Taller de xarxes socials i
audiovisuals - Vallsgenera

Capsules formatives
Amanides divertides - d’Alba Saura (@mossegadesdesalut)
Amb el bon temps, ve de gust menjar plats frescos i poc
copiosos. La reina de l’estiu és l’amanida, però a vegades ens
quedem sense idees i acabem menjant sempre la mateixa
amanida. En aquesta xerrada veurem tot un munt d’opcions
que podem combinar per preparar una bona amanida, com
la podem fer completa i així pot ser un plat únic, i també com
la podem amanir saludablement.
Dia: dilluns 5
Hora: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: tothom que tingui ganes 		
d’aprendre que les amanides no són avorrides
Cal inscripció prèvia
“Guitarrísticament estiuenc” – Gabriel Llorach
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: dimarts i dijous (del 6 al 22 de juliol)
Hora: de 10.30 a 12 h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: a partir de 12 anys
Observacions: cadascú ha de portar la seva 		
guitarra.
Cal inscripció prèvia
Taller de rap – Nel·lo C
Es tracta d’un taller de rap en català amb el rerefons de la integració social mitjançant la llengua, la música i la creativitat.
Una forma dinàmica i educativa de descobrir la importància
de la llengua catalana a través de la música urbana, amb
l’objectiu de normalitzar-la. En aquestes quatre sessions els
joves crearan i gravaran una cançó de rap pròpia.
Dia: dimarts 6, 13, 20 i 27
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: sala d’actes de Vallsgenera
Destinataris: joves d’entre 13 i 18 anys
Organitza: Ajuntament de Valls i Plataforma per
la llengua
Cal inscripció prèvia
Fotografia de capvespre – Jordi Millàs
Traurem profit de la lluminositat d’un dels moments més
interessants del dia per fer fotografies. Paisatges amb núvols
pintats, contrallums espectaculars, retrats amb calidesa
(atenció personalitzada en les pràctiques).
Dia: dimecres 7
Hora: de 19:30 h a 21:30 h
Lloc: punt de trobada: Plaça Sant Francesc 		
(damunt pàrquing de l’hospital)
Destinataris: aficionats a la fotografia, independentment del nivell i càmera que es tingui
Cal inscripció prèvia
Fotografia de flora – Jordi Millàs
Les flors i plantes ens ofereixen una varietat de colors,
formes i mides inacabables, excel·lents per jugar amb la
composició d’imatge des d’un primer moment o per treure el
màxim rendiment del teu material específic.
Dia: dimecres 14
Hora: de 19:30 a 21 h
Lloc: punt de trobada: Amfiteatre de Mas Miquel
Destinataris: aficionats a la fotografia, independentment del nivell i càmera que es tingui
Cal inscripció prèvia

Fotografia urbana – Jordi Millàs
Passejar per qualsevol carrer o plaça amb l’ull posat a la
càmera ens permet captar detalls que habitualment ens passen per alt i observar l’entorn d’una manera diferent, cables,
pedres i fanals agafen el seu encant.
Dia: dimecres 21
Hora: de 19:30 a 21 h
Lloc: punt de trobada: Centre Cívic
Destinataris: aficionats a la fotografia, independentment del nivell i càmera que es tingui
Cal inscripció prèvia
Espai de jocs amb Zombi Paella – David Heras, As. en la
Manga
Zombi Paella és una editorial Valenciana de jocs de taula
amb un catàleg força particular i divertit. Segurament ja
coneixes La Fallera Calavera, però Alakazum? i La Família
Hort? Aquests són altres jocs de l’editorial molt entretinguts
i bojos! Si vols conèixer i aprendre a jugar a aquests i d’altres
jocs en companyia, ara és el moment. Que comenci el joc!
Dia: dijous 1, 8, 15 i 22
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: a partir de 16 anys
Cal inscripció prèvia
Taller de xarxes socials i audiovisuals – Plataforma per la
Llengua
Amb l’objectiu de normalitzar la llengua catalana en tots els
àmbits la Plataforma per la Llengua vol fomentar la creació
de contingut audiovisual per a xarxes socials en català.
S’ofereixen tallers de creació de continguts per a xarxes
socials amb influenciadors reconeguts catalans, a banda de
mems, de doblatge i de retransmissions esportives. Hi ha la
possibilitat de realitzar els tallers individualment.
Dia: dijous 8, 15, 22 i 29
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Sala d’actes de Vallsgenera
Destinataris: joves d’entre 13 i 18 anys
Observacions: cadascú ha de portar el seu 		
dispositiu mòbil.
Organitza: Ajuntament de Valls i Plataforma per
la llengua
Cal inscripció prèvia
Menopausa, en parlem? - Fanny Ulldemolins
I a tu, ja t’ha arribat? Ja l’has passat? O potser comences a
tenir símptomes estranys però no saps si és la menopausa?
Obrim un espai per parlar-ne i aprendre sobre el que passa
als nostres cossos, a les nostres hormones i a les nostres
emocions. Aprendre juntes sempre és més nutritiu.
Dia: dimarts 13
Hora: de 18 a 20h
Lloc: Centre Cívic
Destinatàries: dones de totes les edats
Observacions: cada alumne porti el dispositiu
que sol utilitzar.
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: dimarts 13
Hora: de 22 a 23.30 h
Lloc: sortida des del Centre Cívic
Destinataris: obert a tothom
Observacions: portar binocles (opcional)
Cal inscripció prèvia

Fem creps! – Yolanda Gurí
Aprendre a fer creps és de les coses més senzilles; ho posarem en pràctica en aquest taller, combinant salat i dolç, amb
les dues receptes estrella: la galette i la crep. De verduretes
amb pollastre, de formatge blau amb pera, d’espinacs, pernil
i ou,... Una proposta divertida i saludable que no deixarà
indiferents als teus convidats
Dia: dilluns 19
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: per a majors de 7 anys
Observacions: s’ha de portar una carmanyola
Cal inscripció prèvia
Scrapbooking summer cards. Un estiu en tresdimensions! Ester Enrich Coma
Gaudeix d’una tarda d’estiu creant les teves pròpies postals i
targetes desplegables plenes de platja, mar i els millors desitjos, per a tu o per a regalar! Amb material de scrapbooking i
enginyeries pop up crearem targetes úniques.
Dia: dimecres 21
Hora: de 17:30 a 20:30h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: a partir de 8 anys
Observacions: cada participant haurà de portar
cola o cinta adhesiva de doble cara, colors/retoladors, tisores i un regle.
Cal inscripció prèvia
Iniciació a la serigrafia – Asociación de acuariofilia de
Tarragona
Us ensenyarem diferents tècniques bàsiques de serigrafia i
aerografia per a plasmar dibuixos en teles i samarretes.
Dia: divendres 23
Hora: de 17 a 21 h.
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: a partir de 12 anys
Cal inscripció prèvia

Viu l estiu al carrer
Escac i mat – Club Escacs Valls
7a edició del torneig d’escacs de Valls: 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.
Dia: dimecres 7
Hora: de 18:30 a 21 h
Lloc: plaça Pilar Prim (davant del Centre Cívic).
Destinataris: fins als 18 anys
Cal inscripció prèvia
Tast popular de Vermut – El Magatzem del Vermut*
Vine a la cata popular on podràs tastar i descobrir que cada
vermut és un món! Descobrirem també quines combinacions
podràs fer amb productes gastronòmics.
Dia: divendres 9
Hora: de 19 a 21 h
Lloc: plaça de l’Oli
Destinataris: majors d’edat
Preu: 3€
Cal inscripció prèvia
Enlaira’t! – Camins de vent
Vols veure Valls i l’Alt Camp des d’una altra perspectiva?
Inscriu-te i veuràs durant uns instants la teva ciutat a vista
d’ocell, a una alçada d’entre 5 i 20 metres! (en funció del
vent!).
Dies: divendres 16
Hora: de 20 a 22h
Lloc: Era de batre (tomb del balcó)
Cal inscripció prèvia

Del paper a la paret: Taller de Pintura mural (omplim de
color el barri!) - Berta Artigal
Taller on treballarem tot el procés d’una pintura mural. Partirem de 0 i veurem tot el desenvolupament, des de la pluja
d’idees, esbossos, paleta de colors, materials fins a arribar a
aplicar el dibuix a la paret.
Dies: del 19 al 23
Hora: de 9.30h a 12.30 h
Lloc: a determinar
Destinataris: entre 8 i 14 anys
Cal inscripció prèvia

Pinzellades tecnologiques i digitals
Programació de Videojocs – Daidalos.education
Saltar, volar, disparar, construir, guanyar punts... Als videojocs
podem fer tot això i molt més. Vols aprendre a programarlos i dissenyar-los? En aquests tallers d’estiu donarem els
fonaments per començar a fer-ho.
Dia: dimecres 7 o 14
Hora: de 10h a 12h
Lloc: Centre Cívic
Destinataris: entre 7 i 14 anys
Cal inscripció prèvia

Descobrim Valls
Personatges il·lustres de la ciutat de Valls – Àngel Gasol*
Si vols descobrir algunes de les persones que per diversos
motius han deixat petjada a la ciutat, vine i ho veuràs! Et
descobrirem quina és l’altra ciutat.
Dia: dimarts 6
Hora: de 20 a 21:30 h.
Lloc: plaça Portal Nou
Preu: 3€
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: dijous 8 i dimarts 20
Hora: de 20 a 21.30 h
Lloc: plaça del Portal Nou
Preu: 3€
Cal inscripció prèvia
Descobreix les entranyes del cementiri – Àngel Gasol 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 12
Hora: 22 – 22.50h (1a sessió) i de 23h a 23.50h
(2a sessió).
Lloc: Cementiri Municipal
Preu: 3€
Cal inscripció prèvia
Ruta guiada: Històries amagades entre els murs sagrats* Oficina Municipal d’Informació Turística*
Descobreix les històries menys conegudes de les nostres
esglésies, tot fent un recorregut per l’església de Sant Joan,
l’església del Carme i la Capella del Roser.
Dia: dimecres 14
Hora: a les 19.30 h
Lloc: Punt de trobada: Oficina de Turisme
Preu: 3,5 €
Cal inscripció prèvia
		*Caldrà realitzar les inscripcions al
		
977612530 o a turisme@valls.cat

Ruta pel Call Jueu i tast d’un vi jueu* - Oficina Municipal
d’Informació Turística*
La ruta pel Call Jueu de Valls, transcorre pel nucli inicial
vallenc incloent l’antic call medieval. Les primeres notícies
documentals de l’existència de jueus a Valls són de l’any
1277. Recorre amb nosaltres els seus carrers i descobreix
tota la història de la comunitat jueva a Valls.
Dia: dijous 15
Hora: a les 19.30 h
Lloc: Punt de trobada: Oficina de Turisme
Preu: 4.5€ (ruta + tast)
Cal inscripció prèvia
		*Caldrà realitzar les inscripcions al
		
977612530 o a turisme@valls.cat
Ruta guiada: El cistell de la Candela* - Oficina Municipal
d’Informació Turística*
Des de fa més de 800 anys, Valls és ciutat de mercats. És per
això que la Candela sempre té el seu cistell preparat per anar
a comprar. Però avui, quan l’ha anat a buscar, l’ha trobat ple
d’enigmes. Ens ajudeu a resoldre’ls?
Dia: dijous 22
Hora: a les 19 h
Lloc: Punt de trobada: Oficina de Turisme
Destinataris: Famílies amb infants de més de 5
anys.
Preu: 4€
Cal inscripció prèvia
		*Caldrà realitzar les inscripcions al
		
977612530 o a turisme@valls.cat

La Parra activitats de petit format
Setmana de cinema a la fresca – Cine Club Valls / Institut
d’Estudis Vallencs
Les projeccions previstes per a la setmana són: Sentimental,
La virgen de agosto, Las niñas, El agente topo.
Dies: del 5 al 8 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: Pati de Sant Roc
Exposició - La dona que es pentina
Instal·lació del muntatge expositiu al voltant de la històrica
font vallenca.
Dies: Del 14 al 31 de juliol

Casal d estiu municipal
El casal d’estiu es realitzarà del 28 de juny al 30 de juliol,
destinat a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys. Per més informació: “ https://www.valls.cat/activitats-estiu”

Patis oberts
L’activitat patis oberts es realitzarà del 28 de juny al 27
d’agost, de 17:30 a 20:30 h a l’escola Eugeni d’Ors. Està destinat a nois i noies majors de 13 anys. Per a més informació:
“ensenyament_mail@valls.cat” / 977636004.

