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Les activitats comprenen el període 14 de febrer al 23 de juny.
De l’11 al 19 d’abril, ambdós inclosos, no hi haurà activitats per vacances de 
Setmana Santa.

Les activitats van adreçades  a majors de 16 anys, exceptuant els programes 
“embaràs i petita infància”. Pot haver-hi alguna excepció, que ja està indicada en 
la mateixa activitat.

INFORMACIÓ COVID19

El desenvolupament de les activitats queda sotmès a la normativa sanitària 
vigent i podria ser alterat/modificat.
En cas que una activitat s’hagi de suspendre durant 15 dies, no es farà un 
retorn de diners. Si ens tornéssim a trobar en una situació de confinament, es 
vetllarà per poder continuar amb les activitats presencials de forma virtual.

INSCRIPCIONS

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

• De forma presencial a qualsevol dels equipaments cívics, indistintament d’on 
es realitzi l’activitat.

• De forma telefònica trucant a qualsevol dels telèfons següents dels equipa-
ments cívics:

  938052621
  938068101
  680523366
• A través d’Internet, a partir de l’enllaç: 

  Prèviament cal estar registrat a la pàgina.

Cada persona podrà fer únicament 4 inscripcions. Les places de les activitats són 
limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció i pagament.
En el cas que un curs no assoleixi el nombre de places i no es tiri endavant, els 
usuaris podran canviar-lo per un altre curs del mateix import o se’ls retornaran els 
diners de la inscripció.
Una vegada iniciats els cursos, el ciutadà podrà inscriure’s en aquells que la dinà-
mica ho permeti i no perjudiqui el ritme del curs. En tots els casos, serà obligatori 
pagar la totalitat del curs.

CALENDARI D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a partir del DIMARTS 25 DE GENER.
***Divendres 21 de gener: A partir de les 8 h del matí repartirem DIA I HORA 
per fer la inscripció per a les persones que ho volen fer de forma presencial.
Les inscripcions a través d’Internet, s’iniciaran a les 8 h del matí. A les 9 h 
del matí, de forma presencial i per telèfon.

PAGAMENTS
Els preus que apareixen en el programa són els que corresponen als empadro-
nats a Igualada amb una bonificació del 15 %.
Les activitats es podran pagar, en el termini de 3 dies després de fer la inscripció, 
de dues maneres:

• Amb un únic pagament mitjançant targeta de crèdit o bé fent un ingrés al 
número de compte corresponent.

• Amb pagament fraccionat (per a les activitats que superin els 70 €).  Aquesta 
forma de pagament NO és valida per a aquells ciutadans que facin la inscrip-
ció mitjançant Internet. Cal portar el número de compte per poder domiciliar 
l’import fraccionat en tres rebuts del mateix import, els quals es passaran a 
cobrament en les següents dates:

  - De l’1 al 15 de març
  - De l’1 al 15 d’abril
  - De l’1 al 15 de maig
• El pagament a través d’Internet és mitjançant targeta de crèdit.   

Excepcionalment en les activitats organitzades per entitats sense ànim de 
lucre, la modalitat de pagament és amb transferència bancària.

DEVOLUCIONS
• En cas d’anul·lació del curs o activitat, es retornarà l’import total de l’activitat.
• En cas de baixa voluntària del ciutadà:
• Un cop iniciats els cursos, NO S’ACCEPTARÀ cap tipus de baixa i per tant no es 

retornarà cap import. EXCEPTE:
- Si el ciutadà troba feina i acredita que l’horari del lloc de treball és incom-

patible amb l’activitat, se li retornarà la part proporcional de l’import. Caldrà 
portar un justificant.

- Si per motius de malaltia, el ciutadà no pot continuar amb l’activitat, se li 
retornarà la part proporcional de l’import. Caldrà portar un justificant.

 l’import amb un val, SEMPRE QUE es pugui cobrir la plaça amb una altra 
persona.
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Us presentem la nova programació de l’any 2022 dels equipaments cívics de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima i Espai Cívic Centre. 
Compta aproximadament amb 140 activitats, pensada i meditada per tal de continuar oferint activitats que puguin agradar a tota 
la ciutadania. 

Hi trobareu novetats importants, sobretot en els apartats Entre fogons, el de formació, el de manualitats i artesania i el de noves tec-
nologies. També us oferim diverses sortides de tipus cultural i lúdic i les caminades ecoturístiques, que han tingut tan bona acollida.

Us recordem que podreu realitzar les inscripcions amb el sistema que us sigui més còmode: presencialment, via telefònica o a través 
d’Internet. Us animem a utilitzar aquest darrer sistema, molt més còmode per a tots vosaltres. 

Aprofito per agrair la col·laboració i la il·lusió que tots i totes dipositem en aquesta nova proposta, i esperem poder donar resposta 
satisfactòria a totes les necessitats i desitjos de tantes persones. Us convidem a participar-hi i a gaudir-ne!

Fermí Capdevila
Regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació

INFORMACIÓ

PRESENTACIÓ
43



CURSOS

LA COCA DE SANT JOAN (*)

A càrrec de Mar Pretosyan
Dimarts 

7 - 21 de juny 19 - 21 h 11,58 €/curs 
Ingredients: 6 €

CUINA SENZILLA  
DE TEMPORADA (2)

A càrrec de Xavi Salom

Divendres 
11 de febrer - 18 de març 19 - 21 h 23,17 €/curs 

Ingredients: 12 €

CURS D'ARROSSOS (3)

A càrrec de Xavi Salom
Divendres 

13 de maig - 10 de juny 19 - 21 h 19,30 €/curs 
Ingredients: 10 €

PASTISSERIA (4)

A càrrec de Mar Pretosyan
Dimarts 

26 d'abril - 31 de maig 19 - 21 h 23,17€/curs 
Ingredients: 12 €

CURSOS
COM FER UN ARRÒS  
PER A GRUPS NOMBROSOS (1) (*)

A càrrec de Xavi Salom

Divendres i dissabte 
25 i 26 de març

Dv: 19 - 21 h 
Ds: matí, a determinar 7,72 €/curs

CUINA DE CAP DE SETMANA
A càrrec de Mar Pretosyan

Dilluns 
14 de febrer - 20 de juny 19 - 21 h 58,71 €/curs 

Ingredients: 28 €

FEM PA A CASA (*)

A càrrec de Mar Pretosyan
Dimarts 

15 de febrer - 8 de març 19 - 21 h 15,44 €/curs  
Ingredients: 8 €

LA MONA DE PASQUA (4)

A càrrec de Mar Pretosyan
Dimarts 

15 de març - 5 d'abril 19 - 21 h 15,44 €/curs 
Ingredients: 8 €

(1) Com fer un arròs per a grups nombrosos: curs on aprendrem com fer 
diferents tipus d’arròs per a grups nombrosos.
(*)Tallers pràctics. Cal portar davantal.

 (2) Cuina senzilla de temporada: curs on aprendrem  una cuina senzilla 
amb receptes que respectin el producte de temporada i de proximitat. 
Aprofundirem en diferents tècniques bàsiques de cuina per tal d’aconseguir 
uns excel·lents resultats. També farem diverses receptes amb un mateix 
producte.
(3) Curs d’arrossos: curs on aprendrem a fer fumets i fons de carn i marisc, 
arrossos secs, caldosos i cremosos. També farem un risotto nostre.
(*)Tallers pràctics. Cal portar davantal.
(4) Pastisseria: Curs on es veurà el tàndem entre la formació i la pràctica. 
Des de la base de la pastisseria clàssica fins a la pastisseria més innovado-
ra: pa de pessic, mousses, macarons...

ESPAIS DE  TROBADA
CASAL D’AVIS
Espai de trobada per a la gent gran que vulgui venir a passar una bona estona. Espai per poder llegir la 
premsa diària.

Dies: de dilluns a divendres de 8 a 19 h. Dissabte de 9 a 20 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima

GRUP DE TROBADA “GRANS DONES DE FÀTIMA”
Per a dones de mes de 60 anys que vulguin compartir una estona, fer manualitats, jocs, xerrades. 
Cal inscripció prèvia.

Dies: dimecres, del 6 d’octubre al 15 de juny
Horari: de 16 a 18 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima

EL VESTÍBUL
Espai per llegir la premsa diària

Dies: de dilluns a divendres de 9 a  21.30 h.  
Dissabtes de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Lloc: Espai Cívic Centre
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CURSOS

CURSOS

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN A

Dilluns i dimecres 
Fins al 20 de juny 9 - 10 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN B

Dilluns i dimecres 
Fins al 20 de juny 10 - 11h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN C

Dimarts i dijous 
Fins al 21 de juny 9 - 10 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA SUAU  
PER A LA GENT GRAN (CADIRES)

Divendres 
Fins al 17 de juny 9 - 10 h 24,75 €/curs

DONA I ESPORT Dimarts i dijous 
Fins al 21 de juny 10.30 – 11.30 h 12,45 €/mes

FIT GIPSY DANCE A (1)

A càrrec de Dolores López
Dimarts 

15 de febrer - 21 de juny 15.30 – 16.30 h 32,08 €/curs

FIT GIPSY DANCE B (1)

A càrrec de Dolores López
Dijous 

17 de febrer - 16 de juny 17.30 – 18.30 h 32,08 €/curs

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
A càrrec de Susanna Maldonado

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 20.45 – 21.45 h 33,97 €/curs

ZUMBA A
A càrrec de Rocío Olmedo

Dilluns 
14 de febrer - 20 de juny 15.30 – 16.30 h 30,19 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT 
GRAN D

Dimarts i dijous 
fins el 21 de juny 8.15 – 9.15 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT 
GRAN E

Divendres 
fins el 17 de juny 9 - 10 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT 
GRAN F

Divendres 
fins el 17 de juny 10 - 11 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA SUAU PER A LA 
GENT GRAN (CADIRES)

Divendres 
fins el 17 de juny 11 -12 h 24,75 €/curs

DONA I ESPORT A Dimarts i dijous 
fins el 21 de juny 9.15 – 10.15 h 12,45 €/mes

DONA I ESPORT B Dimarts i dijous 
fins el 21 de juny 18 - 19 h 12,45 €/mes

FIT DANCE ADULTS
A càrrec de Judit Llorach

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 19.15 – 20.00 h 32,08 €/curs

FIT DANCE JOVES
A càrrec de Judit Llorach

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 20.15 - 21 h 32,08 €/curs

GAC (GLUTIS, ABDOMEN I MALUC)(2)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dijous 

17 de febrer - 16 de juny 15.30 – 16.30 h 32,08 €/curs

GIM-MUSIC
A càrrec de Judit Llorach

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 10.30 – 11.15 h 32,08 €/curs

MARXA NÒRDICA (3)

A càrrec de Josep Anton Ropero
Dimarts i dijous 

11 de gener - 21 de juny 9 - 10.30 h 90 €/trimestre

ZUMBA B
A càrrec de Rocío Olmedo

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 19 - 20 h 33,97 €/curs

(1)FIT GIPSY DANCE: disciplina fitnes i flamenc terapèutic. 
Mitjançant la música flamenca i diferents palos com buleries, tangos, rumbes, etc. pots exercitar-te físicament.

(2) GAC: tonifiquem glutis i abdominals per poder enfortir la musculatura, perdre volum i mantenir així una bona 
higiene postural.
(3) Marxa nòrdica: a partir de 55 anys. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Inclou assegurança. 
Ho organitza UEC Anoia
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CLUBS DE LECTURA
CLUB DE LECTURA  
DE L’ESPAI CÍVIC CENTRE

T’agradaria poder compartir un espai per parlar d’un llibre? Si és així, aquest 
espai és per a tu.
Es triarà un llibre per tal que el llegiu i després d’un temps us trobareu per 
poder comentar impressions i qüestions que us hagi despertat la seva lectura. 
El grup serà conduït per una persona que farà de moderadora.

*Els llibres, els proporcionarà la Biblioteca Central d’Igualada.
*Activitat per apuntar-se en llista d’espera.

Dies: dijous, 27 de gener (L’home que plantava arbres, de Jean Giono), 31 
de març (Laia, de Salvador Espriu) i 26 de maig (Claus i Lucas, d’Agota 
Kristof).

Horari: a les 6 de la tarda
Inscripció: 6 €/ curs anual
A càrrec de Josep Pallarès
Hi col·labora: Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA  
DE “NOVEL·LA NEGRA”  
DEL CENTRE CÍVIC DE FÀTIMA

T’agradaria poder compartir un espai per parlar d’un llibre? Si és així, aquest 
espai és per a tu.
Es triarà un llibre per tal que el llegiu i després d’un temps us trobareu per 
poder comentar impressions i qüestions que us hagi despertat la seva lectura. 
El grup serà conduït per una persona que farà de moderadora.

*Els llibres, els proporcionarà la Biblioteca Central d’Igualada.
*Activitat per apuntar-se en llista d’espera.

Dies: dimarts, 18 de gener (Primera agència de dones detectives, d’Ale-
xander MacCall Smith), 5 d’abril (El Falcó maltès, de Dashiell Hammett) 
i 14 de juny (Un ciego con pistola, de Chester B. Himes.)

Horari: a les 7 de la tarda
Inscripció: 6 €/ curs anual
A càrrec de Josep Pallarès
Hi col·labora: Biblioteca Central d’Igualada.

SORTIDES
ANEM A CONCERT I MUSEU
Es tracta d’una activitat destinada a adquirir recursos personals per poder gaudir millor de les propostes escèniques i artístiques. Cada trimestre es realitzarà 
una sortida a un concert, a una obra de teatre o a un museu/exposició. Prèviament a aquestes sortides hi haurà unes sessions de treball per tal de preparar els 
espectadors.

ANEM A CONCERT:  
GRAN BALLET “GISELLE D’AKRAM 
KHAN” AL LICEU ÒPERA DE 
BARCELONA

Dia: dijous, 5 de maig a les 19 h. Sortida del 
passeig cantonada carrer Òdena a les 17 h. 
Arribada a Igualada a les 22.30 h aproxima-
dament.

Preu: 87 € (inclou entrades a platea i autobús)
El gran ballet Giselle, una de les obres de dansa 
més estimades del públic, torna al Liceu amb el 
prestigiosa companyia del English National Ballet, 
dirigida per Tamara Rojo. Una oportunitat única 
d’enamorar-se de la dansa amb tots els ingredients. 
L’anhel d’un paradís de seguretat i oportunitats per 
a tothom. Amb dramatúrgia i coreografia d’Akram 
Khan sobre una partitura de Vincenzo Lamagna, 
que recrea la partitura original d’Adolphe Adam, 
aquesta relectura de Giselle és una mirada al cos-
tat fosc i sinistre de la història dels esperits de les 
donzelles mortes.

ANEM AL MUSEU:  
DESCOBRIM EL REIAL MONESTIR 
DE SANTA MARIA DE PEDRALBES

Dia: dissabte, 19 de març. Sortida del passeig 
cantonada carrer Òdena a les 9 del matí.  Arri-
bada a les 2 del migdia aproximadament.

Sessió preparatòria: dilluns 14 de març, a les 
8 h del vespre, a càrrec de M. Goretti Bartrolí 
i Piqué

Preu: 18 € (inclous visites i transport)

El Monestir de Pedralbes va ser fundat per la reina 
Elisenda de Montcada l’any 1327 amb el suport 
del seu espòs, el rei Jaume II, que va voler que l’es-
glésia es dediqués a santa Maria. Elisenda, amb la 
fundació del monestir, volia redimir els seus pecats i 
els de la seva família, i va escollir el mas Pedralbes, 
Petras Albas, per a la construcció del cenobi.
L’estil que predomina en el conjunt és el gòtic cata-
là, de gran sobrietat i monumentalitat, i entre totes 
les estances, en destaca el claustre, considerat com 
un dels claustres gòtics més grans del món, i l’ano-
menada capella de Sant Miquel, un petit espai de-
corat amb pintures murals del pintor Ferrer Bassa.
Tot el conjunt és una joia de mirar!

ANEM AL MUSEU:  
DESCOBRIM EL MUSEU EGIPCI  
DE BARCELONA

Dia: dissabte, 14 de maig. Sortida del passeig 
cantonada carrer Òdena a les 9 del matí.  Arri-
bada a les 2 del migdia aproximadament.

Sessió preparatòria: dilluns 9 de maig, a les 8 
h del vespre, a càrrec de M. Goretti Bartrolí 
i Piqué

Preu:  22 € (inclous visites i transport)

El Museu Egipci de Barcelona, que va ser el primer 
de temàtica faraònica de l’Estat, té una col·lecció 
permanent formada per més de 1.100 peces de 
l’antic Egipte, distribuïdes en diversos àmbits rela-
cionats amb la història d’aquesta civilització, com 
ara els governants i personatges importants, el culte 
als déus i als difunts, la joieria o la cosmètica. En 
destaquen escultures, esteles, relleus, joies, amu-
lets, màscares funeràries i mòmies. A més, dintre 
de les exposicions temporals, es podran visitar les 
noves mostres dedicades als faraons Tutankhamon 
i Ptolomeu.

SORTIDA A “LA PASIÓN”, 
ESPECTACLE DE DANSA FLAMENCA
Espectacle de dansa flamenca, nova versió de la 
“Pasión de Cristo”, de dansa amb música en di-
recte. Més de 200 artistes en escena. Organitzat 
per Paca García i en col·laboració amb alumnes del 
Centre Cívic de Fàtima i la professora Dolores López

Dia: dissabte, 19 de març a les 20 h. Sortida  a 
les 18.30 h de la plaça del Centre Cívic de Fà-
tima i a les 18.45 h, de la parada de l’autobús 
del passeig Verdaguer davant de l’antic edifici 
de Correus.

Lloc: Teatre la Passió d’Esparreguera
Preu: 30 € (inclou entrada i autobús)

 

VISITA A CERVERA I ALS MURALS 
DE PENELLES
Sortida combinada. 
Al matí, visitarem la ciutat de Cervera i recorrerem 
els carrers del  nucli  antic. Descobrirem dos dels 
seus edificis més emblemàtics, la Universitat, del 
segle XVIII, i l’església de Santa Maria, un temple 
de dimensions com una catedral construït entre el 
segle XII i XV. A les 13.30 h, pararem a dinar. A la 
tarda farem una visita guiada pels murals del poble 
de Penelles, una petita població que s’ha fet cone-
guda per acollir més d’un centenar d’obres d’art 
urbà als seus carrers i edificis. 

Dia: dissabte, 30 d’abril a les  9 h del matí. Sor-
tida del passeig cantonada carrer Òdena. Arri-
bada aproximadament a les  7 h de la tarda.

Preu:35 € (Inclou les visites guiades, el dinar i 
l’autobús)

Ho organitza: Espai Cívic Centre.

SORTIDA A GIRONA TEMPS DE 
FLORS
Sortida per veure el festival de flors de Girona, que 
es celebra a la ciutat des de 1954. Durant aquests 
dies, la ciutat de Girona, engalana els carrers, amb 
multitud de decoracions florals que permeten als 
visitants gaudir dels seus racons i jardins, plens 
d’encant i d’història.

Dia: dimarts, 10 de maig
Hora: a les 8 h del matí. Sortida del passeig 

cantonada carrer Òdena. Arribada aproxima-
dament a les  7 h de la tarda.

Preu: 12 € /10€ socis Casal d’Avis de Fàtima
Ho organitza: Casal d’Avis de Fàtima.

VISITA GUIADA AL FINEART
L’objectiu principal de FineArt és apropar la foto-
grafia a tots els públics, dinamitzar els locals on es 
duen a terme les exposicions i obrir Igualada com a 
ciutat fotogràfica i de disseny.
A càrrec de Xavier Calvet, professor de fotografia 
dels equipaments cívics, gaudirem d’una visita 
guiada a algunes de les exposicions d’aquesta edi-
ció 2022.

Dia: dissabte, 5 de març
Hora: 18 h
Punt de trobada: Espai Cívic Centre
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia)
A càrrec de Xavier Calvet
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CURSOS

CURSOS

ANGLÈS CONVERSA A  
(NIVELL INTERMEDI)
A càrrec d'Elena Terraneo

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 19 – 20.30 h 65,41 €/curs

ANGLÈS CONVERSA B  
(NIVELL INTERMEDI A AVANÇAT)
A càrrec d'Elena Terraneo

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de:  

 30,78 €/curs

ANGLÈS INICIACIÓ
A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts i dijous 
15 de febrer - 21 de juny 19.30 – 21 h 3 pagaments de:  

 32,82 €/curs

ANGLÈS NIVELL 2 (PREINTERMEDI) (1)

A càrrec d'Elena Terraneo
Dilluns i dijous 

14 de febrer - 21 de juny 19 – 20.30 h 3 pagaments de:  
 31,85 €/curs

ANGLÈS PRÀCTIC: ESCOLTA I PARLA 
(NIVELL ELEMENTAL) (2)

Dilluns i dimecres 
14 de febrer - 22 de juny 10 – 11.30 h 3 pagaments de:  

 32,82 €/curs

FRANCÈS INICIAL (3)

A càrrec de Christophe Beaufumé
Dimarts 

15 de febrer - 21 de juny 20 – 21.30h 65,41 €/curs

FRANCÈS CONVERSA (4)

A càrrec de Christophe Beaufumé
Dimecres 

16 de febrer - 22 de juny 20 – 21.30 h 69,26 €/curs

LLEGIM HISTÒRIES CURTES  
I MILLOREM L'ANGLÈS (5)

A càrrec d'Esther Álvarez

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 18.25 - 19.25 h 43,61 €/curs

ALEMANY A.2. (6)

A càrrec de Cristina Martin
Dijous 

17 de febrer - 16 de juny 16 – 17.30 h 3 pagaments de:  
29,07€/curs

ALEMANY A.1.  
(CAL TENIR-NE NOCIONS BÀSIQUES) (6)

A càrrec de Cristina Martin

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 17.30-19.30 h 65,41€/curs

ANGLÈS PER A MAJORS DE 55 ANYS: 
GRUP 1 "M'ESTRENO AMB L'ANGLÈS" 
NIVELL INICIAL(*)

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts i dijous 
15 de febrer - 21 de juny 9.30 – 10.30 65,63 €/curs

ANGLÈS PER A MAJORS DE 55 ANYS: 
GRUP 2  
"CONTINUO APRENENT ANGLÈS"  
NIVELL PREINTERMEDI I INTERMEDI(*)

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts i dijous 
15 de febrer - 21 de juny 10.45 – 11.45 h 65,63 €/curs

ANGLÈS PER A MAJORS DE 55 ANYS: 
GRUP 3" 
LLEGEIXO, ENTENC I PARLO ANGLÈS" 
(NIVELL INTERMEDI I AVANÇAT)(*)

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts i dijous 
15 de febrer - 21 de juny 12 - 13 h 65,63 €/curs

CORSO BASICO DELLA LINGUA 
ITALIANA (7)

A càrrec d'Andrea Ciavarella 

Dilluns 
14 de febrer - 20 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de:  

27,36 €/curs

CORSO AVANZATO D'ITALIANO (8)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dimarts 

15 de febrer - 21 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de:  
29,07 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA
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ESPAI CÍVIC 
CENTRE

(1) Anglès nivell 2 (preintermedi): grammar, vocabulary, listening and speadking nivell pre-intermediate
(2) Anglès pràctic: escolta i parla (nivell elemental). Curs enfocat bàsicament a enfortir la capacitat de comunicar-se: escoltar i parlar. La dinàmica de 
les classes preveu el treball en situacions quotidianes.
(3) Francès inicial: no cal tenir-ne coneixements. Descobrir (per als principiants totals) o redescobrir (per a la gent que el va estudiar fa temps) els 
elements bàsics de la llengua francesa per poder presentar-se i interactuar simplement amb natius en situacions quotidianes.
(4) Francès conversa: practicar la llengua francesa a partir de documents audiovisuals (reportatges, cançons, pel·lícules) o escrits (articles de diaris o 
textos literaris). En complement de la conversació, es tractaran també les dificultats lingüístiques que poden aparèixer durant la sessió per intentar 
millorar el nivell global dels estudiants. Curs per a persones de nivell mitjà a avançat. Requisit mínim: poder expressar l’opinió de manera simple. 
(5) Llegim històries curtes i millorem l’anglès: Taller de lectura on es donarà un text o un fragment per llegir a casa i, a la classe, es comentarà el 
contingut, vocabulari, estructures i dubtes i es farà un col·loqui sobre el text. Nivell intermedi-avançat.

(6)Alemany: curs híbrid. Farem dues sessions presencials i dues de virtuals correlatives. Començarem per les presencials.
(7)Corso basico della lingua italiana: A partire degli usi e costumi italiani, si propone questo primo approccio alla lingua.
(8)Corso avanzato d’italiano: Migliorare il livello della lingua attraverso la lettura e la discussione dei testi di autori italiani.
(*)Anglès per a majors de 55 anys: només es pot realitzar un dels tres cursos, ja que són nivells diferents.



CURSOS

CURSOS

COACHING PER AUGMENTAR 
L’AUTOESTIMA I L’AUTOCONFIANÇA (1)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dissabte 
5 de març 11 – 13 h 5,86 €/curs

COMBO: HIPOPRESSIVES I 
ABDOMINALS SENSE RISC
A càrrec de Marta Caralt

Divendres 
18 de febrer - 17 de juny 15.30 – 16.30 h 43,61 €/curs

FIT-PILATES (2)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dijous 

17 de febrer - 16 de juny 20.45 – 21.45 h 43,61 €/curs

IOGA DINÀMIC
A càrrec de Manuel Perera

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 19 – 20.30 h 49,23 €/curs

MÈTODE PILATES
A càrrec de Susanna Maldonado

Dimecres 
16 de febrer  - 22 de juny 15.30 – 16.30 h 46,17 €/curs

TALLER DE RISOTERÀPIA (3)

A càrrec de Laia Forcadell
Dimecres 

16 de febrer  - 6 d'abril 18.30 – 20h 30,78 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES
A càrrec de Marta Caralt

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 20.15 – 21.15 h 43,61 €/curs

COMBO: HIPOPRESSIVES I 
ABDOMINALS SENSE RISC
A càrrec de Marta Caralt

Dimecres 
16 de febrer  - 22 de juny 15.30 – 16.30 h 46,17 €/curs

CULTIVAR LA PAU MENTAL  
I SERENOR AMB MINDFULNESS (4)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dissabte 
2 d'abril 11 -13 h 5,86 €/curs

DESPERTAR L'AUTOCONSCIÈNCIA  
PER MILLORAR EL NOSTRE  
DIA A DIA (5) 

A càrrec de Ramon Senserrich

Dimecres  
2 - 23 de març 19.30 - 21 h 15,39 €/curs

ESTIRAMENTS MUSCULARS
A càrrec de Lídia Parreño

Divendres 
18 de febrer - 17 de juny 15.30 – 16.30 h 43,61 €/curs

IOGA DE LA DANSA
A càrrec de Judit Marcé

Dissabte 
9 d'abril 10 - 12 h 5,13 €/curs

IOGA ECC 
A càrrec de Manuel Perera

Dilluns 
14 de febrer - 20 de juny 15.15 – 16.45 h 46,33 €/curs

MÈTODE PILATES A 
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 10.30 – 11.30 h 43,61 €/curs

MÈTODE PILATES B 
A càrrec de Leo Rodriguez

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 15.30 – 16.30 h 43,61 €/curs

TAITXÍ TXIKUNG
A càrrec de Pep Gras

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 19.30 - 21 h 49,23 €/curs

ESPAI CÍVIC 
CENTRE  

(1) Coaching per augmentar l’autoestima i l’autocon-
fiança: Identificarem les nostres fortaleses i treballarem 
com augmentar l’autoestima i l’autoconfiança per ser 
perseverants amb els nostres objectius, amb l’ajuda del 
coaching, la PNL i la psicologia cognitiva
(2) Fit-pilates: Fitnes més pilates. Activitat on exercitem 

el nostre cos amb exercicis segurs i sense impacte, 
treballant la musculatura, la resistència, la flexibilitat 
i el control de la respiració i la ment de forma segura i 
amb suport musical.
(3) Taller de risoteràpia: taller on aprendrem a alliberar 
tensions físiques i emocionals a través del riure.

(4) Cultivar la pau mental i serenor amb mindfulness: 
El Mindfulness consisteix en un estat de conscièn-
cia plena, una actitud vital entrenable. La pràctica 
regular ens ajuda a gestionar de forma positiva l’estrès 
i l’ansietat, a concentrar-nos millor i a cultivar la pau 
mental i serenor. Coneixerem en què ens pot ajudar la 
seva pràctica, quins canvis genera en el nostre cervell 
segons les investigacions científiques, com practicar-lo 
i com aplicar-lo a la vida quotidiana. I experimentarem 
els exercicis més populars del Mindfulness.

(5) Despertar l’autoconsciència per millorar el nostre dia 
a dia: L’autoconsciència es basa a aprendre a observar 
pensaments, emocions i sensacions davant les situa-
cions quotidianes sense identificar-nos amb ells. Així 
evitem de reaccionar impulsivament o entrar en conflic-
te amb facilitat. Però, sobretot, aconseguim un espai 
per reflexionar abans de prendre qualsevol decisió. Com 
a resultat podem gestionar el nostre dia a dia amb més 
coherència amb tot el que realment volem i posem els 
límits necessaris al que no volem.

ESPAI PER A EXPOSICIONS
Acollim amateurs, professionals i exposicions col-
lectives.
Per exposar cal informar-se’n a les recepcions 
dels centres cívics.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Lloguer i cessió d’espais per a entitats, empreses, 
particulars...
Més informació a la recepció dels centres cívics.
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CURSOS

CURSOS

CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL
A càrrec de Xavier Calvet

Dilluns 
25 d'abril - 20 de juny 

(una de les sessions serà pràctica)
19 - 21 h 46,89 €/curs

FEM ELS DEURES 
(DE 3R DE PRIMÀRIA A 1R D'ESO) (**)

A càrrec de Jimena Viveros

Dilluns i dimecres 
Activitat de curs 17.15 – 18.15 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA A (*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dimecres 

16 de febrer - 20 d'abril 18.30 – 19.30 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA B(*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dimecres 

27 d'abril - 22 de juny 18.30 – 19.30 Gratuït

LLEGIR I ESCRIURE  
PER A PERSONES ADULTES
A càrrec de Roser Vila

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 10 – 11.30 h Gratuït

ART I CULTURA POP:  
LA REBEL·LIÓ CONTRA L'ÈPOCA  
GRISA (DE JACKSON POLLOCK  
A ANDY WARHOL) (1)

A càrrec de Loredana Niculet

Dimecres 
16 de febrer - 6 d'abril 10.15 – 11.45 h 35,17 €/curs

CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA  
PER A MÒBILS (2)

A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
15 de febrer- 15 de març 19 - 21 h 29,30 €/curs

SAPS QUÈ MENJA  
LA TEVA PELL? (3)

A càrrec de Liliana Saens i Francisca Zamora

Dimecres  
27 d'abril - 25 de maig 20 - 21 h 14,65 €/curs

JOCS DE MEMÒRIA C (*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dilluns 

14 de febrer - 4 d'abril 15.45 – 16.45 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA D (*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dilluns 

25 d'abril - 13 de juny 15.45 – 16.45 h Gratuït

INTRODUCCIÓ AL MÓN  
DE LA LLENGUA DE SIGNES (4)

A càrrec de Roser Vilà

Dissabte 
19 de febrer i 5 i 12 de març 18.30 - 20.30h 17,58 €/curs

PRIMERS AUXILIS D'ART.  
L'ART DE L'ANTIC EGIPTE (5)

A càrrec de Goretti Bartrolí

Dilluns 
21 de març - 2 de maig 19 – 20.30 h 21,98 €/curs

CENTRE CÍVIC
DE FÀTIMA

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 

FORMACIÓ

(*) Jocs de memòria: només us podeu apuntar a un curs per programació.
(**) Activitat per inscriure’s en llista d’espera.

(1) Art i cultura pop: la rebel·lió contra l’època grisa (de 
Jackson Pollock a Andy Warhol): L’Art Pop va ser la revo-
lució cultural definitiva que va reflectir l’estat d’ànim de 
tota una època, caracteritzada per l’eufòria consumista i 
l’optimisme de les noves tecnologies, després de la Sego-
na Guerra Mundial. Artistes icònics com Andy Warhol o 
Eduardo Paolozzi van reconciliar el públic amador d’art 
amb la cultura de masses, rescatant del món quotidià un 
potencial estètic i, de vegades, iròniques especulacions 
sobre la condició humana. Analitzarem aquest fenomen 
cultural a través de la seva emergència a Estats Units i 
amb un accent posat en la trajectòria de Warhol. 
(2) Curs general de fotografia per a mòbils i tauletes: La 
resolució i les prestacions dels telèfons mòbils, des del 
punt de vista fotogràfic, han millorat moltíssim en els 
últims anys, i és per això que es consideren 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 espe-
cífiques 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 fotogràfi-
ques tant en exteriors com interiors. 
Dispararem, editarem i aprendrem alguns consells de 
revelatge bàsics en aquesta modalitat fotogràfica.
(3) Saps què menja la teva pell? Aprendrem a tenir cura 
de la pell, l’òrgan més gran i exposat del nostre cos. 
Ho farem eliminant tòxics, i productes amb conservants 
nocius que habitualment fem servir en la nostra rutina 
d’higiene facial i corporal. Adquirir bons hàbits ens 
ajudarà a tenir la pell preparada en qualsevol moment de 
l’any i sigui quina sigui la nostra edat.
(4)Introducció al món de la llengua de signes: aprenentat-
ge de la cultura de les persones sordes. Aprendrem les 
nocions bàsiques per comunicar-nos (signes bàsics).
(5)Primers auxilis d’art. L’art de l’antic Egipte. Petit curs 
d’aproximació a l’art i la cultura de l’antic Egipte, o 
Egipte faraònic,on, a través de l’arquitectura, l’escultura 
i la pintura però també amb l’escriptura i les arts decora-
tives, abordarem la cosmogonia i les creences religioses 
que van motivar tota la producció artística d’aquesta 
fascinant civilització.
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EMBARÀS I PETITA INFÀNCIA

CONTES I CANÇONS  
SOBRE LA PELL (1)

A càrrec de Judit Marcè

Dissabte 
5 i 19 de març 11 – 12h 5,13 €/curs

IOGA PER A EMBARASSADES  
I AMB NADONS - A - (2)

A càrrec d'Adriana Budnik

Divendres 
18 de febrer - 8 d'abril 9.30 – 10.45 h 25,65 €/curs

IOGA PER A EMBARASSADES  
I AMB NADONS - B - (2)

A càrrec d'Adriana Budnik

Divendres 
22 d'abril - 10 de juny 9.30 – 10.45 h 25,65 €/curs

SOL, SOLET (3)

A càrrec de Gloria Tomàs
Dimecres 

27 d'abril - 25 de maig 10.45 - 11.45 h 12,83 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES  
AMB NADONS
A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 11.30 – 12.30 h 43,61 €/curs

IOGA EN FAMÍLIA A (4)

A càrrec d'Adriana Budnick
Dimecres  

16 de febrer - 6 d'abril 17.30 - 18.30 20,52 €/curs

IOGA EN FAMÍLIA B (4)

A càrrec d'Adriana Budnick
Dimecres  

20 d'abril - 8 de juny 17.30 - 18.30 20,52 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

ESPAI CÍVIC 
CENTRE

CURSOS

CURSOS

(1) Contes i cançons sobre la pell: per a infants de 0 a 2 anys.
(2) Ioga per a embarassades i amb nadons: els nadons han de tenir entre 1 i 10 mesos.
(3) Sol solet: Edat: de 2 a 10 mesos. 
 La música és un dels elements més importants en la formació motora, cognitiva i emocional dels infants. Aquest 
curs és una manera molt afectiva d’aprendre a comunicar-nos amb els fills i filles, des de l’edat més tendra. A través 
de 5 sessions aprendrem un repertori de cançons, moixaines, cantarelles i sobre la manipulació d’instruments (petita 
percussió). Els infants rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos de pares i 
mares.

()Ioga en família és una proposta lúdica per a nens a partir de 3 anys. 
A través de jocs s’aniran introduint els principis del ioga, postures, relaxació, respiració i meditació. Està enfocat 
per relaxar-nos, estirar, etc., tant per a infants com per a adults. Aprofitarem l’espai per reforçar els vincles amb els 
nostres fills, nebots, nets... en un ambient distès i de confiança.

LUDOTECA FAMILIAR 
Adreçada a totes les famílies amb infants entre 0 - P2 anys
Dins de l’espai també s’oferiran tallers dirigits per l’educadora de l’espai.

Dies: dimarts, a partir del 5 d’octubre
Horari: de 16.30 a 18.30 h
Servei gratuït
Aforament limitat

TALLERS COMPARTINT LA CRIANÇA
Com t’ha canviat la vida la teva criatura? Ser mare i pare comporta moltes  
novetats i emocions a la vida.
Vine amb el teu nadó a compartir experiències i aprendre noves eines en 
la criança. Trobaràs especialistes en la petita infància i l’acompanyament 
a les famílies que t’orientaran, en un ambient distès i familiar.

Dies: Grup A: els dijous de març i abril 
 Grup B: els dijous de maig i juny

Horari: de 10 a 11.30 h
Edats: familiars amb infants de 0 a 12 mesos
Preu: 10 € (inscripcions trucant al telèfon:  

938045482 o escrivint a soaf@dae.cat)
Ho organitza: Dones amb Empenta.

LA CASA DEL PARC
Activitats que es realitzen a “La casa del Parc”, situada al parc del Xipreret 
per a famílies amb infants entre 0-3 anys

SERVEI D’ASSESSORAMENT  
EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Vols portar a terme una activitat en el sector de l’alimentació i necessites 
assessorament sobre els requisits sanitaris de les infraestructures dels 
locals, normativa, etc.? Ets titular d’un establiment alimentari i necessites 
informació referida al canvi d’activitat, ampliació de negoci i altres? No-
saltres t’assessorem! Cal demanar hora trucant al 93 803 19 50. Per tal 
de ser atesos us heu de dirigir a les oficines del Departament de Sanitat i 
Salut Pública (Centre Cívic Nord – c/Sant Martí de Tous, 6)

SERVEI D’ORIENTACIÓ  
I ASSESSORAMENT EN DROGUES 
PER A ADOLESCENTS,  
JOVES (MENORS D’EDAT)  
I LES SEVES FAMÍLIES
Busques informació sobre substàncies, els seus efectes i conseqüències? 
Consumeixes i vols saber com fer-t’ho per no deixar-t’hi la pell (ni el cap)? 
Què fer si el nostre fill consumeix? Parlem de drogues sense judicis i 
amb total confidencialitat. Cal demanar hora trucant al 93 803 19 50 o 
enviant un correu a programaprevencio@aj-igualada.net
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MANUALITATS I ARTESANIA

CURSOS

CURSOS

AQUAREL·LA (1)

A càrrec d'Assumpta Codina
Dilluns 

14 de febrer - 20 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de: 27,36 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

BOLSO DE MACRAMÉ (2)

A càrrec de Laura Zajara
Dimecres 

20 d'abril - 25 de maig 19 - 21 h 30,78 €/curs 
Material: 20 €

BOLSO DE VÍMET  
AMB NANSA DE CUIR (3)

A càrrec de Mònica Guilera

Dissabte 
19 de març

9:30 - 13.45h 
16 - 19:30h Preu: 55€ (inclou material)

FES-TE LA ROBA (4)

A càrrec de Carme Gonzàlez
Dimarts 

15 de febrer - 21 de juny 19 - 21h 3 pagaments de: 29,07 €/curs           
Material: a càrrec de l'alumne

JOIES AMB MURRIANA  
DE PASTA POLIMÈRICA (5)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
19 de febrer 9.30 - 13.30h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

JOIES AMB PASTA POLIMÈRICA  
AMB VOLUM, BUITS I FARCITS (6)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
2 d'abril 9.30 - 13.30h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

LLANES I FILS (7)

A càrrec de Carme Gonzàlez
Dimarts 

15 de febrer - 21 de juny 15.30 - 17.30 h 31,93 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

MINI ÀLBUM FET AMB ROBA  
TEXANA, FUSTA, PINTURES…(8)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dimecres 
1 - 8 de juny 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 10€

PATRONATGE I CONFECCIÓ (9)

A càrrec de Julia Moreno
Dilluns 

14 de febrer - 20 de juny 10 - 11.30 h 61,57 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

REALITZAREM DECORACIÓ  
DE PASQUA. FAREM CISTELLA, 
EMBOLCALL XOCOLATES, BOSSETES  
I ALTRES DECORACIONS (10)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dimecres 
23 - 30 de març 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 8€

"PATCHWORK" A MÀQUINA (11)

A càrrec d'Anna Ramírez
Dimecres 

16 de febrer - 22 de juny 15 - 17 h 3 pagaments de: 29.07 €/curs           
Material: a càrrec de l'alumne

DIBUIX I PINTURA
A càrrec de Maria Morales

Dijous  
17 de febrer - 16 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de: 29,07 €/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

INICIACIÓ AL LETTERING
A càrrec de Sara Cuadros

Dilluns 
14 - 28 de febrer 19 - 21 h 17,58 €/curs 

Material: 20 €

PRACTIQUEM EL LETTERING 
A càrrec de Sara Cuadros

Dilluns  
25 d'abril - 9 de maig 19 - 21 h 17,58 €/curs 

Material: 20 €

PUNTES AL COIXÍ
A càrrec Anna M. March

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 17.30 - 19 h 3 pagaments de: 30,78 €/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

REALITZAR UN PENJADOR  
FET DE FUSTA (12)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dijous 
3 - 10 de març 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

CENTRE 
CÍVIC 
DE FÀTIMA

(1)Aquarel·la:experimenta i desco-
breix les possibilitats creatives de 
l’aquarel·la. No cal saber dibuixar 
ni tenir cap talent artístic espe-
cial. Només ganes de conèixer 
la tècnica i deixar-se sorprendre 
pels resultats. Coneixerem i ens 
inspirarem en l’obra de pintors i 
il·lustradors que l’han triat com a 
llenguatge expressiu.

(5)

(2) 

(9) Patronatge i confecció: 
curs per aprendre a fer els 
patrons a través de les mi-
des, tallar la roba i cosir-la.

(6)

(10)

(8)(3)

(4) Fes-te la roba: curs per 
aprendre a treure patrons 
de revistes, tallar la roba i 
confeccionar-la.

(7)Llanes i fils: Per a majors 
de 60 anys
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CURSOS

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE 

(11) Patchwork a màquina: el 
dia 23 de març no hi haurà 
classe.

(12) (14)(13)

REALITZAR UNA CAIXA DES DE  
ZERO AMB TÈCNICA DE  
CARTRONATGE I ELEMENTS 
D’SCRAPBOOK (13)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dijous 
5 - 12 de maig 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

TALLER BÀSIC DE RESTAURACIÓ  
DE MOBLES
A càrrec de Paquita Izquierdo

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 19 - 21 h 3 pagaments de: 29,07 €/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

TAPÍS DE MACRAMÉ (14)

A càrrec de Laura Zajara
Dilluns 

7 - 28 de març 19 - 21 h 20,52 €/curs 
Material: 10 €

GOTES DE COHESIÓ
VISITA GUIADA: EXPOSICIÓ AL MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA 
(CAL BOYER):  
EL PLÀSTIC: GENIAL O PERVERS. 
TU COM HO VEUS?

Mostra que vol generar reflexió i debat, a través de les 
arts visuals, entorn un dels materials que més han can-
viat les nostres vides.
L’exposició compta amb la participació d’una vintena 
d’artistes locals i internacionals i reuneix objectes, fo-
tografies, vídeos i instal·lacions artístiques entorn del 
plàstic, que interpel·len i pregunten constantment al 
visitant: “Tu, com ho veus?“ Hi intervenen veus joves i 
grans, del món de l’art, la ciència, l’arquitectura, el dis-
seny, el cinema, la filosofia i l’educació però, sobretot, 
hi participa tothom que la visiti, aportant la seva opinió 
i co-creant així el relat final.

Dia: dimarts, 25 de gener
Hora: a les 10 h del matí. 
Lloc de trobada:  porta del Museu de la Pell
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia a l’Espai Cívic Centre.)
Ho organitza: Oficina d’Inclusió, departament de Promoció Cultural i Equipaments Cívics.

 
VISITA GUIADA: REFUGI ANTIAERI DEL GARCIA FOSSAS

L’abril de 1938, amb el front d’Aragó trencat i amb la retirada de 
l’exèrcit republicà, es confisca el Garcia Fossas i es converteix en 
l’Hospital de Sang (hospital de guerra). Es construeix el quiròfan 
i el refugi antiaeri. Amb David Martínez farem una visita guiada a 
un dels indrets històrics més impressionants d’Igualada.
Imprescindible portar mòbil o llanterna.

Dia: divendres, 8 d’abril
Hora: a les 10 h del matí. 
Lloc de trobada: entrada Escola Garcia Fossas
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia)
Ho organitza: Oficina d’Inclusió, Equipaments Cívics  
i departament de Promoció Cultural.

OFICINA MUNICIPAL 
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
AL CONSUMIDOR (OMIC)

L’OMIC té com a finalitat proporcionar als ciutadans 
la informació, l’educació i el suport en matèria de 
consum i, al mateix temps, desenvolupar funcions de 
gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en 
el món del consum .
L’Ajuntament d’Igualada, a través del Servei Punt Con-
sum – OMIC, us pot ajudar a fer efectius els vostres 
drets:

• Donant resposta a les vostres consultes
• Informant-vos sobre la seguretat i els riscos dels 

diferents productes i serveis que estan presents 
en el mercat i sobre quins són els vostres drets i 
deures

• Facilitant-vos la gestió de les vostres reclamaci-
ons

• Gestionant i coordinant aquells temes que inci-
deixen en el món del consum i de competència 
municipal

• Donant resposta a les vostres consultes
• Informant-vos sobre la seguretat i els riscos dels 

diferents productes i serveis que estan presents 
en el mercat i sobre quins són els vostres drets i 
deures

• Facilitant-vos la gestió de les vostres reclamaci-
ons

• Gestionant i coordinant aquells temes que  
incideixen en el món del consum i de  
competència municipal

ANIVERSARI 
CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA
Ja fa 27 anys de la posada en funcionament del 
primer centre cívic de la ciutat. Són molts anys fent 
activitats, amistat i compartint bons moments. Farem 
una festa per a tothom amb exhibició de ball i danses 
dels diferents grups del Centre Cívic, de collita pròpia, 
activitats familiars,música i bufada d’espelmes.

Dia: dissabte, 26 de març
Horari: durant tot el dia
Lloc: Centre Cívic de Fàtima

ASSOCIACIÓ TATANKA

El dissabte, 19 de febrer, durant tot el dia, a 
l’Espai Cívic Centre, l’associació organitza una 
recollida de mantes i tovalloles per les protecto-
res de gossos i gats de la comarca.
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CURSOS
APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC) A
A càrrec de Dani Rodríguez

Dilluns 
14 de febrer - 4 d'abril 17.30 – 19 h 30,78 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC 2) A
A càrrec de Dani Rodríguez

Dilluns 
25 d'abril - 20 de juny 17.30 – 19 h 30,78 €/curs

APRÈN A PASSAR LES FOTOS  
DEL MÒBIL A L'ORDINADOR (1)

A càrrec de Dani Rodríguez

Dilluns 
14 de febrer - 20 de juny 15.30 – 17 h 46,33 €/curs

APRÈN A FER SERVIR TIK TOK (2)

A càrrec de Sara Ivorra
Dijous 

17 - 31 de març 10.30 – 11.30 h 7,70 €/curs

CREA VÍDEOS AMB L'APLICACIÓ 
INSHOT (3)

A càrrec de Sara Ivorra

Dijous 
17 de febrer - 10 de març 10.30 – 11.30 h 10,26 €/curs

AULA DE NOVES TECNOLOGÍES

CENTRE 
CÍVIC DE 
FÀTIMA 

CURSOS
APRÈN A CREAR LA TEVA  
IMATGE DE MARCA AMB CANVA
A càrrec de Sara Ivorra

Dilluns 
2 - 9 de maig 10 – 11.30h 7,70 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC) B
A càrrec de Dani Rodríguez

Dijous 
17 de febrer - 7 d'abril 15.30 – 17 h 30,78 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC 2) B
A càrrec de Dani Rodríguez

Dijous 
21 d'abril - 16 de juny 15.30 – 17 h 34,63 €/curs

CÀPSULES GOOGLE (4)

A càrrec de Dani Rodríguez
Dijous 

21 d'abril - 16 de juny 17.30 – 19 h 34,63 €/curs

ESPAI OBERT (5)

A càrrec de Dani Rodríguez
Dimecres 

16 de febrer - 22 de juny 19 – 20h Gratuït

INTRODUCCIÓ AL CANVA (6)

A càrrec de Sara Ivorra
Dilluns 

21 de febrer - 14 de març 10.30 – 11.30 h 10,26 €/curs

TRÀMITS EN LÍNIA 1:  
APRÈN A UTILITZAR  
L'APLICACIÓ DE LA MEVA SALUT (7)

A càrrec de Dani Rodríguez

Dijous 
17 - 24 de febrer 17.30 – 19 h 7,70 €/curs

TRÀMITS EN LÍNIA 2:  
COMPRES EN LÍNIA, SEGURETAT  
I MÈTODES DE PAGAMENT (8)

A càrrec de Dani Rodríguez

Dijous 
3 - 17 de març 17.30 – 19 h 11,54 €/curs

TRÀMITS EN LÍNIA 3:  
CERTIFICATS DIGITALS:  
COM OBTENIR-LOS, ON I QUAN 
UTILITZAR-LOS (9)

A càrrec de Dani Rodríguez

Dijous 
24 de març - 7 d'abril 17.30 – 19 h 11,54 €/curs

TREU-LI SUC AL TEU MÒBIL  
I TAULETA ANDROID
A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 15.30 – 17h 52,12 €/curs

XERRADES SOBRE NOVES 
TECNOLOGIES (AVANÇAT)
A càrrec de Dani Rodríguez

Dimecres 
16 de febrer - 22 de juny 17.15 – 18.45h 52,12 €/curs

(1) Aprèn a passar les fotos del mòbil a l’ordinador: cal tenir nocions bàsiques d’ordinador. S’ha de portar el telèfon 
mòbil i el cable per connectar-lo a l’ordinador.
(2) Aprèn a fer servir Tik Tok: Taller per endinsar-te en aquesta plataforma, al món dels vídeos, amb aquesta aplicació 
tan divertida i tan de moda. Aprendràs a fer servir les seves eines d’edició de vídeo i passarem una bona estona. Cal 
portar el telèfon mòbil.
(3) Crea vídeos amb l’aplicació Inshot: Taller per conèixer aquesta aplicació gratuïta de creació i edició de vídeos. 
Aprendràs a fer servir les seves eines,  fer vídeos creatius ideals per les xarxes socials,  fer composicions de vídeo o, 
fins i tot, records familiars. Cal portar el telèfon mòbil.
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AULA DE NOVES TECNOLOGÍES

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE  

(4) Càpsules Google: taller per coneixer les aplicacions Google més utilitzades (Gmail, Drive, Calendari, Meet,...), com 
utilitzar-les, com es relaciones entre elles i com treure-li partit. 
(5) Espai obert: obrim l’espai de noves tecnologies perquè tot aquell que vulgui pugui fer ús dels ordinadors i resoldre 
dubtes.
(6) Introducció al Canva: Taller per descobrir aquest programa gratuït a través del qual podràs crear els teus dissenys, 
calendaris, postals, logotips, targetes... Tot un ampli món per poder aplicar com a passatemps o bé per al teu treball, 
negoci...
(7) Tràmits en línia 1: aprèn a utilitzar l’aplicació de La Meva Salut: taller per aprendre a donar-se d’alta a la meva 
salut i conèixer l’aplicació i tot el que amb ella es pot fer (certificats de vacunació, pautes de medicació, demanar 
hora al metge, consultar informes i proves...
(8) Tràmits en línia 2: compres en línia, seguretat i mètodes de pagament: taller per aprendre quins aspectes hem de 
tenir en compte a l’hora de comprar per Internet per fer-ho amb seguretat, així com conèixer els diferents tipus de 
pagement més utilitzats (PayPal, Bizum,...)
(9) Tràmits en línia 3: certificats digitals: com obtenir-los i on i quan utilitzar-los: taller per conèixer els diferents certifi-
cats digitals que es poden utilitzar per fer gestions en línia. Aprendrem a obtenir-los i a saber on i quan utilitzar-los 
(IdCat mòbil, clau, DNI electrònic...).

CAMINADES
Conjunt de sortides guiades per un biòleg per a descobrir els la gran varietat de boscos i altres ecosistemes que tenim a la comarca, molt a prop nostre. Es desco-
brirà la vegetació, geologia i altres aspectes clau per entendre el paisatge i la importància dels ecosistemes, amb tots els serveis que ens ofereixen
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambiental.

CAMINADES ECOTURÍSTIQUES CAMINADES DE BIODIVERSITAT

1. 
LA TOSSA PEL TORRENT DE LES BRUIXES: 
XARAGALLS, TORRENTS I BOSCOS
Recorrerem el Torrent de les Bruixes, fins arribar a la Tossa, veurem la dinàmica 
del torrent, la seva vegetació i quins serveis ecosistèmics ens proporciona.

Data: dissabte, 12 de febrer
Nivell: moderat, aproximadament 11 km de recorregut i 325 metres de 

desnivell. Sortida guiada de 5,5  hores
Punt de trobada: Davant del Museu de la Pell d’Igualada a les 8:00h
Preu: 3€

 

2. 
ELS ESGAVELLATS I ALTRES MICROCLIMES FRESCALS
Descobrirem algun dels microclimes i indrets més frescals, rieres, fondalades i 
Els Esgavellats, una formació càrstica molt particular..

Data: dissabte, 26 de febrer
Nivell: moderat, aproximadament 9 km de recorregut i algún pas amb esca-

les. Sortida guiada de 5 hores
Punt de trobada:Ronda del Rec amb baixada del Carme (prop del Kiosk del 

Rec), Igualada 8:00h
Preu: 3€

3.
LA PRIMAVERA DESPRÉS DE L’INCENDI A LA SERRA 
DE MIRALLES
Recorregut per la Serra de Miralles amb una part del recorregut afectada per 
l’incendi. Veurem com s’està regenerant la vegetació després de l’incendi.

Data: dissabte, 2 d’abril
Nivell: moderat, aproximadament 8,5 km de recorregut i 300 metres de 

desnivell. Sortida guiada de 6 hores, portar dinar.
Punt de trobada: Davant del Centre Cívic Nord 8:00h, ens distribuirem en 

cotxes per anar a Miralles.
Preu: 3€

4.
ELS TORRENTS I ELS BARDISSES DE CARME: 
Descobrirem l’entramat fluvial al voltant de Carme i els seus ecosistemes asso-
ciats: boscos de ribera i bardisses.

Data: dissabte, 30 d’abril
Nivell: fàcil. Sortida guiada de 5 hores
Punt de trobada: Davant del Centre Cívic Nord 8:00h, ens distribuirem en 

cotxes per anar a Carme.
Preu: 3€

5.
ELS GORGS I RIERES DE COPONS
Descobrirem la Riera de Veciana i els Gorgs que ha format prop de Copons, 
amb alguns dels boscos de ribera més ben conservats de l’Anoia.

Data:dissabte, 14 de maig
Nivell: fàcil, aproximadament 8 km de recorregut amb poc desnivell. Sortida 

guiada de 5 hores
Punt de trobada: Davant del Centre Cívic Nord 8:00h, ens distribuirem en 

cotxes per anar a Copons.
Preu: 3€

“CAMINANT PER IGUALADA”,  
CAMINADES SALUDABLES GUIADES
El Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, en 
col·laboració amb el Consell Esportiu de l’Anoia, subvenciona caminades 
guiades adreçades a persones adultes i gent gran, amb l’objectiu de fomen-
tar un estil de vida actiu de les igualadines i igualadins.

- Dilluns (nivell suau) i dijous (nivell avançat), de 9.30 a 11 h
- +INFO i inscripcions: promociosalut@aj-igualada.net /  

93 803 19 50

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
A LES DONES (SIAD MICOD)

La Mancomunitat de la Conca d‘Òdena, a través del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD MICOD), ofereix informació, primera atenció i 
acompanyament a les dones en tots els àmbits relacionats amb la vida labo-
ral, social, personal i familiar.
Servei gratuït i confidencial per a totes les dones d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt i Òdena.

Contacta-hi:
Per telèfon: 63 63 65 63 1, de 10 a 12 h i de 15’30 a 17’30 h, de 

dilluns a divendres
Per correu electrònic: siad@micod.cat o també ead.siad@dae.cat 
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MÚSICA I BALLS

CURSOS

CURSOS

CASTANYOLES
A càrrec de Dolores López

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 20 - 21 h  43,61 €/curs

DANSA JOVES (NIVELL AVANÇAT)
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 18 - 20 h  65,63 €/curs

SALSA I BACHATA PARELLES 
(INICIACIÓ II) (1)

A càrrec d'Àlex i Laura

Divendres 
18 de febrer - 17 de juny 19.30 – 20.30 h 43,61 €/curs/persona

SALSA I BACHATA PARELLES  
(NIVELL INTERMEDI) (2)

A càrrec de Laura i Àlex

Divendres 
18 de febrer - 17 de juny 20.30 – 21.30 h 43,61 €/curs/persona

SEVILLANES I RUMBA
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
15 de febrer - 21 de juny 16.30 - 18 h 65,41 €/curs

SEVILLANES (INTERMEDI)
A càrrec de Dolores López

Dijous 
17 de febrer - 16 de juny 18.30 - 20 h 65,41 €/curs

TALLER DE BOLLYWOOD (3)

A càrrec de Sílvia Carreras
Dilluns 

14 de febrer - 20 de juny 18.45 – 20 h 51,30 /curs

BALLEM SARDANES
A càrrec de l'Agrupació Sardanista d'Igualada

Dimecres 
fins el 15 de juny 17 - 18.30 h Gratuït

BALLS LLATINS EN LÍNIA (4)

A càrrec d'Àlex i Laura
Dilluns 

14 de febrer - 20 de juny 19 – 20.15 h 51,30 €/curs

COUNTRY LINE DANCE  
NIVELL MANTENIMENT
A càrrec de José Romero

Dimarts 
22 de febrer - 21 de juny 20.30 – 21.45 h 51,30 €/curs

COUNTRY LINE DANCE  
PRIMER NIVELL (*) (5)

A càrrec de José Romero

Dimarts 
22 de febrer - 21 de juny 19 – 20.15 h 51,30 €/curs

KIZOMBA FUSIÓ TANGO (6)

A càrrec d'Inno Arnau i Judith Clavero
Divendres 

18 de febrer - 17 de juny 20.30 – 21.45 h 54,51 €/curs/persona

LATIN DANCE (7)

A càrrec de Laura i Àlex
Dilluns 

14 de febrer - 20 de juny 20.15 – 21.30 h 51,30 €/curs

LINDY-HOP SWING "DE TRANQUIS"(8)

A càrrec d'Inno Arnau i Judith Clavero
Divendres 

18 de febrer - 17 de juny 19.15 – 20.30 h 54,51 €/curs/persona

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

ESPAI  
CÍVIC 
CENTRE  

(1) Salsa i bachata parelles (iniciació II): Curs per donar continuïtat a l’aprenentatge de les figures bàsiques de salsa i 
bachata.Cal haver fet el curs d’iniciació o tenir nocions dels passos bàsics.
(2) Salsa i bachata parelles (nivell intermedi): Curs per a tots aquells que ja coneixen les figures bàsiques en parella i 
volen continuar aprenent.
(3)Taller de bollywood: la música, l’alegria i els colors de l’Índia ens faran moure el cos i coneixerem una mica més 
aquesta màgica cultura mil·lenària

(4)Balls llatins en línia: Curs per aprendre els passos bàsics dels balls llatins: salsa, bachata, 
txa-txa-txa i merengue. Ball individual.
(5)Country primer nivell: S’han de tenir nocions bàsiques de country perquè no és iniciació. 
(6)Kizomba fusió Tango: la kizomba sorgeix a Angola, barreja de moltes danses africanes, a 
finals dels 70. Significa festa/ball. En aquest curs, aprendrem la base de la kizomba i l’enri-
quirem amb passes del tango argentí. 
Cal venir amb parella.
(7)Latin dance: classes d’alta intensitat per no parar de ballar els èxits llatins més actuals. 
Activitat no recomanada per a majors de 55 anys. Ball individual
(8)Lindy hop (swing) “De tranquis”: el lindy hop és un ball afroamericà que va sorgir a finals 
dels anys 20. Divertit i dinàmic, es balla amb música de swing, on la improvisació i la 
musicalitat són cabdals. En aquest curs gaudirem de la música de swing més tranquil·la. Cal 
venir amb parella.
(*)Country Linde Dance Primer nivell: L’organitza el Casal d’Avis de Fàtima.



RISOTERÀPIA (1)

A càrrec de Laia Forcadell
Dissabte 5 de març 17 - 19 h 5,13€/curs/família*

ZUMBA
A càrrec de Rocío Olmedo

Dissabte 19 de març 18 - 19 h 2,57 €/curs/família*

TALLER DE MANUALITATS:  
FEM UN QUADRE FAMILIAR (3)

A càrrec de Sara Cuadros
Dissabte 4 de juny 17 - 19 h 12 €/curs/família* 

Material: 12€

JOCS DE TAULA  
CONTEMPORANIS (4)

A càrrec de Christophe Beaufume
Dissabte 19 de febrer 17 - 19 h 5,13 €/curs/família*

TALLER DE CUINA (5)

A càrrec de Xavi Salom
Dissabte 2 d'abril 17 - 19 h 5,13 €/curs/família* 

Ingredients: 2€

CENTRE 
CÍVIC  
DE FÀTIMA

ESPAI CÍVIC
CENTRE

CURSOS

CURSOS

(4) Jocs de taula contemporanis: descobrirem jocs de taula moderns de tots 
tipus i per a totes les generacions, per competir o col·laborar, per pensar o 
riure, per fer la punyeta o per arribar més ràpidament a la meta. Adreçat a 
nens/es a partir de 8 anys.
(5) Taller de cuina: farem un menú complet amb algun plat una mica elaborat. 
Adreçat a nens/es a partir de 10 anys. Taller pràctic i cal portar davantal.

TALLERS EN FAMÍLIA

* Família = 1 adult + 1 infant
(1) Risoteràpia en família: A partir de 5 anys. 
(3) Fem un quadre familiar: Farem un quadre maquíssim per a casa amb una 
o dues fotos en família. Heu de portar una o dues fotos que us agradin molt 
i els  donarem vida per decorar casa vostra. 

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ COL•LECTIVA DELS ALUMNES DEL CURS DE 
CREACIÓ DE PROJECTE FOTOGRÀFIC D’AUTOR
Exposició dels projectes de fotografia d’autor resultants del treball dels alumnes durant el curs concretant la idea, 
disparant, editant i retocant les fotografies per aconseguir cadascun d’ells, traslladar a un cos d’imatges una idea 
i intenció creativa i d’expressió personal:
Carme: El rec batega malgrat la seva decadència arquitectònica
Elvira: “graffiti”, vandalisme o art
Jordi:”Botiga, comerç i tendències”
Antoni: “Pandèmia – coronavirus – covid-19”
Trini: “Volem aquest model urbanístic?”

Dies: 17 de gener al 13 de febrer
Lloc: Centre Cívic de Fàtima
Autores: Trini Canals Perelló, Elvira Coma Mitjans, Jordi Garriga Oliveras, Antoni Tort Roca i Carme Vidal 

Solé.

27 ANYS DEL CENTRE CÍVIC DE FÀTIMA
Exposició de treballs d’artesania i manualitats realitzats pels alumnes del Centre Cívic de Fàtima.

Dies: 21 de març al 3 d’abril
Inauguració: dissabte, 26 de març, a les 12h del migdia
Lloc: Centre Cívic de Fàtima

CONCURS FOTOGRÀFIC RITUS DE PASSIÓ
Un dels moments més significatius de la vida de Fàtima és la Setmana Santa i les processons que s’hi duen a ter-
me. Volem que aquests dies siguin suggeridors per als fotògrafs de casa nostra. Per aquest motiu, el Centre Cívic 
de Fàtima i la Confraria de Fàtima organitzen el concurs Ritus de Passió, del qual enguany ja és la 21a edició.

Dies: del 30 de maig al 23 de juny
Inauguració: dimarts, 31 de maig, entrega de premis, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima

CONSELLS DE SEGURETAT “LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
I LA POLICIA DE LA GENERALITAT MOSSOS D’ESQUADRA  
AMB LES PERSONES GRANS”
Exposició on apareixen consells de seguretat relacionats amb diferents àmbits com la llar, al treure diners al 
banc, al realitzar compres, a la via pública, a internet,...

Dies: Del 4 al 10 d’abril al Centre Cívic de Fàtima 
Del 13 al 19 de juny a l’Espai Cívic Centre

XERRADES 
CONSELLS DE 
SEGURETAT “LA 
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA 
POLICIA DE LA 
GENERALITAT 
MOSSOS 
D’ESQUADRA AMB 
LES PERSONES 
GRANS”

Xerrada on es donen consells de segu-
retat relacionats amb diferents àmbits 
com la llar, al treure diners al banc, al 
realitzar compres, a la via pública, a 
internet,...dirigits a la gent gran.

Dia: dimecres, 6 d’abril
Hora: a les 16 h
A càrrec de la Policia de la  

Generalitat Mossos d’Esquadra
Lloc: Centre Cívic de Fàtima
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Carrer de la Trinitat, 12
Tel.: 93 806 81 01
espaicivic@aj-igualada.net

Horari 
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 
10 del vespre.
Dissabtes de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2/4 
de 9 del vespre.               

Avinguda de la Pietat, 42-44
Tel.: 93 805 26 21
centre.civic@aj-igualada.net

Horari
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 
10 del vespre.
Dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda.
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