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Les activitats comprenen el període del 4 d’octubre del 2021 al 12 de febrer de 
2022.
Del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos, no hi haurà activitats per 
vacances de Nadal.

El dilluns 11 d’octubre  i el dimarts 7 de desembre, els equipaments romandran tancats.
Les activitats van adreçades  a majors de 18 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.

A partir del DIMARTS 7 DE SETEMBRE a les 9 h del matí es faran inscripcions a 
“Activitat física per a la gent gran” i “Dona i esport”. Mitja hora abans, es donarà 
un número a cada persona, que podrà fer únicament 2 inscripcions. A 2/4 de  9 
h del matí es podran fer a través d’Internet. 

CALENDARI D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a partir del DIMARTS 14 DE SETEMBRE.
***Divendres 10 de setemre: 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 pre-
sencial.
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.

TIPUS D’ACTIVITATS
• Activitats presencials: es faran en un dels dos centres cívics, Centre Cívic de 

Fàtima o Espai Cívic Centre. 
• Activitats virtuals en directe: es realitzaran totes a través de la plataforma 

“zoom”, que és gratuïta. 
• Activitats virtuals gravades: 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. 
IMPORTANT: Els vídeos es podran visualitzar tantes vegades com es vulgui 
mentre duri tot el curs/taller.

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 d’octubre
  - De l’1 al 15 de novembre
  - De l’1 al 15 de desembre
• 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 darrera programació de l’any 2021 dels equipaments cívics de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima i Espai Cívic 
Centre. Després d’un curs 2020-2021 on la virtualitat ha estat la nostra constant a causa dels efectes de la pandèmia, aquesta nova 
programació és un retorn a la presencialitat als espais dels equipaments cívics, sempre amb el compliment de la normativa sanitària 
vigent.

Una programació que compta aproximadament amb 150 activitats, pensada i meditada per tal de continuar oferint activitats que 
puguin agradar a tota la ciutadania. Com ja he dit, el bloc majoritari d’activitats són de tipus presencial. Així i tot, també trobareu 
alguna activitat virtual en format gravat o en directe a través de la plataforma Zoom.

En aquesta programació trobareu novetats importants, sobretot en el bloc “entre fogons”, el de “formació” i en el de “manualitats i 
artesania”. També reiniciem les sortides culturals i les caminades eco turístiques.

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
42



CURSOS

CUINA DEL MEDITERRANI  
"CUINA CATALANA"(2)

A càrrec de Xavi Salom

Divendres 
15 d'octubre -12 de novembre 19 - 21 h 19,30 €/curs 

Ingredients: 10 €

CUINEM AMB PLANTES  
SILVESTRES DE TEMPORADA
A càrrec del Col·lectiu Eixarcolant

Dijous 
28 d'octubre 19 - 21 h 5,86 €/curs

INTRODUCCIÓ A L'ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE(3)

A càrrec de Mar Pretosyan

Dimarts 
2 i 9 de novembre 19 - 21 h 7,72 €/curs 

Ingredients: 4 €

PASTISSERIA INTERNACIONAL
A càrrec de Mar Pretosyan

Dimarts 
16 - 30 de novembre 19- 21 h 11,58 €/curs 

Ingredients: 6 €

TALLER D'APROFITAMENT 
ALIMENTARI: IDEES I CONSELLS  
PER REDUIR EL  
MALBARATAMENT ALIMENTARI
A càrrec del Col·lectiu Eixarcolant

Dijous 
25 de novembre 19 - 21 h 5,86 €/curs

CURSOS
CUINA DE CAP DE SETMANA
A càrrec de Mar Pretosyan

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 19 - 21 h 51,37€/curs 

Ingredients: 22 €

ESMORZAR I BERENARS
A càrrec de Mar Pretosyan

Dimarts 
19 i 26 d'octubre 19 - 21 h 7,72 €/curs 

Ingredients: 4 €

MASSES SALADES I DOLCES
A càrrec de Mar Pretosyan

Dimarts 
11 i 18 de gener 19 - 21 h 7,72 €/curs 

Ingredients: 4 €

PARLEM I ELABOREM XOCOLATA(1)

A càrrec de Mar Pretosyan
Dimarts 

14 i 21 de desembre 19 - 21 h 7,72 €/curs 
Ingredients: 4 €

CASSOLETES I GOTETS DOLÇOS
A càrrec de Mar Pretosyan

Dimarts 
25 de gener i 1 de febrer 19 - 21 h 7,72 €/curs 

Ingredients: 4 €

(1) Parlem i elaborem xocolata: informació sobre l’origen de la xocolata; aprenentatge sobre el procés del temperat 
fins al format de bombons i tastar-los.

 (2) Cuina del mediterrani “cuina catalana”: curs on aprendrem els secrets de la cuina catalana. Es tractaran temes 
com estris imprescindibles, rebost bàsic a casa, tècniques bàsiques, talls dels diferents productes, punts de Cocció, 
bases de la cuina, brous, fumets... Receptes amb carns, peixos, marisc, productes de temporada, menú de Nadal... 
amb productes de proximitat.
(3)Introducció a l’alimentació saludable: Un dels principals punts més importants per tenir una molt bona salut és 
conèixer la base de l’alimentació quotidiana. Per això l’Anthelme Brillat- Savarín va dir: “ Digues-me el que menges 
i et diré qui ets”.
(*)Tallers pràctics. Cal portar davantal.

SERVEI DE SUPORT  
A LES ENTITATS  
I ASSOCIACIONS
Els equipaments cívics tenen com a finalitat donar suport a entitats i associacions sense ànim de lucre. 

• Demanda d’espai per a reunions, activitats, trobades, espais de formació...
• Suport i assessorament per a consultes d’associacionisme, seu social, cessió de materials...
• Col·laboració en projectes, festes majors, accions comunitàries...

Tenim allotjades als dos centres cívics 27 entitats:
Espai Cívic Centre: Alpinisme // Tatanka // APA (Associació de Psicòlegs de l’Anoia) //  Club Escacs Igualada // Associa-
ció Espanyola contra el Càncer // Associació Juvenil Mal de cap // Coral Gatzara // Protecció civil // Dessota // Astroanoia 
// Associació Flama del Canigó // Club Manga Igualada // APILC     (Associació de Professionals d’Inserció Laboral de 
Catalunya) // Associació Catalana d’Afectats de la Fibromiàlgia // Penya Blanc i Blava // Associació d’Agermanament 
Nova Esperanza // Associació de Diabètics de l’Anoia // Associació de Celíacs de l’Anoia // Associació Espirites Igualada 
// Disseny Marked // ASPAR // Ball de Bastons.
Centre Cívic de Fàtima: Associació de Veïns de Fàtima // Casal d’Avis de Fàtima // Confraria de Fàtima // Futbol Club 
Fàtima // Club Petanca Fàtima // Associació cultural Virgen del Rocío // La Clau

Per a informació de les diferents entitats cal anar a la recepció dels dos centres.

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN A

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN B

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN C

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

ACTIVITAT FÍSICA SUAU  
PER A LA GENT GRAN (CADIRES)

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

DONA I ESPORT Dimarts i dijous 
14 de setembre - 21 de juny 10.30 – 11.30 h 12,45 €/mes

FIT GIPSY DANCE A(1)

A càrrec de Dolores López
Dimarts 

5 d'octubre - 8 de febrer 15.30 – 16.30 h 28,30 €/curs

FIT GIPSY DANCE B(1)

A càrrec de Dolores López
Dijous 

7 d'octubre - 10 de febrer 17.30 – 18.30 h 30,19 €/curs

GIM-MASSATGE(2)

A càrrec de Judit Llorach
Dimecres 

6 d'octubre - 9 de febrer 10 – 10.45 h 30,19 €/curs

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
A càrrec de Susanna Maldonado

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 20.45 – 21.45 h 30,19 €/curs

ZUMBA A
A càrrec de Rocío Olmedo

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 19 - 20 h 26,42 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN A

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN B

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN C

Dilluns i dimecres 
13 de setembre - 20 de juny 11 -12 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN D

Dimarts i dijous 
14 de setembre - 21 de juny 8.15 – 9.15 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN E

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

ACTIVITAT FÍSICA  
PER A LA GENT GRAN F

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

ACTIVITAT FÍSICA SUAU  
PER A LA GENT GRAN (CADIRES)

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

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

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

FIT DANCE ADULTS
A càrrec de Judit Llorach

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 19.15 – 20.00 h 28,30 €/curs

FIT DANCE JOVES
A càrrec de Judit Llorach

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 20.15 - 21 h 28,30 €/curs

GAC (GLUTIS, ABDOMEN I MALUC)(3)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dijous 

7 de febrer - 10 de febrer 15.30 – 16.30 h 30,19 €/curs

GIM-MUSIC
A càrrec de Judit Llorach

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 10.30 – 11.15 h 30,19 €/curs

MARXA NÒRDICA A(4)

A càrrec de Josep Anton Ropero
Dimarts i dijous 

14 de setembre - 21 de juny 9 - 10 h 60 €/trimestre

MARXA NÒRDICA B(4)

A càrrec de Josep Anton Ropero
Dimarts i dijous 

14 de setembre - 21 de juny 10 - 11h 60 €/trimestre

(1)Fit gipsy dance: disciplina fitness i flamenc terapèutic. 
Mitjançant la música flamenca i diferents palos com buleries, tangos, rumbes, etc.,pots exercitar-te a nivell físic.
(2)Gim-massatge: estimulació dels òrgans interns. Exercicis al compàs de la música mentre realitzes automassatge.

04

POSA’T EN FORMA

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA



CURSOS

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 lle-
gir 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’octu-
bre 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

ZUMBA B
A càrrec de Rocío Olmedo

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 19 - 20 h 30,19 €/curs

(3) GAC: tonifiquem glutis i abdominals per poder enfortir la musculatura, perdre volum i mantenir així una bona 
higiene postural.
(4) Marxa nòrdica: a partir de 55 anys. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Inclou assegurança. 
Ho organitza UEC Anoia

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

La Mancomunitat de la Conca 
d‘Òdena, a través del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones 
(SIAD MICOD), ofereix informació, 
primera atenció i acompanyament 
a les dones en tots els àmbits rela-
cionats amb la vida laboral, social, 
personal i familiar.

Servei gratuït i confidencial per a 
totes les dones d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de Mont-
bui, 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 

CLUBS DE LECTURA
CLUB DE LECTURA DE L’ESPAI 
CÍVIC CENTRE 

T’agradaria poder compartir un espai per parlar d’un lli-
bre? 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, 23 de setembre (El tiempo entre cos-
turas, de María Dueñas) i 18 de novembre (Feliç-
ment jo soc una dona, de M. Aurèlia Campany

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 lli-
bre? 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, 21 de setembre (Síndrome E, de 
Frank Thilliez) i 23 de novembre (A cadascú el que 
es seu, de Leonardo Sciascia).

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. Prèvia-
ment a aquestes sortides hi haurà unes sessions de treball per tal de preparar els espectadors.

ANEM AL MUSEU:  
DESCOBRIM EL PALAU GÜELL 
D’ANTONI GAUDÍ I EL MONUMENT A 
COLOM 

Dia: dissabte, 30 d’octubre. Sortida del passeig canto-
nada carrer Òdena a les 9 del matí.  Arribada a les 2 
de la tarda aproximadament.

Sessió preparatòria: dilluns 25 d’octubre, a les 8 h del 
vespre, a càrrec de M. Goretti Bartrolí i Piqué

Preu: 22 €
El Palau Güell (1886-1890), un magnífic exemple de 
l’arquitectura domèstica en el context del modernisme, és 
un dels primers encàrrecs importants que va rebre Gaudí 
a l’inici de la seva carrera. Eusebi Güell (industrial, polític 
i mecenes) va voler que Gaudí li construís aquest peculiar 
palau urbà com a ampliació de la casa familiar que tenia a 
la Rambla de Barcelona, i va ser l’habitatge de la família 
Güell i López fins que es va traslladar al Parc Güell.
Va ser declarat monument historicoartístic per l’Estat es-
panyol el 1969, i també bé cultural d’interès nacional, i 
patrimoni mundial per la UNESCO el 1984. 

ANEM AL MUSEU:  
DESCOBRIM LA TORRE DE 
BELLESGUARD I EL MONESTIR 
DE VALLDONZELLA, EDIFICIS 
MODERNISTES DE DIFERENT AUTOR

Dia: dissabte, 27 de novembre. Sortida del passeig 
cantonada carrer Òdena a les 9 del matí.  Arribada a 
les 2 de la tarda aproximadament.

Sessió preparatòria: dilluns 22 de novembre, a les 8 
h del vespre, a càrrec de M. Goretti Bartrolí i Piqué

Preu: 22 €

La Torre Bellesguard va ser construïda per Antoni Gaudí 
entre 1900 i 1909, amb unes formes molt poc habituals 
a la seva obra, a mig camí entre el modernisme i el gòtic, 
inspirades en el castell medieval de Martí I l’Humà però 
amb el seu segell inconfusible. També restaura les res-
tes del palau medieval de Martí I l’Humà, últim rei de la 
dinastia catalana del Casal de Barcelona, que va viure a 
Bellesguard fins a la seva mort el 1410.

Santa Maria de Valldonzella és un monestir de monges 
de l’Orde del Cister constituït al segle XIII en un espai 
estratègic a l’entrada de Barcelona, on els reis i la cort 
s’hostejaven sovint, i on va morir el rei Martí I l’Humà. L’ 
edifici actual és obra de l’arquitecte Bernardí Martorell i 
Puig, enquadrat dins del modernisme.

VISITA A LA FIRA DEL TORRÓ  
I LA XOCOLATA A LA PEDRA  
A AGRAMUNT

Arribada a Agramunt i temps lliure per visitar la Fira del 
Torró i la Xocolata 

Dia: dissabte, 9 d’octubre a les  9 h del matí. Sortida 
del passeig cantonada carrer Òdena. Arribada apro-
ximadament a les  2 h del migdia.

Preu: 10 € 
Ho organitza: Espai Cívic Centre.
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CURSOS

CURSOS

CURSOS VIRTUALS

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

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 19 – 20.30 h 57,72 €/curs

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

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de: 

27.36 €/curs

ANGLÈS INICIACIÓ
A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts i divendres 
5 d'octubre - 11 de febrer 19.15 – 20.45 h 3 pagaments de: 

30,89 €/curs

ANGLÈS NIVELL 2 (PREINTERMEDI)(1)

A càrrec d'Elena Terraneo
Dilluns i dijous 

4 d'octubre - 10 de febrer 19 – 20.30 h 3 pagaments de: 
28,96 €/curs

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

Dilluns i dimecres 
4 d'octubre - 9 de febrer 10 – 11.30 h 3 pagaments de: 

28,96 €/curs

FRANCÈS INICIAL(3)

A càrrec de Christophe Beaufumé
Dimarts 

5 d'octubre - 8 de febrer 20 – 21.30h 57,72 €/curs

FRANCÈS CONVERSA(4)

A càrrec de Christophe Beaufumé
Dimecres 

6 d'octubre - 9 de febrer 20 – 21.30 h 61,57 €/curs

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

Dijous 
7 d'octubre -10 de febrer 16 – 17.30 h 61,57 €/curs

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

Dijous 
7 d'octubre -10 de febrer 17.30-19.30 h 3 pagaments de:  

27,36 €/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 
5 d'octubre - 10 de febrer 9.30 – 10.30 59,84 €/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 
5 d'octubre - 10 de febrer 10.45 – 11.45 h 59,84 €/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 
5 d'octubre - 10 de febrer 12 - 13 h 59,84 €/curs

ITALIÀ INICIACIÓ(5)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de:  
23.94 €/curs

ITALIÀ AVANÇAT(6)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dimarts 

5 d'octubre - 8 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de:  
25.65 €/curs

LLEGIM HISTÒRIES CURTES  
I MILLOREM L'ANGLÈS
A càrrec d'Esther Álvarez

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer

20.15 – 21.15 h 
(plataforma zoom) 32,83 €/curs

GOOD MORNING, ENGLISH!  
(NIVELL INICIAL O  
PREINTERMEDI)(7)

A càrrec d'Esther Álvarez

Divendres 
8 d'octubre - 11 de febrer

8 - 9 h 
(plataforma zoom) 34,89 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA
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(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)Italià iniciació: A partire degli usi e costumi italiani, si propone questo primo approccio alla lingua.
(6)Italià avançat: Migliorare il ivello della lingua attraverso la lettura e la discussione dei testi di autori italiani.
(7)Good morning, English! (nivell inicial o preintermedi): curs de ”listening i speaking” per aprendre a practicar frases per a crear petites 
converses en contextos de la vida diària. 
(*)Angles per a majors de 55 anys: només es pot realitzar un dels tres cursos, ja que són nivells diferents.



CURSOS

CURSOS

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

Divendres 
8 d'octubre - 11 de febrer 15.30 – 16.30 h 43,61 €/curs

FIT-PILATES(1)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dijous 

7 d'octubre - 10 de febrer 20.45 – 21.45 h 41,04 €/curs

MEDITACIÓ
A càrrec de Manuel Perera

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 20.30 – 21.30 h 38,48 €/curs

MÈTODE PILATES
A càrrec de Susanna Maldonado

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 15.30 – 16.30 h 41,04 €/curs

PRÀCTIQUES DE RELAXACIÓ
A càrrec de Judit Marcè

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 10.45 – 11.45 h 35,91 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES
A càrrec de Marta Caralt

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 20.15 – 21.15 h 38,48 €/curs

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

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 15.30 – 16.30 h 41,04 €/curs

ESTIRAMENTS MUSCULARS
A càrrec de Lídia Parreño

Divendres 
8 d'octubre - 11 de febrer 15.30 – 16.30 h 43,61 €/curs

IOGA ECC
A càrrec de Manuel Perera

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 15.15 – 16.45 h 40,54 €/curs

IOGA PER ALLEUGERIR  
LA SÍNDROME PREMENSTRUAL
A càrrec de Judit Marcè

Dissabte 
11 - 18 de desembre 10 - 11 h 5,13 €/curs

MÈTODE PILATES A 
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 10.30 – 11.30 h 38,48 €/curs

MÈTODE PILATES B 
A càrrec de Leo Rodriguez

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 15.30 – 16.30 h 38,48 €/curs

TAITXÍ TXIKUNG
A càrrec de Pep Gras

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 19.30 - 21 h 46,33 €/curs

ESPAI CÍVIC 
CENTRE  

(1)Fit-pilates: Fitness més pilates. Activitat on exercitem el nostre cos amb exercicis segurs i sense impacte, treba-
llant la musculatura, la resistència, la flexibilitat i el control de la respiració i la ment de forma segura i amb suport 
musical.

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA  
DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA

Si tens un conflicte, la mediació és una oportunitat per resoldre’l i trobar-hi solucions. 
Si tens problemes:  amb el veïnat (sorolls, olors, neteja ...), familiars (separació, comu-
nicació familiar...), escolars (relació entre alumnes ...), associatius (entre els membres 
d’una associació...), d’incompliment de les ordenances municipals (animals domès-
tics, ús dels espais públics ...), la mediació és l’alternativa per resoldre’ls de forma di-
alogada, confidencial i gratuïta. Facilita a les parts en conflicte la recerca de solucions 
i permet construir un acord en què tothom  guanya. 

Ens pots trobar a: 
Espai Cívic Centre 
C/ Trinitat, 12 (planta baixa)
Tel. 93 801 7666 
mediacio@aj-igualada.net 
www.igualada.cat 

L’Ajuntament d’Igualada ofereix a tota la població de la ciutat el 
projecte Radars. Té com a objectiu contribuir que les persones 
grans puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat 
del seu entorn. La prioritat és reduir la solitud no volguda i el risc 
d’aïllament.
Radars funciona gràcies a la implicació veïnal (veïns i veïnes, 
comerços i serveis) que estiguin atents a la dinàmica diària de 
les persones grans del seu entorn, i que si detecten algun canvi 
en el seu comportament o en el seu aspecte es posin en contacte 
amb Radars.
Una part molt important del projecte és un equip de persones 
voluntàries que fan difusió i sensibilització per donar a conèixer 
el projecte a tota la ciutat.  Radars disposa d’una plataforma tele-
fònica, des de la qual els voluntaris truquen periòdicament a les 
persones grans detectades per crear un vincle de suport.  

SI VOLS FORMAR PART DEL PROJECTE RADARS NOMÉS CAL 
QUE CONTACTIS AL: 

630 929 885
radars@aj-igualada.net
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CURSOS

CURSOS

CURS DE GESTIÓ, EDICIÓ  
I REVELATGE INTEGRAL  
D'IMATGES (SOFTWARE LLIURE)(1)

A càrrec de Xavier Calvet

Dilluns 
18 d'octubre - 20 de desembre 19 - 21 h 46,89 €/curs

CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA  
PER A MÒBILS I TAULETES(2)

A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
11 de gener – 8 de febrer 19 - 21 h 29,30 €/curs

EL TALLER DELS RECORDS, 
ESCRIPTURA CREATIVA(3)

A càrrec de Paula Colobrans

Dilluns 
4 d'octubre - 20 de desembre 19 – 20.30 h 39.56 €/curs

FEM ELS DEURES  
(3R DE PRIMÀRIA A 1R D'ESO)
A càrrec de Jimena Viveros

Dilluns i dimecres 
4 d'octubre - 15 de juny 17.15 – 18.15 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA A(*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dimecres 

6 d'octubre - 24 de novembre 18.30 – 19.30 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA B(*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dimecres 

1 de desembre - 9 de febrer 18.30 – 19.30 Gratuït

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

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 10 – 11.30 h Gratuït

CENTRE  
CÍVIC
DE FÀTIMA

AGNOSTICISME, ATEIMES  
I CREENÇA RELIGIOSA(4)

A càrrec de Joan Ordi, doctor en Filosofia

Dilluns 
4 d'octubre - 20 de desembre 19 - 21 h 58,61 €/curs

CANÇONS DE NADAL  
EN LLENGUA DE SIGNES(5)

A càrrec de Roser Vila

Dissabte 
11 de desembre 17.30 - 20,15 h 8,06 €/curs

COM ÉS COMUNIQUEM  
LES PERSONES SORDCEGUES?(6)

A càrrec de Roser Vila

Dissabte 
6 de novembre 17.30 - 20,15 h 8,06 €/curs

ESCRIPTURA CREATIVA  
PER A JOVES (14-18 ANYS)(7)

A càrrec de Paula Colobrans

Dijous 
7 d'octubre - 9 de desembre 19 - 21h 58,61 €/curs

GRANS AL·LEGORIES DE LA  
CULTURA OCCIDENTAL  
I EL SEU SIGNIFICAT (8)

A càrrec de Loredana Niculet

Dimecres 
6 d'octubre - 24 de novembre 10 – 11.30 h 39.56 €/curs

JOCS DE MEMÒRIA C (*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dilluns 

4 d'octubre - 29 de novembre 15.45 – 16.45 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA D (*)

A càrrec de Jimena Viveros
Dilluns 

13 de desembre - 7 de febrer 15.45 – 16.45 h Gratuït

INTRODUCCIÓ AL MÓN  
DE LA LLENGUA DE SIGNES (9)

A càrrec de Roser Vila

Dissabte 
9 d'octubre 17.30 - 20,15 h 8,06 €/curs

LA SEXUALITAT AL MÓN ANTIC(10)

A càrrec de Gemma Fortea
Dimarts 

19 d'octubre - 30 de novembre 19 – 20.30h 30,77 €/curs

PRIMERS AUXILIS D'ART.  
EL MODERNISME (11)

A càrrec de Goretti Bartrolí

Dimecres 
6 d'octubre - 10 de novembre 19 – 20.30 h 26,37 €/curs

FORMACIÓ

(1)Curs de gestió, edició i revelatge integral d’imatges (software lliure): 
curs per aprendre a gestionar, editar i revelar fotografies a través 
d’alternatives gratuïtes de software lliure. Dartkatble per editar i revelar 
arxius fotogràfics RAW (substitut gratuït de Lightroom, cameraRaw i 
Pthotoshop. 
(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 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 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)El taller dels records, escriptura creativa: taller destinat a recuperar 
les històries de la nostra vida, a compartir-les i a posar-les per escrit 
literàriament.
(*) Jocs de memòria: només us podeu apuntar a un curs per progra-
mació.
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CURSOS VIRTUALS
CÀPSULA DE MODA:  
"ARMARI I FONS D'ARMARI"
A càrrec de Susanna Maldonado

Dimarts 
26 d'octubre - 2 de novembre Gravat 4.69 €/curs

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

Dimarts 
9 - 16 de novembre Gravat 4.69 €/curs

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

Dimarts 
23 - 30 de novembre Gravat 4.69 €/curs

CÀPSULA DE MODA:  
"TENDÈNCIES: IDENTIFICA-LES  
I APRÈN A FER-LES SERVIR"
A càrrec de Susanna Maldonado

"Dimarts 
14 de desembre" Gravat 2,34 €/curs

CURS GENERAL  
DE FOTOGRAFIA DIGITAL
A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
5 d'octubre - 30 de novembre 

14 de desembre  
(classe pràctica a l'exterior)

19 - 21 h 
(plataforma zoom) 42.20 €/curs

LA TEVA IMATGE ÉS EL TEU ÈXIT (12)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dimarts 

19 d'octubre Gravat 2,34 €/curs

FILOSOFIA GREGA (13)

A càrrec de Mercè Porta
Dimecres 

6 d'octubre - 24 de novembre
19 - 21 h 

(plataforma zoom) 37,51 €/curs

FORMACIÓ

(4)Agnosticisme, ateisme i creença religiosa: Tres formes diferents 
d’enfocar la qüestió del sentit últim de la vida. Conèixer-les ens 
ajudarà a formular millor una filosofia de vida personal. 
No calen coneixements previs de filosofia
(5)Cançons de Nadal en llengua de signes: aprendrem diferents 
cançons de Nadal en llengua de signes. No calen coneixements 
previs. 
(6)Com es comuniquem les persones sordcegues?:Aprenentatge 
de la diversitat de persones sordcegues. Coneixement de les 
diferents formes de comunicació. 
(7)Escriptura creativa per a joves:T’agrada escriure? Voldries trans-
formar les teves idees en un conte o en un relat? Taller destinat a 
aprendre i desenvolupar les eines bàsiques de l’escriptura narra-
tiva (narrador, punt de vista, personatges, argument i estructura). 
Edats: de 14 a 18 anys
(8)Grans al·legories de la cultura occidental i el seu significat: 
Molt populars en la pintura i literatura renaixentista i barroca, 
les al·legories són personificacions de valors religiosos, polítics i 
socials que reflecteixen les idees i els ideals predominants dels 
seu moment. A partir de l’anàlisi dels significants i missatges 

d’algunes de les al·legories més destacades, construirem junts un 
diàleg sobre tòpics tan universals com actuals: l’amor, la luxúria, 
la calúmnia, la supèrbia i la llibertat, entre altres.
(9)Introducció al món de la llengua de signes: aprenentatge de la 
cultura de les persones sordes. Aprendrem les nocions bàsiques 
per comunicar-nos (signes bàsics). (10)La sexualitat al món antic: 
com vivien a Egipte la sexualitat? I a Grècia? És veritat que els 
grecs vivien molt obertament l’homosexualitat? I que la prostitu-
ció era un dels principals motors econòmics de l’antiga Roma? 
De tot això i més coses en parlarem en aquest curs destinat a 
aprendre i també a desmentir algunes idees sobre la sexualitat al 
món egipci, grec i romà.
(11)Primers auxilis d’art. El modernisme. Petit curs d’aproximació 
al Modernisme on, a partir d’una introducció general al moviment 
artístic, abordarem els autors més importants en el context de 
Catalunya, com ara Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís 
Domènech i Montaner, i d’altres que potser descobrirem. Per 
tant, ens introduirem a l’arquitectura però també a les diverses 
arts plàstiques i decoratives

(12)La teva imatge és el teu èxit: introducció al món de la imatge. 
// Autoconeixe’t per poder potenciar la teva personalitat (quina 
silueta tens). // Com fer ressaltar la teva silueta, quines peces de 
roba potencien la teva imatge. // Tips per dissimular una panxeta, 
veure’t més alta , o més baixa , estilitzada, més o menys pit... //
Trucs d’estilista, fórmules que sempre funcionen. //Visagisme, 
què afavoreix el teu rostre. // Quins colors t’afavoreixen? Quina 
harmonia tens: freda o calenta? // Complements, quins escollir 
segons la silueta i el rostre.

(13)Filosofia grega: Curs on es tractaran els següents temes: origen 
de la filosofia i el pas del mite al logos. Etimologia del mot. // Els 
primers filòsofs: els physikoi. // Parmènides i l’ésser & Heràclit 
i el moviment. // Atenes, la gran polis cultural: els sofistes. Sò-
crates versus l’escepticisme i el relativisme sofístic. // El sistema 
platònic. // Aristòtil: entre la filosofia i la ciència. //Trencament de 
la unitat filosòfica: ètica i ciència.

ESPAI
CÍVIC 
CENTRE 

VIRTUALS

GOTES DE COHESIÓ
VISITA GUIADA:  
VISITA AL CEMENTIRI VELL D’IGUALADA, ESPAIS,  
RACONS I FUNCIONS.

Aquesta ruta cultural ens permetrà descobrir la història d’aquest espai emblemàtic. La creació de nous 
cementiris va ser un procés general en tots els municipis, després que l’any 1787 Carles III va prohi-
bir enterrar dins les ciutats i viles, iniciant-se un radical període de canvis. La visita també permetrà 
conèixer la història i altres secrets d’aquest espai, com el cementiri “lliure”, on eren enterrats els qui 
no professaven la religió catòlica. Visita guiada per David Martínez, del departament de Promoció 
Cultural. 

Dia: dilluns, 25 d’octubre
Hora: a les 10 h del matí. 
Lloc de trobada: Porta del Cementiri Vell (avinguda Pau Casals)
Preu: gratuït (cal inscripció prèvia a l’Espai Cívic Centre.)
Ho organitza: Oficina d’Inclusió, departament de Promoció Cultural i Equipaments Cívics.
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MANUALITATS I ARTESANIA

CURSOS

CURSOS

AQUAREL·LA(1)

A càrrec d'Assumpta Codina
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de: 23,94 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

CREA EL TEU ATRAPASOMNIS(2)

A càrrec de Sara Cuadros
Dissabte 

13 de novembre 10 - 13 h 8,79 €/curs 
Material: 15 €

CURS DE TRANSFORMACIÓ  
DE CAIXES DE FUSTA
A càrrec de Montserrat Rubio

Dimecres 
3 de novembre 19 - 21 h 5,86 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

FEM UNA CARPETA ARXIVADORA 
TIPUS ACORDIÓ VINTAGE AMB  
TINTES PER CREAR FONS ANTICS(3)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dijous 
4 - 11 de novembre 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

FEM UN LLIBRE D'ARTISTA(4)

A càrrec d'Alícia Artigas
Dijous 

2 - 16 de desembre 19 - 21 h 17.58 €/curs 
Material: 12 €

FES-TE LA ROBA(5)

A càrrec de Carme Gonzàlez
Dimarts 

5 d'octubre - 8 de febrer 19 - 21h 3 pagaments de: 25,65 €/curs           
Material: a càrrec de l'alumne

INICIACIÓ AL LETTERING
A càrrec de Sara Cuadros

Dimecres 
6 - 20 d'octubre 19 - 21 h 17,58 €/curs 

Material: 20 €

INICIACIÓ A LA JOIERIA  
AMB LLAUTÓ I (SERRAR)(6)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
16 d'octubre 10 - 13 h 8,79 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

INICIACIÓ A LA JOIERIA A 
MB LLAUTÓ II (LA TEXTURA)(7)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
23 d'octubre 10 - 13 h 8,79 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

LLANES I FILS(8)

A càrrec de Carme Gonzàlez
Dimarts 

5 d'octubre - 8 de febrer 15.30 - 17.30 h 28,17 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

PATRONATGE I CONFECCIÓ(9)

A càrrec de Julia Moreno
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 10 - 11.30 h 53.87 €/curs
aterial: a càrrec de l'alumne

BRODATS
A càrrec de Carme Gonzàlez

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 17 - 19 h 3 pagaments de 23,94 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

CISTELLA RODONA  
AMB LA NANSA DE CUIR(10)

A càrrec de Mònica Guilera

Dissabte 
20 de novembre

10 - 13.30h 
16 - 20h Preu: 55 € (inclou material)

CURS DE FOLRAR AMPOLLES  
DE VIDRE AMB FIBRES  
VEGETALS(11)

A càrrec de Mònica Guilera

Dissabte 
29 de gener

10 -13.30h 
16 - 20h Preu: 55 € (inclou material)

CURS DE COSMÈTICA NATURAL(12)

A càrrec de Laura Lorente i Montserrat Fabregat
Dimecres 

27 d'octubre - 24 de novembre 19 - 21 h 29,30 €/curs

CURS DE PANERES AMB  
LA TÈCNICA DE LES NANSES  
DELS PESCADORS(13)

A càrrec de Mònica Guilera

Divendres i dissabte 
15 i 16 d'octubre

Divendres de 16 a 20h 
Dissabte de 10 - 14h 

16 - 20h
Preu: 80 € (inclou material)

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

(2) (8)Llanes i fils: Per a majors 
de 60 anys
(9) Patronatge i confecció: 
curs per aprendre a fer els 
patrons a través de les mi-
des, tallar la roba i cosir-la.

(6)

(7)(3)

(4)
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CURSOS

CURSOS VIRTUALS

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE 

VIRTUALS 

(12)Cosmètica natural:  Curs 
on aprendrem a elaborar 
els següents productes d’hi-
giene i cosmètica: xampú, 
sèrum i mascareta de cabe-
ll; suavitzant per al cabell, 
sabó per al cos d’àloe vera, 
escuma per als cabells 
natural, protector labial pel 

(10)

(11)

(17)

(18)

(14)

(16)

(15)

(13)

DECORACIÓ DE CASTANYADA: 
DECOREM CARBASSES AMB 
LA TÈCNICA DE DECOUPAGE, 
RETOLADORS I ELEMENTS D'SCRAP(14)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dimecres 
20 - 27 d'octubre 19 - 21 h 11,72 €/curs 

Material: 10 €

FEM UNES JOIES AMB PASTA 
POLIMÈRICA APLICANT PATRONS 
ESTAMPATS DE COLORS(15)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
20 de novembre 10 - 12.30 h 7,33 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

FEM UNES JOIES AMB PASTA 
POLIMÈRICA AMB ACABAT  
TEXTURAT(16)

A càrrec de Sara Ivorra

Dissabte 
27 de novembre 10 - 12.30 h 7,33 €/curs 

Material: a càrrec de l'alumne

MANUALITATS PER A GENT GRAN
A càrrec de Carme Gonzàlez

Dimarts 
5 d'octubre - 21 de juny 15.15 - 16.45h Gratuït

"PATCHWORK" A MÀQUINA
A càrrec d'Anna Ramírez

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 15 - 17 h 3 pagaments de: 27,36€/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

TALLER BÀSIC DE RESTAURACIÓ  
DE MOBLES
A càrrec de Paquita Izquierdo

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de: 25,65 €/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

TALLER DE COLLAGE(17)

A càrrec d'Assumpta Codina
Dijous 

7 d'octubre - 10 de febrer 19 - 21 h 3 pagaments de: 27,36 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

POSTALS DE NADAL AMB 
LETTERING(18)

A càrrec de Sara Cuadros

Dilluns 
22- 29 de novembre Gravat 7,03 €/curs

fred, lotion bar (hidratant 
sólid per les mans), des-
maquillant, perfum sòlid i 
desodorant. 
Aprendrem a realitzar les 
receptes, amb la llista dels 
ingredients emprats i el 
procés d’elaboració per a 
cada producte.

XERRADES 
QUIN EMBOLIC LES FACTURES DE LA LLUM
Xerrada – taller on intentarem donar una mica de llum al complicat món de les factures de subministraments.
El taller s’adreça a tothom qui estigui interessat a tenir eines per prevenir malentesos en la contractació dels serveis bàsics a la llar. Es vol transmetre la importància 
d’entendre els conceptes en les factures del subministraments per poder gestionar-los millor.

Porta la teva factura
Dia: dijous, 21 d’octubre

Hora: a les 19 h
A càrrec d’Ibana Tomàs

Lloc: Espai Cívic Centre
Ho organitza: Punt Consum del 

Departament de Sanitat i Salut 
Pública.
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CURSOS
APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC)
A càrrec de Ricard Rubira

Dilluns 
4 d'octubre - 29 de novembre 17.30 - 19 h 30,77 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC 2)
A càrrec de Ricard Rubira

Dilluns 
13 de desembre - 7 de febrer 17.30 - 19 h 30,77 €/curs

TREU-LI SUC AL TEU IPAD O IPHONE 
(BÀSIC)
A càrrec de Ricard Rubira

Dilluns 
4 d'octubre - 7 de febrer 15.30 -17 h 40,54 €/curs

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

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 11.15 – 12.45 h 46,33 €/curs

VULL APRENDRE’N MÉS II
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 9.30 - 11 h 46,33 €/curs

AULA DE NOVES TECNOLOGÍES

CENTRE 
CÍVIC DE 
FÀTIMA 

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE  

CURSOS
APLICACIONS GOOGLE  
WORKSPACE PER TREBALLAR  
DES DE CASA(1)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
6 d'octubre - 24 de novembre 15.30 - 17 h 30,78 €/curs

CURS D'OFIMÀTICA  
(APRÈN WORD, EXCEL I  
POWERPOINT) NIVELL MITJÀ(2)

A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 17.15 – 18.45 h 46,33 €/curs

ESPAI OBERT(3)

A càrrec de Ricard Rubira
Dijous 

7 d'octubre - 10 de febrer 19 - 20 h Gratuït

RETOC D'IMATGES AMB GIMP 
(CONTINUACIÓ I)(4)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
6 d'octubre - 24 de novembre 17.15 – 18.45 h 30,78 €/curs

RETOC D'IMATGES AMB GIMP 
(CONTINUACIÓ II)(5)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
1 de desembre - 9 de febrer 17.15 – 18.45 h 30,78 €/curs

TALLER DE MEMÒRIA  
AMB ORDINADOR(6)

A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 15.30 - 17 h 46,33 €/curs

TRÀMITS EN LÍNIA.  
SEGURETAT I ACREDITACIÓ(7)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
1 de desembre - 9 de febrer 15.30 - 17h 30,78 €/curs

XERRADES SOBRE  
NOVES TECNOLOGIES (AVANÇAT)
A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
6 d'octubre - 9 de febrer 19 - 20 h 30,89 €/curs

(1) Aplicacions google workspace per treballar des de casa: repassarem les principals aplicacions de Google WorkSpace 
(Gmail, Calendar, Drive, Documents, Meet)
(2) Curs d’ofirmàtica (aprèn word, excel i powerpoint) Nivell mitjà: curs per fer un repàs de les eines ofimàtiques de 
Microsoft. Cal tenir nocions bàsiques d’aquestes aplicacions.
(3) Espai obert: obrim l’espai de noves tecnologies perquè tot aquell que vulgui pugui fer ús dels ordinadors i resoldre 
dubtes.
(4) Retoc d’imatges amb GIMP (continuació I): cal haver realitzat el curs d’iniciació anterior o bé tenir nocions bàsi-
ques del programa.
(5) Retoc d’imatges amb GIMP (continuació II): curs orientat a les persones que ja han fet la continuació I o tenen 
nocions mitjanes del programa.
(6) Taller de memòria amb ordinador: aprofitarem les eines informàtiques (ordinadors, tauletes i mòbils) per fer exerci-
cis de memòria i mantenir el nostre cervell en forma.
(7) Tràmits en línia. Seguretat i acreditació: curs per resoldre els dubtes al realitzar tràmits en línia amb les adminis-
tracions, les empreses i els comerços.
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EMBARÀS I PETITA INFÀNCIA

IOGA PER A EMBARASSADES  
I AMB NADONS(1)

A càrrec d'Adriana Budnik

Divendres 
8 d'octubre - 17 de desembre 9.30 – 10.45 h 35,27 €/curs

CONTES I CANÇONS SOBRE LA PELL (2)

A càrrec de Judit Marcè
Dissabte 

11 - 18 de desembre 11.15 – 12.15 h 5,13 €/curs

IOGA EN FAMÍLIA(3)

A càrrec d'Adriana Budnick
Dissabtes (quinzenals) 

9 d'octubre - 18 de desembre 11-12 h 15,39 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES  
AMB NADONS
A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
7 d'octubre - 16 de desembre 11.30 – 12.30 h 28,22 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

ESPAI CÍVIC 
CENTRE

CURSOS

CURSOS

(1)Ioga amb nadons: els nadons han de tenir entre 1 i 10 mesos

(2)Contes i cançons sobre la pell: per a infants de 0 a 2 anys.
(3)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 i dijous, 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 d’octubre i novembre 
 Grup B: els dijous de gener i febrer

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
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TROBADES DE POESIA “GALÀXIA POÈTICA”

Des de l’Associació Cultural Galàxia d’Igualada, entitat cultu-
ral sense ànim de lucre que promociona la música i la poesia 
a través de projectes culturals, hem detectat la
necessitat d’impulsar un petit projecte poètic anomenat “LA 
GALÀXIA POÈTICA”, que s’obri a la ciutat d’Igualada, com a 
espai fix per a rapsodes i escriptors/es poètics/ques de totes 
les edats: infants, joves i adults.
Les trobades són mensuals i es realitzaran a l’Espai Cívic Centre.
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia amb acompanyament d’un altre 
art: pintura, dansa, teatre, música...
Inscriu-t’hi15 dies abans de cada trobada a: 
associacioculturalgalaxia@gmail.com o per telèfon 636919373 (Lourdes): 
Les places són limitades.

Poesia Multicultural
Dia: dissabte, 16 d’octubre
Hora: a les 18 h
Lloc: Espai Cívic Centre
Activitat gratuïta
Ho organitzen: Associació Cultu-

ral Galàxia i Espai Cívic Centre 
d’Igualada. 

Poesia Música
Dia: dissabte, 20 de novembre
Hora: a les 18 h
Activitat gratuïta
Ho organitzen: Associació Cultu-

ral Galàxia i Espai Cívic Centre 
d’Igualada. 

Poesia Nadal-Festes
Dia: dissabte, 18 de desembre
Hora: a les 18 h
Activitat gratuïta
Ho organitzen: Associació Cultu-

ral Galàxia i Espai Cívic Centre 
d’Igualada. 

Poesia Amistat
Dia: dissabte, 15 de gener
Hora: a les 18 h
Lloc: Espai Cívic Centre
Activitat gratuïta
Ho organitzen: Associació Cultu-

ral Galàxia i Espai Cívic Centre 
d’Igualada. 

Poesia Breu-essencial (microversos, 
haikus...)

Dia: dissabte, 19 de febrer
Hora: a les 18 h
Activitat gratuïta
Ho organitzen: Associació Cultu-

ral Galàxia i Espai Cívic Centre 
d’Igualada. 
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MÚSICA I BALLS

CURSOS

CURSOS

CASTANYOLES
A càrrec de Dolores López

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 20 - 21 h 41,04 €/curs

DANSA JOVES (NIVELL AVANÇAT)
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 18 - 20 h 57,91 €/curs

SALSA I BACHATA PARELLES 
(INICIACIÓ)
A càrrec d'Àlex i Laura

Divendres 
8 d'octubre - 11 de febrer 19.30 – 20.30 h 43,61 €/curs/persona

SALSA I BACHATA PARELLES  
(NIVELL AVANÇAT)
A càrrec de Laura i d'Àlex

Divendres 
8 d'octubre - 11 de febrer 20.30 – 21.30 h 43,61 €/curs/persona

SEVILLANES (INICIACIÓ)
A càrrec de Dolores López

"Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer" 10.45 – 11.45 h 38,48 €/curs

SEVILLANES I RUMBA
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 16.30 - 18 h 57.72 €/curs

SEVILLANES (INTERMEDI)
A càrrec de Dolores López

Dijous 
7 d'octubre - 10 de febrer 18.30 - 20 h 61,56 €/curs

TALLER DE BOLLYWOOD(1)

A càrrec de Sílvia Carreras
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 18.30 – 19.45 h 44,89 €/curs

TALLER DE BOLLYZUMBA(2)

A càrrec de Sílvia Carreras
Dijous 

7 d'octubre - 10 de febrer 15.15 – 16.15 h 41,04 €/curs

TALLER INDORIENTAL(3)

A càrrec de Sílvia Carreras
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 20 - 21 h 35,91 €/curs

BALLS LLATINS EN LÍNIA(4)

A càrrec d'Àlex i Laura
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 19 – 20.15 h 44,89 €/curs

COR PER A ADULTS(5)

A càrrec de Laia Cuadras
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 10 – 11.30 h 39,63 €/curs

COUNTRY LINE DANCE  
PRIMER NIVELL(6)

A càrrec de José Romero

"Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer" 19 – 20.15 h 48,10 €/curs

COUNTRY LINE DANCE  
NIVELL MANTENIMENT(6)

A càrrec de José Romero

Dimarts 
5 d'octubre - 8 de febrer 20.30 – 21.45 h 48,10 €/curs

LATIN DANCE(7)

A càrrec de Laura i Àlex
Dilluns 

4 d'octubre - 7 de febrer 20.15 – 21.30 h 44,89 €/curs

LINDY-HOP SWING "DE TRANQUIS" (8)

A càrrec d'Inno Arnau i Judith Clavero
Divendres 

8 d'octubre - 11 de febrer 19.15 – 20.30 h 54,51 €/curs/persona

KIZOMBA FUSIÓ TANGO(9)

A càrrec d'Inno Arnau i Judith Clavero
Divendres 

8 d'octubre - 11 de febrer 20.30 – 21.45 h 54,51 €/curs/persona

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

ESPAI  
CÍVIC 
CENTRE  

(1)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
(2)Taller de bollyzumba: l’energia de la música Bhangra ens farà moure sense parar i gaudir dels ritmes més moderns 
de l’Índia. Vine a cremar calories i conèixer la cultura de l’Índia.
(3)Taller Indoriental: fem un viatge més profund, màgic i sensual al cor de les danses orientals. Fusionem els mudràs 
de l’Índia amb els ondulants moviments de la dansa del ventre.

(4)Balls llatins en línia: curs per aprendre coreografies de balls llatins: salsa, bachata, txa-txa-
txa i merengue. Ball individual.
(5)Cor per a adults: un cor on experimentarem diferents estils de música i on els participants 
també podran dir-hi la seva.
(6)Country: ho organitza Casal d’avis de Fàtima
(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, és ball amb música de swing, on la improvisació i la musi-
calitat són cabdals. En aquest curs gaudirem de la música de swing més tranquil·la. Cal venir 
amb parella
(9)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.



TALLER D'AUTOCONTROL  
I CONSTÀNCIA PER CANVIAR  
O ADQUIRIR NOUS HÀBITS(1)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dissabte 
30 d'octubre 10.30 - 13 h 7,33 €/curs

TALLER BONS HÀBITS  
PER DORMIR MILLOR,  
BASATS EN MINDFULNESS  
I NEUROCIÈNCIES(2)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dissabte 
27 de novembre 11 -13 h 5,86 €/curs

COACHING PER AUGMENTAR 
L’AUTOESTIMA I  
L’AUTOCONFIANÇA(3)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dijous 
11 i 25 de novembre 19 – 20.30 h 8,79 €/curs

DETOX MENTAL: LA QUALITAT  
DELS TEUS PENSAMENTS  
CONDICIONA EL TEU BENESTAR 
I FELICITAT(4)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dijous 
13 i 27 de gener 19 - 20.30 h 8,79 €/curs

INTRODUCCIÓ  
AL FENG SHUI CLÀSSIC(5)

A càrrec de Mireia Trullols

Dilluns 
8 - 22 de novembre 19 - 20.30 h 13,19 €/curs

CENTRE 
CÍVIC  
DE FÀTIMA

ESPAI 
CÍVIC
CENTRE

CURSOS

CURSOS

(3)Coaching per augmentar l’autoestima i l’autoconfiança: Iden-
tificarem 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
(4)Detox mental: La qualitat dels teus pensaments condiciona 
el teu benestar i felicitat: Quan ens anticipem en “la pitjor 
situació”, quan mantenim un diàleg negatiu amb nosaltres 
mateixos i el tipus de llenguatge que utilitzem per expressar 

allò que ens passa o preocupa, pot alimentar l’ansietat, la por 
i el malestar, i arribar a bloquejar-nos per actuar. Treballarem 
recursos per deixar d’alimentar pensaments pertorbadors i 
reduir el pensament rumiatiu, per guanyar benestar i equilibri 
emocional.
(5)Introducció al Feng Shui Clàssic: Què és el Feng Shui? En 
què ens pot ajudar? Breu descripció de les diferents escoles. 
Aprendrem a preparar el plànol de casa per fer un estudi de 
Feng Shui i aprofundir en una de les escoles.

CREIXEMENT PERSONAL

(1)Taller d’autocontrol i constància per canviar o adquirir nous 
hàbits: L’autocontrol i la força de voluntat són habilitats que 
faciliten aconseguir canviar o adquirir nous hàbits. Sovint, 
però, tot i que comencem canvis amb molta motivació, des-
prés ens falla la constància. Treballarem estratègies provades 
per la neurociència per aconseguir canviar rutines o hàbits 
que ens proposem.
(2)Taller bons hàbits per dormir millor, basats en Mindfulness 

i neurociències: Et despertes a mitjanit i et costa adormir-te? 
Quan et fiques al llit et notes amb massa cansament o massa 
activació i et costa agafar el son? T’aixeques al matí amb la 
sensació de no haver descansat prou? Veurem quines són 
les coses que no ens ajuden a dormir bé, quines són les 
conseqüències en la salut mental i física quan dormim poc, 
i també quins són els hàbits més recomanats per diversos 
experts a l’hora de dormir bé.

CAMINADES
El turisme mundial està canviant des d’un model de 
turisme de masses cap a un turisme més sostenible, 
que transmeti valors naturals, culturals I experienci-
als (World Travel &Tourism Council (WTTC) 2019). 
L’ecoturisme és una forma de turisme responsable 
que posa en valor destinacions amb un gran valor 
natural o paisatgístic, contribueix a la seva conser-
vació i promou alternatives econòmiques per a les 
poblacions locals (International Finance Corporation 
(IFC) 2004, Joyner et al. 2018).
L’Anoia és un comarca que té un gran potencial tant 
per al turisme intern com extern, tot oferint noves 
experiències basades en els atractius naturals, la 
cultura, la història, etc.
Per això l’objectiu d’aquesta activitat és fer una 
proposta de caminades ecoturístiques en indrets de 
gran valor natural i/o cultural, amb la interpretació 
d’un biòleg, tot oferint una visió integral d’aquests 
ecosistemes. Es posarà èmfasi a explicar com s’han 
format (geologia i clima), característiques que els fa 
especials (vegetació, espècies endèmiques o en pe-
rill d’extinció) i quines son les amenaces a què estan 
sotmesos (fragmentació, pèrdua de biodiversitat, 
canvi climàtic…).
L’objectiu final és proporcionar una experiència a la 
natura, tot oferint uns valors i inspirant la gent a 
interessar-se per la crisi mediambiental i començar 
a actuar per revertir-la.

El Riu Anoia, refugi de biodiversitat o riu degradat?
Descobrirem el Riu Anoia, la seva dinàmica fluvial, la 
biodiversitat associada i les problemàtiques ambien-
tals que encara té.

Data: dissabte, 16 d’octubre
Hora: a les 9 h del matí
Punt de trobada: davant del Centre Cívic de Fà-

tima 
Nivell: fàcil. Duració aproximada 3-4 hores.
Preu: gratuït. (Cal inscripció prèvia obligatòria 

als centres cívics d’Igualada.)
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambiental

El paisatge del guix: un ecosistema fràgil i amenaçat
Recorrerem algunes antigues guixeres com la Guixera 
del Múnter, el Turó de les Guixeres, i descobrirem un 
ecosistema amenaçat, que forma una estreta franja i 
es un hàbitat considerat prioritari per la conservació.

Dia: dissabte, 30 d’octubre
Hora: a les 9 h del matí
Punt de trobada: davant del Centre Cívic Nord
Nivell: fàcil. Duració aproximada 3-4 hores..
Preu: gratuït. (Cal inscripció prèvia obligatòria 

als centres cívics d’Igualada.)
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambiental

Descobrim la vegetació i geologia de Montserrat
Descobrirem la geologia particular de Montserrat, 
algun dels seus ecosistemes característics i la seva 
importància per a la biodiversitat. Passarem pel Coll 
de Porc i la Roca Foradada.

Dia: diumenge, 14 de novembre
Hora: 8h  del matí
Punt de trobada: davant del Centre Cívic Nord 
Nivell: moderat, hi ha desnivells, alguna petita 

grimpada i algun pas exposat. Duració 5-6 hores 
Preu: gratuït. (Cal inscripció prèvia obligatòria 

als centres cívics d’Igualada.)
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambiental

Els boscos de Castellolí i la Font del Ferro
Recorregut pels ecosistemes de l’entorn de Castellolí, 
torrents, boscos, arribant a la Font del Ferro. Des-
cobrirem uns boscos madurs excepcionals i la seva 
importància per fer front al canvi climàtic.

Dia: diumenge, 28 de novembre
Hora: 8 h del matí
Punt de trobada: davant del Centre Cívic Nord 
Nivell: fàcil. Duració 5 hores.
Preu: gratuït. (Cal inscripció prèvia obligatòria 

als centres cívics d’Igualada.)
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambiental

CAMINADES ECOTURÍSTIQUES
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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.

AMB EL SUPORT DE

D
is

se
ny

 g
rà

fic
: 

A
ur

el
i S

en
dr

a 
- 

di
ss

en
y=

ig
ua

la
da

 

16


	equipaments 2: 


