CURSOS
TALLERS
I VISITES

TARDOR 2019

INSCRIPCIONS

TARDOR 2019

Del dimarts 1 al 3 d’octubre de 2019,
ambdós inclosos, inscripció exclusiva
per a persones empadronades a Salou.
El divendres 4 d’octubre de 2019,
poden continuar inscrivint-s’hi les
persones empadronades a Salou i les
persones que estiguin empadronades
a altres municipis.
Passat el període d’inscripció i fins a
l’inici del curs/taller, es podran realitzar
inscripcions en cas de quedar places
vacants.

DIPÒSIT LEGAL: T 1024-2019

HORARI I LLOC D’INSCRIPCIONS
De dimarts a divendres en horari de 10
a 14h, festius exclosos.
Lloc: departament de Cultura de
l’Ajuntament de Salou.
En el moment de fer la inscripció, és
necessari aportar el corresponent full
d’inscripció degudament omplert.

foto

foto

Xavier Montalà
Pere Granados
Regidor de Cultura i Festes
Alcalde de Salou
Arribada la tardor, ens complau tornar a presentar la nova programació
del projecte sociocultural “Salou Actiu” que es desenvoluparà fins al
desembre d’enguany i que, amb gran satisfacció podem dir que ha estat
fruit de la iniciativa de tots i totes vosaltres, recollint les vostres propostes i
inquietuds en el camp de la cultura, el lleure, la formació i el coneixement.
Els tallers, les conferències, les sortides i tota l’oferta lúdica i cultural que us
proposem en aquest nou programa, ha estat producte de la bona
disposició i l’intercanvi d’experiències, idees i coneixements; i això ens
demostra que Salou te uns col·lectius vitals i una societat dinàmica amb
ganes de fer les coses participant activament, creant espais d’acció i
d’intercanvi d’experiències que ens realitzen com a persones i ens formen
com a ciutadans.
Per tant, us agraïm la vostra col·laboració, de la mateixa forma que agraïm
la intervenció de la URV a través del Campus Extens; i animem a tothom, a
petits i grans, a joves i no tant joves, a participar d’aquestes activitats, que
fomenten el coneixement no des del punt de vista acadèmic i didàctic
només, sinó també des del punt de vista humà, cívic i de les relacions
ciutadanes.

CONDICIONS

1. Només es podran inscriure a les activitats les persones majors de 18
anys, a excepció de les visites guiades i les següents activitats en les quals
es podran inscriure menors acompanyats d’un adult: taller de flabiol i
tamborí i taller de la capseta de música.
2. Cada activitat que consta en aquest programa té un nombre limitat de
places a cobrir per ordre rigorós d’inscripció. Si no s’està inscrit en una
activitat no s’hi podrà assistir.
3. Totes les activitats d’aquest programa són gratuïtes per a les persones
inscrites.
4. L’Ajuntament de Salou es reserva el dret de modificar o anul·lar una
activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits o per problemes aliens a la
seva voluntat.
5. Si l’alumne vol un certificat d’assistència a una activitat, se li podrà
entregar, sempre i quan ho demani per escrit a l’ OAC de l’Ajuntament i
hagi assistit com a mínim a un 70% del curs o taller.
6. En cas de baixa a qualsevol activitat és necessari que l’alumne ho
comuniqui per escrit al Departament de Cultura de l’Ajuntament.
7. L’Ajuntament de Salou es reserva el dret d’admissió a les inscripcions,
per comportaments incívics als tallers, conferències o sortides, així com en
el moment de la realització de les inscripcions.
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TALLERS

LA CAPSETA DE MÚSICA
Gaudeix amb el teu fill de cançons,
contes, el ritme, les danses i la
relaxació.
Nombre màxim de participants 10
famílies per grup.
No s’admetran més de dues
inscripcions per persona i grup.

BIODANSA
Dansa i música per a la salut.
Dimarts de 17 a 18h.
Dates: 21 i 28 d’octubre; 4, 11, 18 i
25 de novembre; 2, 9 i 16 de
desembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.
TALLER DE RELAXACIÓ
Explora la teva respiració,
cos i ment.
Dijous de 17 a 18.30h.
Dates: 17, 24 i 31 d’octubre; 7, 14,
21 i 28 de novembre; 5, 12 i 19 de
desembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.

Es faran dos grups:
a)Infants de 15 a 36 mesos
acompanyats d’un adult.
Horari: de 17.30 a 18.15h.
b)Infants de 15 a 36
acompanyats d’un adult.
Horari: de 18.30h a 19.15h.

TALLER DE MEMÒRIA PER A LA
GENT GRAN
Fes treballar la teva memòria.
(Es realitzaran dos cursos
simultanis, durant els mateixos
dies i horaris).
Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h.
Dates: 22, 24, 29 i 31 d’octubre; 5,
7, 12, 14, 19 i 21 de novembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.

mesos

Dates: dimarts 29 d’octubre; 12 i 26
de novembre; 10 de desembre.
Lloc: Espai d’infància a l’Estació del
Carrilet núm. 2, de Salou.
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TALLERS

TALLER ENTRENA’T PER SER
FELIÇ
Aprèn a ser feliç.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h.
Dates: 26 i 28 de novembre; 3 de
desembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.

FIL I AGULLA
Nivell avançat de costura a mà.
Dilluns de 16 a 18.30h.
Dates: 21 d’octubre; 4, 11, 18 i 25
de novembre.
Lloc: Sala del Centre Cívic.
DECORA LA TEVA CASA PEL
NADAL
Monogràfic sobre el Nadal,
costura a mà.
Dilluns de 16 a 17.30h.
Dates: 2, 9 i 16 de desembre.
Lloc: Sala Centre Cívic.

TALLER CONSCIÈNCIA
FINANCERA
Aprèn a gestionar els teus diners.
Dimecres de 16 a 18h.
Dates: 6, 13 i 20 de novembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.

TALLER
DE
FLABIOL
I
TAMBORÍ
Aprèn a tocar aquests dos
instruments.
Dimarts de 17.30 a 19h.
Dates: 21 i 28 d'octubre; 4, 11, 18 i
25 de novembre; 2, 9 i 16 de
desembre.
Lloc: Sala del Centre Cívic.

TALLER HABILITATS DE
COMUNICACIÓ
Millora la teva capacitat de
comunicació.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h
Dates: 22, 24 i 29 d’octubre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.
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CATALÀ
SESSIONS INICIALS PER ALS QUI NECESSITEN UNA PRIMERA
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA CATALANA PER TREBALLAR EL
VOCABULARI I EXPRESSIONS BÀSIQUES.
Sessions:
Les persones i el temps. El dia 7 d’octubre a les 15h.
Els llocs. El dia 14 d’octubre a les 15h.
La casa i l’entorn. El dia 21 d’octubre a les 15h.
Les hores, els dies i el parc. El dia 28 d’octubre a les 15h.
La feina i els oficis. El dia 4 de novembre a les 15h.
El mercat i les botigues. El dia 11 de novembre a les 15h.
El menjar, el bar i el restaurant. El dia 18 de novembre a les 15h.
Els serveis, la ciutat i els transports. El dia 25 de novembre a les 15h.
La salut. El dia 2 de desembre a les 15h.
El lleure. El dia 9 de desembre a les 15h.
Per poder dur a terme cada una de les sessions anteriors, serà
necessària l’assistència mínima de 3 persones per sessió.
Cada sessió tindrà una durada d’una hora.
Lloc: Centre Atenea.
Organitza: Ajuntament de Salou i Servei Local de Català.
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CONFÈRENCIES
CICLE DE CONFERÈNCIES. L’UNIVERS CREATIU DE L’ARTISTA JOAN
CASALS
A càrrec de Carme Pujol, Llicenciada en Història.
A partir de tres sessions coneixerem:
Joan Casals. Una vida per a l’art. Dimecres 4 de desembre, a les 17h.
La trajectòria artística de Joan Casals. Dimecres 11 de desembre, a les 17h.
Joan Casals. L’artista pedagog. Dimecres 18 de desembre, a les 17h.
Lloc: Sala Costa Daurada del Centre Cívic.
TALLER RUMORS I LLEGENDES: HISTÒRIES PER COMPARTIR
A càrrec de la Dra. Carme Oriol
Dimarts, 12 de novembre a les 18h.
Lloc: Sala Costa Daurada del TAS.
Activitat organitzada en el marc de la Setmana de la Ciència al Campus
Extens de la URV.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
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CONFÈRENCIES
CICLE DE CONFERÈNCIES. LA REALITAT SOCIAL DES DE LA SEGONA
REPÚBLICA FINS L’ACTUALITAT
A càrrec de la Dra. Conxa Torres. Doctora en Pedagogia i Mestre
d’Educació Infantil.
A partir de tres sessions coneixerem:
7 de novembre a las 18h.
L’educació a través del cinema.
Analitzarem la realitat política i tipus d’educació a través de fragments de
pel·lícules.
5 de desembre a les 18h.
De la fantasia a la crítica social a través dels contes.
Descobrirem com els contes ens expliquen les nostres pròpies realitats
socials i personals.
Lloc: Sala Costa Daurada del TAS.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
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DESCOBREIX EL NOSTRE TERRITORI
INAUGURACIÓ DEL CURS DEL CAMPUS EXTENS DE LA URV
2019-2020, AMB LA EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES I PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE “CARRERS MULLATS, CALAIXOS EIXUTS”, NEGOCIS
SINGULARS DE SALOU, 1774-1975, DE L’AUTOR JOAN SARDINYA.
Dimarts, 29 d’octubre a les 19.30h, a la sala Costa Daurada del Centre
Cívic.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV.
L’exposició romandrà oberta del 29 d’octubre al 18 de novembre de 2019.
Col·labora: Arxiu Municipal de Salou.
VISITA GUIADA A LA SÉNIA: ELS MOLINS DE SANT PERE I CAMP
D’AVIACIÓ
Coneix aquests espais històrics i patrimonials vinculats a la nostra
memòria recent.
Dissabte, 9 de novembre a les 8.30h.
El desplaçament es realitzarà amb autobús des del c/ Advocat Gallego
núm. 2 (Centre Cívic).
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
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DESCOBREIX EL NOSTRE TERRITORI
VISITA A RIUDOMS
Ruta pel casc antic de Riudoms i a la Casa Pairal d’Antoni Gaudi.
Divendres, 18 d’octubre a les 16h.
El desplaçament es realitzarà amb autobús des del c/ Advocat Gallego
núm. 2 (Centre Cívic).
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
SORTIDA PER OBSERVAR ELS OCELLS DEL CAMÍ DE LA TORRE
Passejada de dues hores per zones enjardinades de Salou.
Dijous 10 d’octubre a les 16h i dijous 12 de desembre a les 15h.
El desplaçament de la tornada anirà a càrrec dels inscrits.

VISITA AL CAP SALOU
Descobrirem aspectes naturals del Cap Salou.
Dissabte, 14 de desembre a les 9h.
El desplaçament de la tornada anirà a càrrec dels inscrits.
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Regidoria de Cultura

www.salou.cat

