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NORMATIVA I MESURES D’HIGIENE 
I DE PREVENCIÓ PER LA COVID-19
• Programació adaptada a les mesures Covid-19

•	No	es	podrà	accedir	al	centre	fins	a	5’ abans de l’activitat.

• És obligatori l’ús de la mascareta durant l’activitat (excepte en les activitats físiques). També en quedaran exemptes les per-
sones	de	menys	de	sis	anys	i	les	que	presentin	algun	tipus	de	malaltia	o	dificultat	respiratòria	que	pugui	veure’s	agreujada	per	
la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s 
la	mascareta	o	bé	presentin	alteracions	de	conducta	que	facin	inviable	la	seva	utilització.	(caldrà	presentar	justificant	mèdic)

• Cal complir amb les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.

• Cal mantenir la distància interpersonal de 2 metres, sempre que sigui possible.

•	Cal	evitar	la	salutació	amb	contacte	físic,	inclòs	donar	la	mà.

• Abans d’accedir a l’aula	o	espai	caldrà	rentar-se	les	mans	amb	solució	hidroalcohòlica.	Recomanem	fer	el	mateix	en	sortir	de	
l’aula. 

• No es podrà utilitzar cap tipus de material del centre, ni compartir el material amb	altres	participants	i	en	finalitzar	l’activitat	
caldrà emportar-se’l cap a casa. 

• Caldrà signar el full de declaració de responsabilitat i fer-lo arribar al centre abans d’iniciar l’activitat (en cas de no tenir 
aquest document, no serà possible accedir a l’activitat). En aquest full el ciutadà declara que:

-	No	mostra	cap	símptoma	de	la	COVID	19	(febre,	tos,	dificultat	per	respirar,	malestar,	diarrea	o	qualsevol	quadre	infecciós).

- Es compromet a no assistir a l’activitat en el cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat con-
siderat contacte estret d’un cas positiu de la COVID-19 en els últims 14 dies, i a comunicar-ho immediatament al centre/
organitzador de l’activitat per tal de prendre les mesures oportunes. 

• Durant l’activitat la persona participant se situarà sempre en el mateix lloc (mateixa taula i cadira o espai dins del gimnàs).

•	En	finalitzar	l’activitat	els	participants	sortiran de forma esglaonada, seguint les indicacions del professorat / talleristes, per 
tal d’evitar les aglomeracions en els espais comuns.

• Es recomana utilitzar les escales	en	lloc	de	l’ascensor	i	situar-nos	sempre	al	costat	dret	per	regular	el	flux	de	pujada	i	
baixada.

• En cas que l’activitat s’hagi de suspendre durant 15 dies no es farà un retorn dels diners. Si ens tornéssim a trobar 
amb	una	situació	de	confinament	com	la	del	passat	mes	de	març,	es	vetllarà	per	poder	continuar	amb	les acti-
vitats presencials de forma virtual.

• Aquesta normativa queda sotmesa a la normativa sanitària vigent i podria ser alterada/modificada.
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Us presentem la darrera programació de l’any 2020 dels equipaments cívics de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima i Espai Cívic 
Centre. La primera programació dins d’aquesta “nova normalitat” que hem hagut d’assumir arran de la pandèmia del coronavirus 
que ens ha impactat de ple.

Una programació que compta aproximadament amb 150 activitats, pensada i meditada per tal de continuar oferint activitats que 
puguin agradar a tots els ciutadans. Trobareu quatre tipus d’activitats diferents: presencials a cada centre, totes amb els aforaments 
limitats i normativa establerta en compliment de les mesures de prevenció per la covid 19; virtuals de dos tipus, en directe a través 
de	plataformes	com	el	“zoom”	o	gravades	perquè	les	pugueu	dur	a	terme	en	el	moment	que	us	vagi	millor	i	finalment,	activitats	a	
l’exterior, que durem a terme al Parc Central.

Les	inscripcions,	aquesta	vegada,	es	realitzaran	únicament	de	forma	telefònica	o	a	través	d’Internet,		en	cap	cas	de	forma	presencial.	
Com	sempre,	us	animem	a	utilitzar	aquest	darrer	sistema,	molt	més	còmode	per	a	tots	vosaltres.

És molt important que llegiu de forma detinguda l’apartat de normativa i mesures d’higiene i de prevenció per la covid-19 on està 
detallat	tot	el	protocol	que	seguirem	des	dels	equipaments	cívics	municipals.	Entre	totes	i	tots	ajudarem	a	recuperar,	amb	fermesa	i	
constància,	una	vida	on	el	coronavirus	sigui	ja	només	un	record	per	oblidar.

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

PRESENTACIÓ
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Les activitats comprenen el període del 5 d’octubre al 12 de febrer
Del 22 de desembre al 7 de gener del 2021, ambdós inclosos, no hi haurà activitats per vacances de Nadal.
Els dilluns 7 de desembre, els equipaments romandran tancats.

INSCRIPCIONS
MODALITATS D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar de dues formes:
•	De	forma	telefònica	trucant	als	següents	telèfons	dels	equipaments
cívics de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda:

938052621
938068101
646989493
680523366

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

Cada persona podrà fer únicament 3 inscripcions. Les places de les ac-
tivitats	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	dinàmica	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 s’aniran realitzant per blocs temàtics. Cada dia, se-
gons	la	llista	següent,	s’aniran	oferint	una	sèrie	de	places	en	funció	
de la temàtica.
Dimecres 23 de setembre: inscripcions a les activitats: “POSA’T EN 
FORMA” i “COS I MENT”
Dijous	 24	 de	 setembre:	 inscripcions	 a	 les	 activitats	 “IDIOMES”, 
“FORMACIÓ”, “MANUALITATS I ARTESANIA”  i als blocs temàtics 
del dia anterior.
Divendres 25 de setembre: inscripcions a les activitats “MÚSICA I 
BALLS”, “EMBARÀS I PETITA INFÀNCIA”, “NOVES TECNOLOGI-
ES”, “ACTIVITATS EXTERIORS” i als blocs temàtics del dia anterior.
Les inscripcions a través d’Internet, s’iniciaran a les 8 h del matí. A 
les 9 h del matí, per telèfon.
A partir del 28 de setembre, es podran continuar fent  les inscripcions 
a cada centre trucant en els horaris d’obertura i de totes les activitats.

TIPUS D’ACTIVITATS
En el programa que us presentem hi ha quatre tipus d’activitats:

PRESENCIALS
Activitats	 que	 es	 realitzen	 dins	 les	 instal·lacions	 dels	 equipaments	
cívics, Centre Cívic de Fàtima o Espai Cívic Centre amb aforament 
limitat en compliment de les mesures establertes per la covid-19.

VIRTUALS
Activitats que es realitzen des de casa. Hi ha dos tipus:

Virtuals en DIRECTE : Es realitzaran totes a través de la plataforma 
“zoom” o “meet”. El nombre màxim d’assistents és de 10 alumnes.
Virtuals GRAVAT : Es realitzaran totes a través del canal “youtube” 
dels	equipaments	cívics	de	l’Ajuntament	d’Igualada”	amb	accés	res-
tringit	als	participants	inscrits.	El	nombre	màxim	d’assistents	és	il·li-
mitat en aquest tipus d’activitat.

EXTERIORS
Activitats que es realitzaran a l’aire lliure, al Parc Central (davant les 
grades).

PAGAMENTS
Els preus que apareixen en el programa són els que corresponen als 
empadronats a Igualada amb una bonificació del 15 %.
Les activitats es podran pagar de tres 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 ciuta-
dans	que	facin	la	inscripció	mitjançant	Internet.	Cal	portar	el	nú-
mero 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.		Ex-
cepcionalment 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	amb	un	

val o amb transferència al compte corrent del ciutadà corresponent.
• 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 la baixa es comunica una setmana abans de l‘inici del curs es 

retornarà en forma de val o transferència.
- Si la baixa es comunica 24 h abans de l’inici de la segona sessió, 
es	retornarà	l’import	amb	un	val,	SEMPRE	QUE	es	pugui	cobrir	
la	plaça	amb	una	altra	persona.

- Si el ciutadà troba feina i acredita que l’horari del lloc de treball 
és incompatible amb l’activitat, se li retornarà la part proporcio-
nal	de	l’import.	Caldrà	portar	un	justificant.

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

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 tro-
bareu	per	poder	comentar	impressions	i	qüestions	que	us	hagi	des-
pertat 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,	24	de	setembre	(Drácula, de Bram Stocker) i 3 de 
desembre  (La Broma, de Milan Kundera).

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 tro-
bareu	per	poder	comentar	impressions	i	qüestions	que	us	hagi	des-
pertat 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, 22 de setembre (El Factor humà, de Graham Gree-
ne) i 24 de novembre (Blau de Prússia, d’Albert Villaró).

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



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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COS I MENT

CURSOS

CURSOS

COMBO: HIPOPRESSIVES I 
ABDOMINALS SENSE RISC(*)

A càrrec de Marta Caralt

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 19,15 - 20,15 h 42,52 €/curs

ESTIRAMENTS MUSCULARS (*)

A càrrec de Carme Riba
Dimecres 

7 d'octubre - 10 de febrer 15,30 - 16,30 h 39,65 €/curs

IOGA DINÀMIC (*)

A càrrec de Manuel Perera
Dijous 

8 d'octubre- 11 de febrer 19 - 20,30 h 47,45 €/curs

MÈTODE PILATES  A (*)

A càrrec de Susanna Maldonado
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer 15,30 - 16,30 h 42,52 €/curs

TAITXÍ (*) (**)

A càrrec de Lourdes Molina
Dimecres 

7 d'octubre - 10 de febrer 19 - 20,30 h 44 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES (*)

A càrrec de Marta Caralt
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer 18 - 19 h 42,52 €/curs

ARS CORPORE (*)

A càrrec de Carme Riba
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer 15,30 - 16,30 h 27,91 €/curs

COMBO: HIPOPRESSIVES  
I ABDOMINALS SENSE RISC(*)

A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
8 d'octubre - 11 de febrer 19,15 - 20,15 h 48,19 €/curs

ESTIRAMENTS MUSCULARS (*)

A càrrec de Lídia Parreño
Divendres 

9 d'octubre - 12 de febrer 15,50 - 16,50 h 42,13 €/curs

IOGA ECC (*)

A càrrec de Manuel Perera
Dilluns 

5 d'octubre - 8 de febrer 15,15 - 16,45 h 41,87 €/curs

IOGA PER ALLEUGERIR  
LA SÍNDROME PREMENSTRUAL
A càrrec de Judit Marcè

Dissabte 
24 d'octubre 11 - 13 h 3,72 €/curs

MÈTODE PILATES A (*)

A càrrec de Josep Lluís Sánchez
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer 10,30 - 11,30 h 42,52 €/curs

MÈTODE PILATES B (*)

A càrrec de Josep Lluís Sánchez
Dijous	 

8 d'octubre - 11 de febrer 15,30 - 16,30 h 48,19 €/curs

TAITXÍ TXIKUNG (*) 
A càrrec de Pep Gras

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 19,30 - 21 h 41,87 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES (*)

 A càrrec de Marta Caralt
Dijous 

8 d'octubre - 11 de febrer 20,30 - 21,30 h 48,19 €/curs

(*) Cal portar màrfega i coixí
(**) Ho organitza: Casal d’avis de FàtimaCENTRE 

CÍVIC DE 
FÀTIMA

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE  

(*) Cal portar màrfega i coixí



EMBARÀS I PETITA INFÀNCIA

CURSOS

05

CURSOS
DÉTOX MENTAL PER A UNA GESTIÓ 
POSITIVA DE L'ANSIETAT (1)

A càrrec de Roser Claramunt

Dijous 
12 - 26 de novembre 19,30 - 20,30 h DIRECTE  8,50 €/curs

MEDITACIÓ AMB MANTRES (2)

A càrrec de Judit Marcè
Divendres 

8 - 29 de gener Tarda GRAVAT 5,95 €/curs

MEDITACIÓ PER A MOMENTS DIFÍCILS
A càrrec de Manuel Perera

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 20,30 - 21,30 h DIRECTE 37,17 €/curs

PRÀCTIQUES DE RELAXACIÓ I GESTIÓ 
DE L'ESTRÈS
A càrrec de Judit Marcè

Divendres 
9 d'octubre - 27 de novembre Tarda GRAVAT 11,90 €/curs

TAST DE MINDFULNESS (3)

A càrrec de Roser Claramunt
Dimecres 

7 - 21 d'octubre 19,30 - 20,30 h DIRECTE 12,76 €/curs

VIRTUAL  

VIRTUAL  

(1) Détox mental per a una gestió positiva de l’ansietat: 
Hi ha una relació directa entre el que pensem, el que 
sentim i com ens comportem o com reacciona el cos.  
La gestió positiva i constructiva dels pensaments és 
entrenable.  
Quan ens anticipem en “la pitjor situació” davant la 
incertesa, quan mantenim un  diàleg negatiu amb 
nosaltres mateixos i el tipus de llenguatge que utilitzem 
per expressar allò que ens passa o preocupa, pot condi-
cionar i alimentar l’ansietat.  Treballarem recursos per 
deixar d’alimentar-la i per guanyar benestar emocional i 
viure amb més serenor

 

(2) Meditació amb mantres: el mantra i la seva melodia 
és expressat a través del llenguatge del moviment. La 
ment, seguint la respiració, el cant i una senzilla dansa, 
experimenta una profunda calma i queda completament 
seduïda per l’aquí i l’ara.
(3) Tast de mindfulness: Et sents sovint estressat/da i que 
no arribes a tot? Perds els nervis fàcilment? 
Et costa dormir? Et costa concentrar-te? Estàs pendent 
del mòbil constantment? 
El Mindfulness consisteix a entrenar la ment a fer aten-
ció al moment present de forma intencionada, conscient 
i sense jutjar.  La seva pràctica regular afavoreix una 
nova manera d’estar i relacionar-se amb el món i aporta 
eines senzilles aplicables a la vida quotidiana.

(1) Contes i cançons a la pell: Explicarem històries i 
representarem cançons amb carícies a la pell dels 
petitons i petitones.

CONTES I CANÇONS A LA PELL  
(0 - 2 ANYS) (1)

A càrrec de Judit Marcè

Divendres 
20 - 27 de novembre 18 - 19 h DIRECTE 4,96 €/curs

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

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer Tarda GRAVAT 25,28 €/curs

IOGA PER A EMBARASSADES
A càrrec d'Adriana Budnik

Dimecres  
7 d'octubre - 16 de desembre Tarda GRAVAT 16,36 €/curs

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

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer Tarda GRAVAT 25,28 €/curs

JOCS DE CARÍCIES I VINCLE  
EN FAMÍLIA (DE 4 A 8 ANYS)
A càrrec de Judit Marcè

Dissabte 
7 i 21 de novembre i 5 i 19 de 
desembre (cada quinze dies)

11 h - 12h DIRECTE 9,91 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES  
AMB NADONS
A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
8 d'octubre - 17 de desembre 9,30 - 10,30 DIRECTE 27,26 €/curs
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CURSOS

CURSOS

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN A
A càrrec de Sergi Alamillo

Dilluns i dimecres 
5	d'octubre	-	16	de	juny 9 - 10h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN B
A càrrec d'Anna Bernadí

Dilluns i dimecres 
5	d'octubre	-	16	de	juny 10 - 11h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN C

Dimarts	i	dijous 
1	d'octubre	-	17	de	juny 9 - 10 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN D

Dilluns	i	dijous 
5	d'octubre	-	17	de	juny 15,30 - 16,30 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA SUAU PER A  
LA GENT GRAN (CADIRES)

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 9 - 10 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN E

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 10 - 11 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN F

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 11 - 12 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN G

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 15,30 - 16,30 h 24,75 €/curs

DONA I ESPORT (*)

A càrrec d'Anna Bernadí
Dimarts	i	dijous 

6	d'octubre	-	17	de	juny 10,30 - 11,30 h 12,45 €/mes

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN A

Dilluns i dimecres 
5	d'octubre	-	16	de	juny 9 - 10 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN B

Dilluns i dimecres 
5	d'octubre	-	16	de	juny 10 - 11 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN C

Dilluns i dimecres 
5	d'octubre	-	16	de	juny 11 -12 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN D
A càrrec d'Anna Bernadí

Dimarts	i	dijous 
1	d'octubre	-	17	de	juny 8,15 - 9,15 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN E

Dimarts	i	dijous 
6	d'octubre	-	17	de	juny 18 - 19 h 33,65 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN F

Dijous 
1	d'octubre	-	17	de	juny 10,15 - 11,15 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN G

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 9 - 10 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA PER A  
LA GENT GRAN H

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 10 - 11 h 24,75 €/curs

ACTIVITAT FÍSICA SUAU PER A  
LA GENT GRAN (CADIRES)

Divendres  
2	d'octubre	-	18	de	juny 11 -12 h 24,75 €/curs

DONA I ESPORT (*)
A càrrec d'Anna Bernadí

Dimarts	i	dijous 
6	d'octubre	-	17	de	juny 9,15 - 10,15 h 12,45 €/mes

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE

Totes les activitats d’aquest programa són de 50’ per tal de poder realitzar 
les mesures d’higiene i prevenció pel Covid-19
(*)Dona i esport: Activitat d’intensitat suau amb tonificació muscular i 
mobilitat articular. 
Cal portar màrfega. Coixí de forma optativa

Totes les activitats d’aquest programa són de 50’ per tal de poder realitzar 
les mesures d’higiene i prevenció pel Covid-19
(*)Dona i esport: Activitat d’intensitat suau amb tonificació muscular i 
mobilitat articular. 
Cal portar màrfega. Coixí de forma optativa

POSA’T EN FORMA

CENTRE 
CÍVIC 
DE FÀTIMA
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CURSOS

CURSOS

ANGLÈS CONVERSA A -NIVELL MITJÀ-
A càrrec d'Elena Terraneo

Dilluns                                  
5 d'octubre - 8 de febrer 19,30 - 21h 55,76 €/curs

ANGLÈS CONVERSA B  -NIVELL ALT-
A càrrec d'Elena Terraneo

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer   19,15 - 21,15h 3 pagaments de: 28,09 € 

ANGLÈS INICIACIÓ
A càrrec d'Esther Álvarez

Dilluns i dimecres  
5 d'octubre - 10 de febrer 19,15 - 20,45 h 3 pagaments de: 28,84 €

ANGLÈS NIVELL 2 (INTERMEDI)
A càrrec d'Elena Terraneo 

Dimarts	i	dijous																	 
6 d'octubre - 11 de febrer 18-45 - 20,15 h 3 pagaments de: 29,77€

ANGLÈS PRÀCTIC: ESCOLTA I PARLA 
(NIVELL ELEMENTAL) (1)

A càrrec de Natàlia Pastor

Dimarts	i	dijous																	 
6 d'octubre - 11 de febrer 10 - 11,30 h 3 pagaments de: 29,77 €

FRANCÈS INICIAL (2) 
A càrrec de Christophe Beaufumé

Dimarts                                
6 d'octubre - 9 de febrer 20 - 21,30h 55,76  €/curs

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

Divendres                         
9 d'octubre - 12 de febrer 15 - 17 h 3 pagaments de: 32,13 €

ALEMANY A.1. (NIVELL 0) (**)

A càrrec de Cristina Martin
Divendres                         

9 d'octubre - 12 de febrer 17 – 18.30 h h 3 pagaments de: 24,10 €

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

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts	i	dijous	 
6 d'octubre - 11 de febrer 9,30 - 10,30 h 59,55 €/curs

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

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts	i	dijous	 
6 d'octubre - 11 de febrer 10,45 - 11,45 h 59,55 €/curs

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

A càrrec d'Esther Álvarez

Dimarts	i	dijous	 
6 d'octubre - 11 de febrer 12 - 13 h 59,55 €/curs

FRANCÈS CONVERSA (3) 

A càrrec de Christophe Beaufumé
Dimecres                           

7 d'octubre - 10 de febrer 20 - 21,30 h 59,48 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

IDIOMES

ESPAI CÍVIC 
CENTRE

(1) 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.
(2) 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. 
El dimarts 20 d’octubre no hi haurà classe.

(*)Anglès per a majors de 55 anys: Només es pot realitzar un dels tres cursos, ja que són nivells diferents.
(**) Alemany A.1. i Alemany A.2. Les classes seran dues setmanes presencials i dues setmanes virtuals.
(3) Francès conversa: Per a persones amb un nivell mitjà i  avançat. Només cal poder expressar l’opinió d’una manera 
simple.

CURSOS
ITALIÀ CONVERSA (1)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dilluns 

5 d'octubre - 8 de febrer 18,30 - 20h DIRECTE 55,76 €/curs

ITALIÀ INICIACIÓ (2)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dimecres 

7 d'octubre - 10 de febrer 18,30 - 20 h DIRECTE 59,48 €/curs

INICIACIÓ AL GREC MODERN (3)

A càrrec de Gemma Fortea
Dimecres                           

7 d'octubre - 16 de desembre 19 - 20,30 h h DIRECTE 40,89 €/curs

VIRTUAL  
(1) Italià conversa: Calen coneixements d’un nivell bàsic 
adquirit. La metodologia serà dinàmica (jocs, vídeos, 
activitats) per millorar la llengua oral.
(2) Italià nivell bàsic: no calen coneixements.
(3) Iniciació al grec modern: aquest curs és una petita in-
troducció a l’alfabet i les expressions més bàsiques del 
grec modern per a  totes aquelles persones que senten 
interès per Grècia i la seva cultura.
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FORMACIÓ

CURSOS

CURSOS

BUSQUES FEINA? IDENTIFICA EL 
TEU POTENCIAL I PREPARA'T PER A  
L'ENTREVISTA (1)

A càrrec de Roser Claramunt

Dilluns 
14 - 21 de desembre 19,30 h - 20,30 h 5,67 €/curs

CURS DE REVELATGE FOTOGRÀFIC 
MÉS CREACIÓ D'UN ÀLBUM DIGITAL (2)

A càrrec de Xavier Calvet

Dilluns 
5 d'octubre - 30 de novembre 19 - 21 h 45,36 €/curs

FEM ELS DEURES A (**)

A càrrec de Diana Susín
Dilluns i dimecres 

5	d'octubre	-	16	de	juny 17,15 - 18,15 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA A (*)

A càrrec de Diana Susín
Dilluns 

5 d'octubre - 30 de novembre 18,30 - 19,30 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA B (*)

A càrrec de Diana Susín
Dimecres 

7 d'octubre - 25 de novembre 11,30 - 12,30 h Gratuït

L'ABC DE LA FOTOGRAFIA (3)

A càrrec de Xavier Calvet
Dissabte 

17 d'octubre 9,30 - 13,30 h 11,34 €/curs

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

Dimarts                             
6 d'octubre - 9 de febrer 10 - 11,30 h Gratuït

CENTRE  
CÍVIC
DE FÀTIMA

FEM ELS DEURES B (**)

A càrrec de Diana Susín
Dimarts	i	dijous 

6	d'octubre	-	17	de	juny 17,30 - 18,30 h Gratuït

MICROHÀBITS SALUDABLES: MENJAR 
AMB SERENOR I MINDFULNESS (4)

A càrrec de Roser Claramunt

Dilluns 
11 - 26 de gener 19,30 - 20,30 h 5,67 €/curs

APRÈN A LLEGIR MAPES 
TOPOGRÀFICS I EXCURSIONISTES (5)

A càrrec de Robin Corrià

Dissabte 
12 de desembre 10 - 13 h 8,50 €/curs

ESPIRITUALITAT PRÀCTICA  
PER AL DIA A DIA (6)

A càrrec de Ramon Senserrich

Dijous 
 5 - 26 de novembre 19 - 20,30 h 17,01 €/curs

JOCS DE MEMÒRIA C (*)

A càrrec de Diana Susín
Dijous 

8 d'octubre - 26 de novembre 10 - 11 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA D (*)

A càrrec de Diana Susín
Dijous 

3 de desembre - 11 de febrer 10 - 11 h Gratuït

JOCS DE MEMÒRIA E (*)

A càrrec de Diana Susín
Dijous 

8 d'octubre - 26 de novembre 19 - 20 h Gratuït

TALLER DE BOTÀNICA PRÀCTICA: 
ARBRES, ARBUSTS I LIANES 
MEDITERRANIS (7)

A càrrec de Robin Corrià

Dissabte 
28 de novembre 10 - 12h 5,67 €/curs

TALLER DE BOTÀNICA PRÀCTICA: ELS 
ARBRES I ARBUSTS CADUCIFOLIS, 
CENTREEUROPEUS I ORNAMENTALS (8)

A càrrec de Robin Corrià

Dissabte 
24 d’octubre 10 - 12 h 5,67 €/curs

(*) Jocs de memòria: només es pot apuntar a un curs per programació.  
(**) Fem els deures: adreçat a nenes i nenes entre 3r de primària i 1r 
d’ESO 
(1) Busques feina? Identifica el teu potencial i prepara’t per a l’entre-
vista: Treballarem  4 aspectes que depenen de nosaltres mateixos en 
la recerca de feina. 
1. Identificar habilitats i competències i definir el teu objectiu 
professional.  
2. Preparar la comunicació verbal i no verbal durant l’entrevista. 
3. Com preparar l’estat emocional idoni: serenor i autoconfiança. 
4. Potenciar la teva marca personal en el món digital, en funció del 
teu perfil i els teus objectius professionals 
(2) Curs de revelatge fotogràfic més creació d’un àlbum digital: curs 
tant d’aprenentatge de tècniques de revelatge digital com de maque-
tació d’àlbums. 
Actualment hi ha multitud de programari disponible de les dues 
matèries i és molt interessant aprendre a treure’n profit. Amb poques 
hores d’aprenentatge i pràctica podem aconseguir resultats semipro-
fessionals que podrem aplicar als nostres projectes personals. 

Al curs es donaran idees bàsiques de les dues disciplines perquè 
els alumnes puguin per ells mateixos aplicar-les a la seva biblioteca 
d’imatges. Veurem què fan i com ho fan els professionals del sector i 
aplicarem alguns dels seus fluxos de treball. 
Veurem exemples pràctics i els aplicarem a les nostres fotografies. 
Finalment aprendrem a utilitzar algunes de les aplicacions informàti-
ques disponibles de software lliure tant pel que fa a revelatge digital 
com a maquetació d’àlbums.” 
(3) L’ABC de la fotografia: taller  per aprendre l’ABC de la fotografia 
digital i el funcionament bàsic de la càmera digital per començar a 
operar en manual.
(4) Microhàbits saludables: menjar amb serenor i mindfulness. Menjar 
amb serenor és un hàbit que podem desenvolupar per alimentar-nos 
de forma sana. L’estrès, les presses, el funcionament amb el “pilot 
automàtic”, els diferents estats emocionals que experimentem com 
l’avorriment, la ràbia o la frustració, ens porten a menjar de forma 
compulsiva o a picar entre hores. El Mindful Eating o “Alimentació 
conscient” ens pot ajudar a relacionar-nos de forma diferent amb el 
menjar i esborrar del nostre vocabulari les dietes miraculoses.
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CURSOS

PRIMERS AUXILIS D'ART.  
L'ART GÒTIC (9)

A càrrec de Goretti Bartrolí

Dijous 
1 - 29 d'octubre 19 - 20 h 11,34 €/curs

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE 

(5) Aprèn a llegir mapes topogràfics i excursionistes: Aprendrem 
com utilitzar els mapes com a eina fonamental per orientar-nos 
per la natura sense dependre de GPS ni dispositius mòbils. En una 
propera sessió al camp es podran portar a la pràctica els coneixe-
ments adquirits en aquesta sessió.
(6) Espiritualitat pràctica per al dia a dia: Com a éssers espirituals 
que som, el nostre propòsit en la vida és evolucionar. Evolucionar 
és crear el nostre ser de Nou a través d’experimentar la visió de la 
nostra  pròxima versió més conscient, amorosa i integradora, però 
la majoria de nosaltres  estem atrapats en la consciència de l’ego 
i en ell no hi ha evolució possible, ja que l’ ego es mou des de la 
por i està centrat a tenir i a mantenir-nos en la zona de confort. 
En aquest taller aprendrem com adonar-nos quan estem atrapats 
en el   continu re-crear la nostra vida des de l’ego, i així triar 
connectar amb la nostra essència i crear la nostra experiència 
per ser la nostra pròxima versió. Creixerem junts en consciència  i 
comprendrem les quatre dimensions de la vida:  mental, emocio-
nal, corporal i espiritual. 

(7) Taller de botànica pràctica: arbres, arbusts i lianes mediterranis: 
Taller on aprendrem a identificar alguns dels arbres, arbusts i 
lianes més representatius de la nostra flora mediterrània, les seves 
característiques i peculiaritats.
(8) Taller de botànica pràctica: Els arbres i arbusts caducifolis, 
centreeuropeus i ornamentals: Taller on aprendrem a reconèixer 
alguns dels arbres i arbusts caducifolis més comuns, així com 
altres espècies de climes més humits i ornamentals, però que 
podem trobar en boscos de ribera,fondalades i jardins.
(9) Primers auxilis d’art. L’art gòtic: Petit curs d’aproximació a l’art 
gòtic, en què podrem saber una mica més sobre els seus trets de-
finitoris, terminologia, cronologia, etc., a través de diferents obres,  
com la fantàstica capella de Sant Miquel del Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes; un dels conjunts pictòrics més destacats del 
gòtic català, que es conserva al lloc per al qual va ser concebut.

CURSOS

CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL (1)

A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
6 d'octubre - 1 de desembre 
(el darrer dia la classe serà 
pràctica presencial de 2 h)

18 - 19h DIRECTE 28,36 €/curs

CURS DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
A càrrec de Xavier Calvet

Dilluns 
11 de gener  - 8 de febrer 
(el darrer dia la classe serà 
pràctica presencial de 2h)

18 - 19 h DIRECTE 17,01 €/curs

ESCRIPTURA CREATIVA (2)

A càrrec de Paula Colobrans
Dilluns 

5 d'octubre - 8 de febrer 19 - 21 h DIRECTE
3 pagaments de: 

28,35 €

LA MITOLOGIA GRECOROMANA  
EN L'ART (3)

A càrrec de Gemma Fortea

Dimarts 
13 d'octubre - 1 de desembre 19 - 20,30 h DIRECTE 45,36 €/curs

TÈCNIQUES NARRATIVES (4)

A càrrec de Paula Colobrans
Dimecres 

7 d'octubre - 10 de febrer 19 - 21 h DIRECTE
3 pagaments de: 

30,24 €

IDENTITATS LÍQUIDES: UN DIÀLEG 
ENTRE LA FILOSOFIA I LA FOTOGRAFIA 
SOBRE ELS NOUS REPTES  
DEL NOSTRE MÓN (5)

A càrrec de Loredana Niculet

Dijous 
8 d'octubre - 26 de novembre 

(la darrera classe serà presencial
Matí GRAVAT 20,41 €/curs

VIRTUAL  
(1) Curs general de fotografia digital: Els objectius 
d’aquest curs són aprendre a utilitzar la “càmera” de 
forma eficient, conèixer les causes que fan que una fo-
tografia destaqui per sobre les altres i, finalment, saber 
gestionar correctament els arxius d’imatge, en funció de 
l’ús. 
(2) Escriptura creativa: Curs pràctic destinat a gaudir de 
l’escriptura i adquirir l’hàbit de la constància. 
(3) La mitologia grecoromana en l’art: en aquest curs par-
larem dels principals mites grecs i romans i de com els 
van representar diversos artistes a través de la història i 
en diversos formats: pintura, escultura, estucs, etc. 
(4) Tècniques narratives: Curs teòric i pràctic destinat a 
conèixer el món de l’escriptura, les principals tècniques 
literàries, i adquirir l’hàbit de la constància per a la 
creació literària. Consta de tres parts de treball: teoria, 
anàlisi de textos, exercicis pràctics. A més, es proposarà 

la lectura d’una novel·la que es comentarà amb l’autor 
al mes de gener. 
Cal tenir un domini del llenguatge i l’ortografia.
(5) Identitats líquides: un diàleg entre la filosofía i la 
fotografia sobre els nous reptes del nostre món: En la 
societat actual estem veient un increment de trastorns 
com l’estrès, l’ansietat i la depressió, com a conseqüèn-
cia d’un món de continus canvis socials, hipertecnològic 
i sumit en la incertesa. Tot això ens empeny a inter-
pel·lar els valors sobre els quals hem aixecat la nostra 
identitat tradicional. Debatrem sobre algunes mutacions 
controvertides del món recent, de la mà de pensadors 
com Zygmunt Bauman, Milan Kundera, Slavoj Zizek i 
Yuval Harari, així com de fotògrafs icònics com Diane 
Arbus, Alex Prager, Martin Parr i Joan Fontcuberta, 
entre d’altres.



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

Dies:		Grup	A:	dilluns,	5	d’octubre	al	14	de	juny
	 	 Grup	B:	dimecres,	7	d’octubre	al	16	de	juny
Horari: de 16 a 18 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima
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MANUALITATS I ARTESANIA

CURSOS

CURSOS

AMIGARUMIS INICIACIÓ:  
FEM UN POP (1) 

A càrrec de Marta Rodríguez

Dijous 
3 - 10  de desembre 19- 21h

11,34 €/curs 
Material: 2 €. Cal portar un 

ganxet de 4 mm

FEM UNA CARPETA ARXIVADORA 
TIPUS ACORDIÓ VINTAGE AMB TINTES 
PER CREAR FONS ANTICS (2)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dimecres 
21 - 28 d'octubre 19 - 21 h 11,34 €/curs 

Material: 10 €

FEM UN CLAUER DE GANXET (3)

A càrrec de Marta Rodríguez
Dijous 

5 de novembre 19 - 21h
5,67 €/curs 

Material: 5 €. Cal portar un 
ganxet de 4 mm

FES-TE LA ROBA (A)

A càrrec de Carme Gonzàlez 
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer                        19 - 21h 3 pagaments de: 24,78 €/curs           
Material: a càrrec de l'alumne

LLANES I FILS -GRUP A- (**)

A càrrec de Carme Gonzàlez
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer                        15,30 - 17,30 h 28,17 €/curs  
Material: a càrrec de l'alumne

LLANES I FILS -GRUP B- (**)

A càrrec de  Carme Gonzàlez
Dijous 

8 d'octubre - 11 de febrer                        15,30 - 17,30 h 31,93 €/curs 
 Material: a càrrec de l'alumne

PATRONATGE I CONFECCIÓ (B)

A càrrec de Julia Moreno
Dilluns 

5 d'octubre - 8 de febrer 10 - 11,30 h 55,76 €/curs 
Material: a càrrec de l'alumne

DECOREM UN BASTIDOR AMB  
PAPERS D'SCRAPBOOK DE TARDOR (4)

A càrrec d'Alícia Artigas

Dimecres 
18 - 25 de novembre 19 - 21 h 11,34€/curs 

Material: 10 €

FES UN MANDALA DE GANXET (5)

A càrrec de Marta Rodríguez
Dimecres 

7 - 14 d'octubre 19- 21h
11,34 €/curs 

Material: 5 €. Cal portar un 
ganxet de 2,5 o 3 mm

FES UN QUADRE AMB UNA FOTO  
AMB TÈCNIQUES D'SCRAP (6)

A càrrec d'Alicia Artigas

Dimecres 
2 - 9 de desembre 19 - 21 h 11,34 €/curs 

Material: 10 €

MANUALITATS PER A GENT GRAN A
A càrrec de Diana Susín

Dimarts 
6	d'octubre	-	15	de	juny 15,15 - 16,45h Gratuït

MANUALITATS PER A GENT GRAN B
A càrrec de Diana Susín

Dijous 
8	d'octubre	-	17	de	juny 15,15 - 16,45h Gratuït

“PATCHWORK” A MÀQUINA
A càrrec d'Anna Ramírez

Dimecres 
7 d'octubre - 10 de febrer 15 - 17 h 3 pagaments de: 26,43 €/curs           

Material: a càrrec de l'alumne

CENTRE 
CÍVIC 
DE FÀTIMA

(**)Llanes i fils: Per a majors de 60 
anys 
(A) Fes-te la roba:  curs per aprendre 
a treure patrons de revistes, tallar la 
roba i confeccionar-la. 
(B) Patronatge i confecció: curs per 
aprendre a fer els patrons a través de 
les mides, taller la roba i cosir-la.

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE 

(4) (5) (6)



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

• Demanda d’espai per a reunions, activitats, trobades, es-
pais de formació...

• Suport i assessorament per a consultes d’associacionisme, 
seu social, cessió de materials...
•	Col·laboració	en	projectes,	festes	majors,	accions	comunità-

ries...
Tenim	allotjades	als	dos	centres	cívics	27	entitats:
Espai Cívic Centre: Alpinisme // Tatanka // APA (Associació de 
Psicòlegs	de	l’Anoia)	//		Club	Escacs	Igualada	//	Associació	Espa-
nyola contra el Càncer // Associació Juvenil Mal de cap // Coral 
Gatzara // Protecció civil // Dessota // Astroanoia // Associació Fla-
ma 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 Di-
abètics 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.

LUDOTECA                                                     
La	ludoteca	és	un	equipament	cívic,	on	s’educa	a	través	del	joc	i	la	
joguina.	S’ofereix	als	infants	material	de	joc	organitzat	en	diferents	
racons.	L’activitat	principal	és	el	joc,	tot	i	que	també	s’organitzen	
tallers	i	diferents	activitats	al	voltant	del	joc	i	la	joguina.	A	la	lu-
doteca es treballen valors cívics com el respecte, la solidaritat, la 
convivència...
Activitat diària amb infants (activitat de curs)
Activitat	on	els	infants	poden	venir	a	jugar	una	tarda	a	la	setmana	
i	conèixer	nous	jocs	i	companys.

Dies: de dilluns a divendres de 5 a 2/4 de 8 de la tarda.

Préstec	de	jocs	de	taula	per	als	usuaris	inscrits	a	la	Ludoteca.	
Per a infants nascuts entre el 2009 i el 2015. 

LUDOTECA SANT 
MIQUEL 
Carrer Trinitat 12, Igualada. - 93 805 57 34 - 
ludo.santmiquel@gencat.cat
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CURSOS
ÀLBUM D'SCRAP DE TARDOR
A càrrec de Sara Cuadros

Dimecres
4 - 18 de novembre Tarda GRAVAT 5,10 €/curs

COMPOSICIONS DE LETTERING  
DE TARDOR
A càrrec de Sara Cuadros

Dilluns 
19 d'octubre - 2 de novembre Tarda GRAVAT 5,10 €/curs

DECORA LA TAULA DE NADAL  
AMB SCRAP
A càrrec de Sara Cuadros

Dilluns 
14 - 21 de desembre Tarda GRAVAT 3,40 €/curs

EXPLODING BOX DE HALLOWEEN
A càrrec de Sara Cuadros

Dimecres 
14 - 28 d'octubre Tarda GRAVAT 5,10 €/curs

FABRICACIÓ DE SABONS I CREMES 
NATURALS
A càrrec de Carme González

Dimecres 
11 - 25 de novembre Tarda GRAVAT 5,10 €/curs

POSTALS DE NADAL AMB LETTERING
A càrrec de Sara Cuadros

Dimecres 
2 - 9 de desembre Tarda GRAVAT 3,40 €/curs

TÈCNIQUES DE PATRONS DE COLORS 
SOBRE PASTA POLIMÈRICA ON 
DISSENYAREM UNES ARRACADES
A càrrec de Sara Ivorra

Dimarts 
20 d'octubre Tarda GRAVAT 1,70 €/curs

TÈCNIQUES DE TEXTURES SOBRE 
PASTA POLIMÈRICA ON DISSENYAREM 
UNES ARRACADES
A càrrec de Sara Ivorra

Dimarts 
17 de novembre Tarda GRAVAT 1,70 €/curs

TÈCNIQUES D'APLICACIONS DE 
COLOR SOBRE PASTA POLIMÈRICA ON 
DISSENYAREM UNES ARRACADES
A càrrec de Sara Ivorra

Dimarts 
15 de desembre Tarda GRAVAT 1,70 €/curs

VIRTUAL  
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MÚSICA I BALLS

CURSOS
CASTANYOLES  INTERMEDI
A càrrec de Dolores López

Dimarts  
6 d'octubre - 9 de febrer                   20,15 - 21,15 h 37,17 €/curs

CASTANYOLES  INICI
A càrrec de Dolores López

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer     10,30 - 11,30 h 42,13 €/curs

RITME I COMPÀS FLAMENC
A càrrec de Dolores López

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer     18 - 19 h 42,13 €/curs

TALLER DE GÒSPEL
A càrrec de Marc Mateu

Dilluns  
5 d’octubre – 8 de febrer    19 - 20,30 h 46,34 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA

CURSOS
BOLLYWOOD
A càrrec de Sílvia Carreras

Dimecres 
7 d'octubre - 10 de febrer Tarda GRAVAT 23,79 €/curs

FITNESS FLAMENC
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 15,30 - 16,30 h DIRECTE 37,17 €/curs

INICIACIÓ A LES SEVILLANES
A càrrec de Dolores López

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 10,30 - 11,30 h DIRECTE 37,17 €/curs

INICIACIÓ ALS RITMES LLATINS  
(EN PARELLA)
A càrrec de Laura i Àlex

Dilluns 
5 d'octubre - 8 de febrer Tarda GRAVAT 22,30 €/curs

LATIN DANCE (INDIVIDUAL)
A càrrec de Laura i Àlex

Dilluns i dimecres 
5 d'octubre - 10 de febrer 19,30 - 20,30 h DIRECTE

3 pagaments de: 
25,61 €

SALSA I BATXATA EN PARELLA  
(NIVEL INTERMEDI)
A càrrec de Laura i Àlex

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer 19,30 - 20,30 h DIRECTE 42,13 €/curs

SEVILLANES REPÀS I COREOGRAFIA
A càrrec de Dolores López

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer 20,15 - 21,15 h DIRECTE 42,13 €/curs

SEVILLANES NIVELL II
A càrrec de Dolores López

Divendres 
9 d'octubre - 12 de febrer 19,15 - 20,15 h DIRECTE 42,13 €/curs

TROPICALS EN LÍNIA (INDIVIDUAL)
A càrrec de Laura i Àlex

Dijous 
8 d'octubre - 11 de febrer Tarda GRAVAT 25,28 €/curs

ZUMBA
A càrrec de Rocío Olmedo

Dimecres 
7 d'octubre - 10 de febrer Tarda GRAVAT 18,98 €/curs

VIRTUAL
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ZUMBA
Dia: dilluns 5 d’octubre - 8 de 

febrer
Horari: de 15.30 a 16.30 h
Preu: 27,91 €/curs
A càrrec de Rocío Olmedo

FIT 
DANCE

Dia: dimecres 7 doctubre - 
10 de febrer

Horari: de 15.30 a 16.30 h
Preu: 29,77 €/curs
A càrrec de Judit Llorach

BOLLYWOOD
Dia: dimarts 8 d’octubre - 9 de febrer
Horari: de 15.30 a 16.30 h
Preu: 27,91 €/curs
A càrrec de Sílvia Carreras

GIMNÀS POST
CONFINAMENT

Dia:	dijous	8	octubre	-	11	de	febrer
Horari: de 15.30 a 16.30 h
Preu: 31,63 €/curs
A càrrec de Susanna Maldonado

GIM-MUSIC
Dia:	dijous	8	d’octubre	-	11	de	febrer
Horari: de 10.30 a 11.30 h
Preu: 31,63 €/curs
A càrrec de Judit Llorach

FIT GIPSY 
DANCE

Disciplina	fitnes	i	flamenc	terapèutic.	Mitjan-
çant	la	música	flamenca	i	diferents	pals	com	
buleries, rumbes, etc. Pots exercitar a nivell 
físic.

Dia: dimecres 7 doctubre - 10 de febrer
Horari: de 10.30 a 11.30 h
Preu: 29,77 €/curs
A càrrec de Dolores López

BALLEM AL 
PARC

Vine i balla amb nosaltres els hits llatins del 
moment.	Farem	coreografies	senzilles	i	diver-
tides per passar una bona estona.

Dia: divendres 9 d’octubre - 12 de febrer
Horari: de 15.30 a 16.30 h
Preu: 31,63 €/curs
A càrrec de Laura i Àlex

ACTIVITATS A L’EXTERIOR 
(PARC CENTRAL)



CURSOS
APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC) -A-
A càrrec de Diana Susín

Dimecres 
7 d'octubre - 25 de novembre 10 - 11 h 22,68 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC 2) -A-
A càrrec de Diana Susín

Dimecres 
2 de desembre - 10 de febrer 10- 11h 22,68 €/curs

APRÈN A PASSAR LES FOTOS  
DEL MÒBIL A L'ORDINADOR, 
GESTIONAR-LES I TREBALLAR  
AL NÚVOL (1)

A càrrec de Diana Susín

Dimecres 
2 de desembre - 10 de febrer 11,30 - 12,30 h 19,83 €/curs

SEGURETAT AL PC I AL MÒBIL (2)

A càrrec de Ricard Rubira
Dijous 

8 d'octubre - 11 de febrer 11,30 - 13 h 46,34 €/curs

VULL APRENDRE MÉS II
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
8 d'octubre - 11 de febrer 9,30 - 11h 46,34 €/curs

AULA DE NOVES TECNOLOGÍES

CENTRE 
CÍVIC DE 
FÀTIMA 

CURSOS
APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC) -B-
A càrrec de Diana Susín

Dijous 
8 d'octubre - 26 de novembre 11,30 - 12,30 h 22,68 €/curs

APRÈN A FER SERVIR EL MÒBIL 
(BÀSIC 2) -B-
A càrrec de Diana Susín

Dijous 
3 de desembre - 11 de febrer 19 - 20 h 22,68 €/curs

CONTINUACIÓ AL RETOC D'IMATGES 
AMB GIMP
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
3 de desembre - 11 de febrer 17,15 -18,45 h 29,74 €/curs

ESPAI OBERT (3)

A càrrec de Diana Susín
Dimarts 

6 d'octubre - 9 de febrer 19 - 20 h Gratuït

FOTOGRAFIA AMB TELÈFON MÒBIL, 
GESTIÓ DE FOTOS I TREBALL  
AL NÚVOL (4)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
7 d'octubre - 25 de novembre 17,15 -18,45 h 29,74 €/curs

INICIACIÓ AL RETOC D'IMATGES  
AMB GIMP
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous, 
8 d'octubre - 26 de novembre 17,15 -18,45 h 29,74 €/curs

MÒBILS I TAULETES ANDROID, 
CONFIGURACIONS I APLICACIONS  
PER APROFITAR-LOS AL MÀXIM (5)

A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
8 d'octubre - 11 de febrer 15,30 - 17 h 46,34 €/curs

TALLER DE MEMÒRIA  
AMB ORDINADOR (6)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres  
7 d'octubre - 10 de febrer 15,30 - 17 h 43,62 €/curs

TREU-LI SUC AL TEU IPAD O IPHONE 
(BÀSIC)
A càrrec de Diana Susín

Dimarts, 
6 d'octubre - 17 de novembre 11,30 - 12,45 h 24,78 €/curs

TREU-LI SUC AL TEU IPAD O IPHONE 
(CONTINUACIÓ)
A càrrec de Diana Susín

Dimarts, 
24 de novembre - 2 de febrer 11,30 - 12,45 h 24,78 €/curs

VULL APRENDRE MÉS I
A càrrec de Diana Susín

Dimarts 
6 d'octubre - 9 de febrer 9,30 - 11,00 h 40,89 €/curs

VULL APRENDRE MÉS II
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
8 d'octubre - 11 de febrer 19 - 20,30 h 46,34 €/curs

(1) Aprèn a passar les fotos del mòbil a l’ordinador: Taller per aprendre a traspassar les fotos que tenim al mòbil a 
l’ordinador, organitzar-les en carpetes i treballar amb elles al núvol. Cal portar el cable per connectar el mòbil a l’ordi-
nador.
(2) Seguretat al PC i mòbils: Curs per aprendre a mantenir els nostres dispositius segurs i en òptimes condicions. Veu-
rem com netejar-los d’arxius brutícia, a mantenir-los actualitzats, protegir-los dels virus, malwares i troyanos, protegir 
la nostra privacitat, trobar-los en cas de pèrdua, etc…
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CURSOS

ESPAI 
CÍVIC 
CENTRE  

XARXES SOCIALS  
(FACEBOOK I INSTAGRAM)
A càrrec de Diana Susin

Dijous 
3 de desembre - 11 de febrer 11,30 - 12,30 h 46,34 €/curs

XERRADES SOBRE NOVES 
TECNOLOGIES (AVANÇAT) (7)

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres  
7 d'octubre - 10 de febrer 19 - 20,30 h 43,62 €/curs

SERVEI 
D’INFORMACIÓ  
I ATENCIÓ  
A LES DONES 
(SIAD MICOD)
La Mancomunitat de la Conca d‘Òdena,  a través del Ser-
vei 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 laboral, 
social, personal i familiar.

Servei gratuït i confidencial. 

SAI LGTBI 
IGUALADA
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA  
DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL  
I DE GÈNERES D’IGUALADA

Què és el SAI? 
El SAI és un servei de caràcter municipal que ofereix atenció, in-
formació i assessorament de proximitat a les persones lesbianes, 
gais, trans*, bisexuals, intersexuals, a la ciutadania en general, 
a entitats i a professionals de sectors com el sanitari, l’atenció 
social i comunitària o l’educatiu, en temes relacionats amb la 
diversitat afectiva, sexual i de gèneres.

Com adreçar-s’hi?
Es podrà contactar amb el SAI de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i dimarts de 
16 a 18 h a través de:

Telèfon: 93 8031950
Correu	electrònic:	sai@aj-igualada.net

Contacta-hi:
Per telèfon: 636 365 631, 

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 

(3) Espai obert: Obrim l’espai de noves tecnologies perquè tot aquell que vulgui pugui fer ús dels ordinadors i resoldre 
dubtes.
(4) Fotografia amb el telèfon mòbil, gestió de fotos i treball al núvol: Curs per aprendre a fer bones fotos i vídeos amb 
el mòbil, arreglar-les i posar filtres amb programes d’edició, pujar-les al núvol, passar-les a l’ordinador i fer àlbums 
digitals.
(5) Mòbils i tauletes Android, configuracions i aplicacions per aprofitar-los al màxim: Per aprofundir en l’ús dels dis-
positius mòbils i aprofitar-los al màxim. Veurem les configuracions de les connexions wifi, dades mòbils i Bluetooth, 
configuració de seguretat, de pantalla, notificacions, bateria, emmagatzematge, usuaris….A més, coneixerem les 
aplicacions més interessants per ajudar-nos en el dia a dia.
(6) Taller de memòria amb ordinador: Taller per utilitzar els recursos i jocs de l’ordinador per mantenir la ment desper-
ta. Es necessiten coneixements mínims d’ordinador. 
(7) Xerrades sobre noves tecnologies: taller adreçat a persones amb nivell mitjà d’informàtica i que volen estar al dia 
de les novetats i resoldre dubtes.
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RADARS: PROJECTE D’ACCIÓ 
COMUNITÀRIA PER A LES PERSONES 
GRANS
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 en-
torn. La prioritat és reduir la solitud no volguda i el 
risc d’aïllament.
Radars	funciona	gràcies	a	la	implicació	veïnal	(ve-
ïns	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 com-
portament 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 sensibi-
lització	 per	 donar	 a	 conèixer	 el	 projecte	 a	 tota	 la	
ciutat.		Radars	disposa	d’una	plataforma	telefònica,	
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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Carrer de la Trinitat, 12
Tel.: 93 806 81 01
correu	electrònic:	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 2/4 de 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
correu	electrònic:	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 2/4 de 10 del vespre.
Dissabtes de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7  
del vespre.

AMB	EL	SUPORT	DE
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