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Us presentem la primera programació virtual dels equipaments cívics, que comprèn el període de l’1 de juny al 24 de juliol. 
El 24 de juny no hi haurà classe.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran durant el següent període: del dijous 
21 de maig al dimecres 27 de maig.  (El cap de setmana no hi haurà 
inscripcions via telefònica.)

MODALITATS D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar de dues formes:

• De forma telefònica trucant als següents telèfons dels equipaments 
cívics de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda:
  646989493
 680523366
 938068101 (aquest telèfon solament funcionarà en horari de 

matí)

• A través d’Internet, a partir de la pàgina de l’Ajuntament d’Igualada 
(www.igualada.cat). Cal prèviament estar registrat a la pàgina de 
l’Ajuntament. 

Les inscripcions a través d’Internet, s’iniciaran a les 8 h del matí. 
A les 9 h del matí, per telèfon.

ACTIVITATS GRATUÏTES

Les activitats que es presenten en el programa són gratuïtes. Es 
farà un control de l’assistència per tal de vetllar per l’aprofitament 
d’aquestes.

Els cursos o les activitats es podran anul·lar en cas de no arribar al 
nombre d’alumnes necessaris.

TIPUS D’ACTIVITATS

En el programa que us presentem hi ha dos tipus d’activitats:

DIRECTE  
 Es realitzaran totes a través de la plataforma “jitsi meet”,que és 

gratuïta. El nombre màxim d’assistents a aquest tipus d’activitats 
és de 10 alumnes.

 Adjuntem un enllaç amb un tutorial on  s’expliquen els passos a 
seguir per tal d’utilitzar-la i com es procedirà per poder accedir-hi a 
través d’un ordinador, tauleta o mòbil.

 Tutorial per accedir-hi amb ordinador: 
 https://youtu.be/81lwG6zMO_A

 Tutorial per accedir-hi amb el  mòbil o  la tauleta:
  https://youtu.be/quCfyqxDgSg

GRAVAT
 Es realitzaran totes a través del canal “youtube dels equipaments 

cívics de l’Ajuntament d’Igualada” amb accés restringit als partici-
pants inscrits. El nombre màxim d’assistents és il·limitat en aquest 
tipus d’activitat.

 Adjuntem un enllaç amb un tutorial on s’expliquen els passos a se-
guir per tal d’utilitzar aquest canal i poder visualitzar aquest tipus 
d’activitats.

 Tutorial per accedir al canal de youtube:  
https://youtu.be/_nDHDBJU6O8
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Aquesta no és una programació, una oferta dels Equipaments Cívics de l’Ajuntament d’Igualada, igual a les altres. Hem patit i 
patim un immens tsunami sanitari, social i econòmic arran de la pandèmia actual d’un virus -el coronavirus- que ens ha impactat de 
ple. Hem de ser conscients que l’acabarem guanyant, però que ens exigirà esforç, responsabilitat, generositat i resiliència. Tothom hi 
és cridat, i tothom hi tenim un paper actiu i decisiu.

Oferirem una programació amb tallers i cursos per a totes les necessitats i tots els desitjos. 75 en total, amb una decidida aposta en 
línia, ateses les circumstàncies esmentades que ens obliguen al distanciament i a la prudència. Ho volem fer gratuït i alhora donar 
suport i sortida a tothom qui gestiona i dur a terme tota la programació proposada.

Totes les activitats que hi trobareu es realitzaran en format en línia: unes en  directe a través de la plataforma gratuïta “Jitsi meet” i 
d’altres en format de classe gravada a través del canal youtube dels equipaments cívics. Les inscripcions, les podreu realitzar a través 
d’Internet o per via telefònica.

Cal agrair profundament -per acabar- a tantes i tantes persones i institucions que ens ajuden en el dia a dia a tirar endavant, i ens 
permeten albirar una llum al final d’aquest feixuc camí... Gràcies, mil gràcies.

Fermí Capdevila
Regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació

INFORMACIÓ

PRESENTACIÓ
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CURSOS
ANIVERSARIS SALUDABLES(1)

A càrrec de Laura Balaguer
Dimarts 

30 de juny - 7 de juliol Tarda GRAVAT

CUINA AMB LLEGUMS
A càrrec de Laura Balaguer

Dilluns 
1- 22 de juny Tarda GRAVAT

CUINA INFANTIL EN FAMÍLIA(2)

A càrrec de Laura Balaguer
Dijous 

2 - 23 de juliol Tarda GRAVAT

IDEES D'ENTREPANS(3)

A càrrec de Laura Balaguer
Dijous 

25 de juny Tarda GRAVAT

(1)Aniversaris saludables: cuinarem diverses receptes i preparacions per 
celebrar aniversaris d’una manera més saludable en relació a l’alimentació 
i altres hàbits en general
(2)Cuina infantil en família: receptes de cuina per preparar entre tota la 
família. Per a nens a partir de 1r de primària.
(3)Idees d’entrepans: prepararem diferents entrepans utilitzant aliments 
saludables i deixant de banda el costum dels embotits

CURSOS
ACTIVITAT FISICA PER A GENT GRAN Dilluns i dimecres 

1 de juny - 22 de juliol Matí GRAVAT

DONA I ESPORT Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol Matí GRAVAT

GIM-MUSIC
A càrrec de Judit Llorach

Dilluns a divendres 
1 de juny - 24 de juliol Matí GRAVAT

GIMNÀS DE MANTENIMENT
A càrrec de Susanna Maldonado

Dilluns i dimecres 
1 de juny - 22 de juliol Tarda GRAVAT

TONIFICACIÓ AMB OBJECTES 
CASOLANS (NIVELL SUAU)
A càrrec d'Ana Hernández

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol Matí GRAVAT

TONIFICACIÓ  AMB OBJECTES 
CASOLANS (NIVELL INTENS)
A càrrec d'Ana Hernández

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 20 - 21 h DIRECTE

ZUMBA
A càrrec de Rocío Olmedo

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 11,30 - 12,30 h DIRECTE
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CURSOS
ITALIÀ CONVERSA
A càrrec d'Andrea Ciavarella

Dilluns i dimecres
1 de juny - 22 de juliol 19,30 - 20,30 h DIRECTE

ITALIÀ INICIACIÓ
A càrrec d'Andrea Ciavarella

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 19,30 - 20,30 h DIRECTE

FRANCÈS INICIAL
A càrrec de Christophe Beaufume

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 20 - 21,30 h DIRECTE

FRANCÈS CONVERSA
A càrrec de Christophe Beaufume

Dimecres 
3 de juny - 22 de juliol 20 - 21,30 h DIRECTE  

ALEMANY A.1. (NIVELL 0)
A càrrec de Cristina Martín

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 16 - 17 h DIRECTE

ALEMANY A.2.  
(CAL TENIR-NE NOCIONS)
A càrrec de Cristina Martín

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 17 -18 h DIRECTE

LET'S TALK ENGLISH SUMMER ONLINE 
COURSE (NIVELL INTERMEDIATE I 
UPPER-INTERMEDIATE(1)

A càrrec d'Elena Terraneo

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 19- 20 h DIRECTE

LYRICS ONLINE: APRÈN ANGLÈS A 
TRAVÉS DE LLETRES DE CANÇONS 
(NIVELL INTERMEDIATE O SUPERIOR)
A càrrec d'Esther Àlvarez

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 12 - 13 h DIRECTE

READING DE PETITES HISTÒRIES 
(NIVELL INTERMEDIATE I UPPER 
INTERMEDIATE)
A càrrec d'Esther Àlvarez

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 18,30 - 19,30 h DIRECTE

MILLOREM ELS LISTENING I 
DEFENSEM-NOS AMB L'SPEAKING 
(NIVELL PRE-INTERMEDIATE I 
INTERMEDIATE)
A càrrec d'Esther Àlvarez

Dilluns i dimecres 
1 de juny - 22 de juliol  19,15 - 20,15 h DIRECTE

COMENÇO A PARLAR EN ANGLÈS 
ONLINE (NIVELL INICIAL O BÀSIC)
A càrrec d'Esther Àlvarez

Dilluns i dimecres 
1 de juny - 22 de juliol 12 - 13 h DIRECTE

ANGLÈS PRÀCTIC: "ESCOLTA I PARLA" 
(NIVELL ELEMENTAL I  
PRE-INTERMEDIATE)
A càrrec de Natàlia Pastor

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 18 - 19 h DIRECTE  

IDIOMES

 (1) Let’s talk english summer online course: parlarem en anglès sobre: current 
affairs, travel, culture, sport, literature,business, etc.. all from the comfort of 
your home!  



CURSOS
ABDOMINALS SENSE RISC
A càrrec de Marta Caralt

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

DEL MOVIMENT A LA QUIETUD(1)

A càrrec de Judit Marcè
Divendres 

5 de juny - 24 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

ESTIRAMENTS MUSCULARS(2)

A càrrec de Lídia Parreño
Divendres 

5 de juny - 24 de juliol Tarda GRAVAT

GESTIÓ DE LES EMOCIONS EN TEMPS 
D'INCERTESA, AMB EINES DE LA 
PSICOLOGIA, PNL I MINDFULNESS
A càrrec de Roser Claramunt

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 19 - 20 DIRECTE  

IOGA
A càrrec de Manuel Perera

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 19 - 20,30 h DIRECTE

IOGA DINÀMIC
A càrrec de Manuel Perera

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 19 - 20,30 h DIRECTE  

MEDITACIÓ PER A MOMENTS DIFÍCILS
A càrrec de Manuel Perera

Dimecres 
3 de juny - 22 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

PILATES A
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 16 - 17 h DIRECTE

PILATES B
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dimecres 
3 de juny - 22 de juliol Tarda GRAVAT

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES
A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

 (1) Del moviment a la quietud: taller de consciència corporal on treballarem el 
moviment, la respiració, la relaxació i la meditació, amb l’objectiu principal 
de crear un vincle més saludable amb nosaltres mateixes.
(2) Estiraments musculars: cada 15 dies el vídeo que es penjarà és per fer-lo 
en parella.

05

COS I MENT



06

CURSOS
CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL(1)

A càrrec de Xavier Calvet

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 18 - 19h DIRECTE

CÀPSULA DE MODA:  
"ARMARI I FONS D'ARMARI"
A càrrec de Susanna Maldonado

Divendres 
5 de juny Tarda GRAVAT

CÀPSULA DE MODA: "COM FER SERVIR 
ACCESORIS AMB ESTIL"
A càrrec de Susanna Maldonado

Divendres 
12 de juny Tarda GRAVAT

CÀPSULA DE MODA: "COM COMBINAR 
COLORS I ESTAMPATS"
A càrrec de Susanna Maldonado

Divendres 
19 de juny Tarda GRAVAT

CURS DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
2 de juny - 7 de juliol 18,30 - 19,30 h DIRECTE

CURS DE FOTOGRAFIA PER A MÒBILS  
I TAULETES(2)

A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
2 de juny - 7 de juliol 17 - 18h DIRECTE

ESCRIPTURA CREATIVA(3)

A càrrec de Paula Colobrans
Dilluns i dijous 

1 de juny - 23 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA  
DE GRÈCIA I ROMA(4)

A càrrec de Gemma Fortea i Guillem Cintas

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 19 - 20,30 h DIRECTE  

LA MÀGIA DE LES PEDRES  
I ELS MINERALS(5)

A càrrec d'Elena Terraneo

Dimecres 
3 de juny - 22 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

LA TEVA IMATGE ÉS EL TEU ÈXIT(6)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dimecres 

3 de juny - 22 de juliol Tarda GRAVAT

LLEGIM LES ETIQUETES  
DELS ALIMENTS(7)

A càrrec de Laura Balaguer

Dimecres 
15 - 22 de juliol Matins GRAVAT

QUÈ ENS POT ENSENYAR L'ART  
SOBRE LA FELICITAT?(8)

A càrrec de Loredana Niculet

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol Tarda GRAVAT

QUÈ DONEM DE MENJAR  
ALS NOSTRES INFANTS?(9)

A càrrec de Laura Balaguer

Dijous 
18 - 25 de juny Matins GRAVAT

FORMACIÓ

(1) Curs general de fotografia digital: els objectius d’aquest curs són 
aprendre a utilitzar la “càmera” de forma eficient, conèixer les 
causes que fan que una fotografia destaqui per sobre les altres i, fi-
nalment, saber gestionar correctament els arxius d’imatge, en funció 
de l’ús que els vulguem donar.

(2) Curs de fotografia per a mòbils i tauletes: la resolució i les pres-
tacions dels telèfons mòbils, des del punt de vista fotogràfic, han 
millorat moltíssim en els últims anys, i és per això que es conside-
ren aquests aparells com a substituts naturals de les càmeres que 
anomenàvem “compactes”. 
Tot i això els resultats que obtenim quan disparem fotografies amb el 
telèfon no són els desitjats. 
Al curs veurem quines són les característiques específiques que té el 
telèfon mòbil utilitzat com a una càmera fotogràfica. Veurem quins 
són els avantatges i inconvenients que té, i aprendrem a superar les 
seves limitacions. 
Veurem què fan i com ho fan els professionals de la fotografia amb 
mòbil amb exemples concrets. 
I finalment realitzarem les nostres pràctiques fotogràfiques tant en 
exteriors com interiors. 
Dispararem, editarem i aprendrem alguns consells de revelatge 
bàsics en aquesta modalitat fotogràfica.

(3)  Escriptura creativa: t’agrada escriure? Tens molt a dir i no saps per 
on començar? Et ve de gust divertir-te? Taller destinat a experimentar 
diferents tècniques de desbloqueig, estimular la creativitat i escriure 
una bona trama de principi a fi. Crearem escenes i històries tot 
treballant individualment i en grup. Es fomentarà el debat entre els 
participants.

(4) Introducció a l’arqueologia de Grècia i Roma: parlarem d’història, 
dels principals jaciments i de les troballes que s’hi han fet, especial-
ment aquelles realitzades durant els segles XX i XXI.

(5) La màgia de les pedres i els minerals: introducció als minerals, 
les seves propietats i les seves energies. Com netejar-les i el més 
important, com  utilitzar-les per el nostre benestar.
 
(6) La teva imatge és el teu èxit: perquè una imatge val més que mil 
paraules. Aprèn a escollir les peces i els colors que més t’afavoreixen 
i descobreix trucs fantàstics per crear looks que sempre funcionen. 

(7) Llegim les etiquetes dels aliments: entrarem en el món de les 
etiquetes dels aliments del nostre entorn, repassant la informació 
nutricional, legislació europea vigent, ingredients i les dades més 
importants de cara al consumidor, a més d’analitzar els productes.

(8) Què ens pot ensenyar l’art sobre la felicitat? A partir d’una sèrie de 
quadres famosos (de Tizian, Vermeer, Turner, Caspar David Friedrich, 
Munch, Rothko, entre d’altres), i seguint algunes idees dels historia-
dors de l’art James Elkins i V. I. Stoichita, del filòsof Alain de Botton 
i del psiquiatre Christophe André, reflexionarem sobre les possibles 
lliçons sobre la felicitat que ens pot oferir l’art. Si és cert que la feli-
citat es pot aprendre i practicar, com reclama el pensament positiu, 
aquest aprenentatge també podria arribar acompanyat de l’emoció 
subjectiva en la interpretació de l’art, de l’exercici de noves maneres 
de mirar i de gaudir de la pintura. 

(9) Què donem de menjar als nostres infants: actualitzarem els co-
neixement sobre nutrició i alimentació infantil en base a l’evidència 
científica més actual dins del nostre enton (alimnentació comple-
mentària, alimentació en la infància i l’adolescència, influència de 
l’alimentació en la salut, consells per àpats saludables, obesitat en 
l’infant i l’adolescent, dietes alternatives i eines d’acompanyament).



EMBARÀS I PETITA INFÀNCIA

IOGA EN FAMÍLIA  
(A PARTIR DE 3 ANYS)
A càrrec d'Adriana Budnik

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol 18,30 - 19,30 h DIRECTE

IOGA PER A EMBARASSADES
A càrrec d'Adriana Budnik

Dimecres  
3 de juny - 22 de juliol 18 - 19,30 h DIRECTE

IOGA POSTPART  
(AMB NADONS O SENSE)
A càrrec d'Adriana Budnik

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol 10 - 11,30 h DIRECTE

JOCS DE CARÍCIES PER ACARICIAR 
(D'1 A 6 ANYS)(1)

A càrrec de Judit Marcè

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol Tarda GRAVAT

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES AMB 
NADONS
A càrrec de Marta Caralt

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 11,15 - 12,15 h DIRECTE

CURSOS

 (1) Jocs de carícies per acariciar: a través del tacte, la veu, la presència i la 
sensibilitat descobrirem maneres divertides i creatives de nodrir el vincle 
afectiu amb els més petits de casa.
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AULA DE NOVES TECNOLOGÍES

CONFIGURACIÓ DE WINDOWS 10
A càrrec de Ricard Rubira

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol Matí GRAVAT

EDICIÓ DE VÍDEO AMB MOVIE MAKER
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol Matí GRAVAT

EXERCICIS DE MEMÒRIA
A càrrec de Ricard Rubira

Dilluns 
1 de juny - 20 de juliol Matí Enviament del material en PDF 

via correu electrònic

RESOLUCIÓ DE DUBTES I PROBLEMES 
DE MÒBILS I ANDROID
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
4 de juny - 23 de juliol 18 - 19 h DIRECTE

XERRADES SOBRE NOVES 
TECNOLOGIES
A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
3 de juny - 22 de juliol  18 - 19 h DIRECTE

CURSOS
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MÚSICA I BALLS

CURSOS
BATXATA INICIACIÓ EN PARELLES
A càrrec de Laura i Àlex

Dilluns 
1 de juny - 20 de juliol Tarda GRAVAT

BATXATA PARELLES INTERMEDI
A càrrec de Laura i Àlex

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol  20 - 21 h DIRECTE

BOLLYWOOD
A càrrec de Sílvia Carreras

Dilluns i dimecres 
1 de juny - 22 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

BOLLYZUMBA
A càrrec de Sílvia Carreras

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

COREOGRAFIES LLATINES 
(INDIVIDUALS) 
A càrrec de Laura i Àlex

Dimarts i dijous 
2 de juny - 23 de juliol  20 - 21 h DIRECTE

FITNES FLAMENC
A càrrec de Dolores López

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol 19 a 20 h DIRECTE

INICIACIÓ A LES CASTANYOLES
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 17 - 18 h DIRECTE

INICIACIÓ A LES SEVILLANES
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol 19 a 20 h DIRECTE

SALSA EN PARELLES INTERMEDI
A càrrec de Laura i Àlex

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol 19 - 20 h DIRECTE

SALSA INICIACIÓ EN PARELLES
A càrrec de Laura i Àlex

Dilluns 
1 de juny - 20 de juliol Tarda GRAVAT

SEVILLANES REPÀS I COREOGRAFIA
A càrrec de Dolores López

Divendres 
5 de juny - 24 de juliol 18 - 19 h DIRECTE  



MANUALITATS I ARTESANIA

CURSOS
PÍNDOLES DE RESTAURACIÓ:  
COM RESTAUREM MOBLES  
DES DE CASA
A càrrec de Paquita Izquierdo

Dimarts 
2 de juny - 21 de juliol Tarda GRAVAT

ALBUM D'SCRAP AMB PERSIANA(1)

A càrrec de Sara Cuadros
Dilluns 

8 - 22 de juny Tarda GRAVAT

INICIACIÓ AL BRUSH LETTERING(2)

A càrrec de Sara Cuadros
Dimarts 

2- 16 de juny Tarda GRAVAT

COMBINACIÓ DE COLORS  
EN EL LETTERING(3)

A càrrec de Sara Cuadros

Dijous 
11 - 25 de juny Tarda GRAVAT

COMPOSICIONS DE LETTERING(4)

A càrrec de Sara Cuadros
Dimecres 

1 - 22 de juliol Tarda GRAVAT

FES UNA BONICA EXPLODING BOX(5)

A càrrec de Sara Cuadros
Dijous 

9 - 23 de juliol Tarda GRAVAT

LAYOUT D'SCRAP AMB AQUAREL·LES, 
SEGELLS I STENCILS(6)

A càrrec de Sara Cuadros

Divendres 
3 de juliol Tarda GRAVAT

INICIACIÓ AMB ELS GELATOS(7)

A càrrec de Sara Cuadros
Dimarts 

7 - 21 de juliol Tarda GRAVAT

(1) 

(2) Iniciació al brush lettering:  
Vols aprendre a escriure lletres i 
paraules boniques utilitzant els 
retoladors de pinzell? Vols saber 
els trucs de la tècnica i que no 
se’t resisteixi mai més aquest art? 
Descobreix les mil opcions que 
amaga el brush lettering.

(3) 

(4)

    
    
    
  

(5) 

(6) Layout d’scrap amb aquarel·les, 
segells i stencils: Muntarem una 
bonica làmina d’scrap, amb una 
foto que ens encanti a partir d’un 
fons blanc. Aplicarem diferents 
tècniques, aquarel.la la principal, 
per fer un fons molt bonic.  

(7) Iniciació als gelatos: Coneixes els 
gelatos però no saps què fer-ne 
amb ells? En tens i no els has 
utilitzat gaire? Descobreix totes 
les possibilitats que ens ofereixen 
aquestes ceres aquarel·lables. 
Muntarem un àlbum amb pàgines 
decorades amb gelatos. 
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Carrer de la Trinitat, 12
Tel.: 680 523 366
correu electrònic: espaicivic@aj-igualada.net

Avinguda de la Pietat, 42-44
Tel.: 646 989 493
correu electrònic: centre.civic@aj-igualada.net

AMB EL SUPORT DE
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