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Us presentem la programació virtual dels equipaments cívics, que comprèn  el període del 19 d’abril al 22 de juny. 

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran a partir del dimecres 7 d’abril
 

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 3 de la tarda a 8 del vespre.
680523366 
938068101
938052621

• A través d’Internet, a partir de l’enllaç:
  
Les inscripcions a través d’Internet, s’iniciaran a les 8 h del matí per les act-
vitats de l’Espai Cívic Centre i a les 8’15 per les del Centre Cívic de Fàtima.
A les 9 h del matí, per telèfon.

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

ACTIVITATS EN DIRECTE
Es realitzaran totes a través de la plataforma “zoom”, que és gratuïta. 
Adjuntem els següents enllaços on podreu veure els passos per instal·lar 
i utilitzar Zoom.

• En un ordinador:
 

• En un dispositiu mòbil:
 

En cas que  l’evolució de la pandèmia produïda per la covid-19 per-
metés la realització de les activitats de forma presencial dins dels 
equipaments, es valorarà, en el cas de les activitats en directe, la 
possibilitat de fer-les dins dels centres.

ACTIVITATS GRAVADES
Es realitzaran totes a través del canal “youtube dels equipaments cívics 
de l’Ajuntament d’Igualada” amb accés restringit als participants inscrits. 
El nombre màxim d’assistents és il·limitat en aquest tipus d’activitat.
Adjuntem un enllaç amb un tutorial on s’expliquen els passos a seguir 
per tal d’utilitzar aquest canal i poder visualitzar aquest tipus d’activitats.

• Tutorial per accedir al canal de youtube: 
 

Cada vídeo del curs s’enviarà dins la franja horària que s’indica (matí 
o tarda) en el dia que surt en el programa. Els vídeos es podran visua-
litzar tantes vegades com es vulgui mentre duri tot el curs/taller.

PAGAMENTS
Els preus que apareixen en el programa són els que corresponen als 
empadronats a Igualada amb una bonificació del 15 %.
A més, com que la programació és completament virtual per tal d’adap-
tar-nos a les mesures d’higiene i prevenció per la covid-19, els preus 
que apareixen també tenen una bonificació de:
• 40%  de descompte en les activitats que són en directe a través de 

la plataforma zoom.
• 60% de descompte en les activitats que són gravades.
Les activitats es podran pagar de dues maneres:
• Amb un únic pagament mitjançant targeta de crèdit o bé fent un ingrés 

al número de compte corresponent.
• El pagament a través d’Internet és mitjançant targeta de crèdit.  

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 re-

tornarà 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 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 del import. Caldrà portar un justificant.
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Us presentem la darrera programació dels equipaments cívics de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima i Espai Cívic Centre, abans de 
l’estiu. Ens hauria agradat que aquesta programació fos el retorn a les nostres aules, però la situació sanitària actual a causa de la 
covid-19, encara no ens permet poder fer activitats presencials dins dels centres. Per això us tornem a presentar una programació 
completament virtual.

Les activitats que trobareu en el programa estan pensades per tal que pugueu trobar aquell taller que us serveixi per continuar for-
mant-vos, desconnectant de la feina i mantenint el caliu dels centres cívics.

Un total d’unes 76 activitats, totes en format virtual: unes en directe a través de la plataforma gratuïta “zoom” i d’altres en format 
de classe gravada a través del canal youtube dels equipaments cívics.

També apareixen una sèrie “caminades de descoberta de la biodiversitat” que realitzarem sempre que l’evolució de la pandèmia sigui 
favorable i ens permeti dur a terme activitats grupals a l’exterior.

Pel fet que les activitats són virtuals, com en l’anterior programació, mantindrem el descompte en els preus d’aquestes tenint en 
compte aquest format. Així doncs, les activitats que són en directe a través de la plataforma zoom tenen un descompte del 40 % de 
la taxa inicial i les activitats que són gravades tenen un descompte del 60 % de la taxa inicial.

Les inscripcions, les podreu realitzar per via telefònica o a través d’Internet. Com sempre, 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
40



ENTRE FOGONS

CURSOS

CURSOS

ARRÒS DE MUNTANYA  
DE L’ALTA ANOIA
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
27 d'abril Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

PIZZA VEGETAL  
AMB MASSA DE COLIFLOR
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
4 de maig Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

MANDONGUILLES AMB SÍPIA I PÈSOLS
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
11 de maig Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

BARQUETA AMB MADUIXOTS, 
LLONGANISSA I MINIVEGETALS 
SELECCIONATS
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
18 de maig Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

CUINEM PLATS DE PRIMAVERA  
AMB PLANTES SILVESTRES
A càrrec de “Col·lectiu Eixarcolant”

Dimarts 
20 d'abril Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

RATATOUILLE A LA CATALANA
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
25 de maig Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

CARGOLS A LA GORMANDA
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts  
1 de juny Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

ARRÒS SEC DE MARISC  
DE LES COSTES CATALANES
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
 8 de juny Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

CANYA DE BAMBÚ AMB ALVOCAT 
I LLIMA (TREBALL DE TEXTURES 
DIVERSES) 
A càrrec de Xavi Salom

Dimarts 
15 de juny Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 

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, comunicació familiar...), escolars 
(relació entre alumnes ...), associatius (entre els membres 
d’una associació...), d’incompliment de les ordenances 
municipals (animals domèstics, ús dels espais públics ...), 
la mediació és l’alternativa per resoldre’ls de forma dialo-
gada, 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 
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CURSOS

CURSOS

GIM-MUSIC
A càrrec de Judit Llorach

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

ZUMBA A
A càrrec de Rocío Olmedo

Dilluns 
19 d'abril - 21 de juny 15,30 - 16,30 h DIRECTE 11,58 €/curs

GAC
A càrrec de Judit Llorach

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

ZUMBA B
A càrrec de Rocío Olmedo

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 
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POSA’T EN FORMA

CAMINADES DE 
DESCOBERTA DE LA 
BIODIVERSITAT
(Aquestes caminades es realitzaran en cas que l’evolució de la pandèmia de la co-
vid-19 sigui favorable i des dels centres cívics ens permetin fer sortides).

EL RIU ANOIA, REFUGI 
DE BIODIVERSITAT O RIU 
DEGRADAT?
Diumenge 25 d’Abril
Sortida guiada de 3-4 hores. Descobrirem 
el Riu Anoia, la seva dinàmica fluvial, la 
biodiversitat associada i les problemàti-
ques ambientals que encara té.
Nivell fàcil. 

Punt de trobada: Centre Cívic de Fàti-
ma 9:00h

A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambi-
ental

Cal inscripció prèvia

EL PAISATGE DEL GUIX: 
UN ECOSISTEMA FRÀGIL I 
AMENAÇAT
Diumenge 9 de Maig
Sortida guiada de 3-4 hores.
Nivell fàcil. 

Punt de trobada: Hotel Amèrica
a les 9:00h
A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambi-

ental
Cal inscripció prèvia

LA TOSSA PEL TORRENT 
DE LES BRUIXES: 
XARAGALLS, TORRENTS I 
BOSCOS
Diumenge 23 de maig
Sortida guiada de 4-5 hores
Nivell fàcil. 

Punt de trobada: Davant del Museu de 
la Pell d’Igualada a les 9:00h

A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambi-
ental

Cal inscripció prèvia

UN RECORREGUT PELS 
MICROCLÍMES DE 
LA CONCA D’ÒDENA: 
RIERES, FONDALADES 
I FORMACIONS 
CÀRSTIQUES
Diumenge 6 de Juny
Sortida guiada de 4-5 hores
Nivell fàcil. 

Punt de trobada: Plaça de la Creu 
d’Igualada a les 9:00h

A càrrec de Robin Corrià, biòleg ambi-
ental

Cal inscripció prèvia



CURSOS

CURSOS

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 

BODY ART(1)

A càrrec de Marta Caralt
Divendres 

23 d'abril - 18 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

BODY SCULPT(2)

A càrrec de Marta Caralt
Dilluns 

19 d'abril - 21 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

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

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

CURS DE MEDITACIÓ
A càrrec de Manuel Perera

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

EXERCICI FUNCIONAL  
I CORRECCIÓ POSTURAL(3)

A càrrec de Sandra Villar

Dimecres  
5 de maig - 9 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

KUNDALINI IOGA
A càrrec de Joan Riba

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

PILATES A
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ  
I RELAXACIÓ
A càrrec de Manuel Perera

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs

COM ENTRENAR L’AUTOCONTROL I 
EVITAR LA PROCRASTINACIÓ(4)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach

Dijous 
6 - 20 de maig 19,30 - 20,30 h DIRECTE 4,62 €/curs

COM TENIR UNA AUTOESTIMA SANA(5)

A càrrec de Roser Claramunt, psicòloga coach
Dijous 

22 - 29 d'abril 19,30 - 20,30 h DIRECTE 3,08 €/curs

ESTIRAMENTS MUSCULARS
A càrrec de Lídia Parreño

Divendres 
23 d'abril - 18 de juny 15,30 - 16,30 h DIRECTE 10,42 €/curs

IOGA PER A TOT@S
A càrrec de Manuel Perera

Dilluns 
19 d'abril - 21 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

IOGA DE LA DANSA
A càrre de Judit Marcè

Dilluns 
3 de maig - 7 de juny Tarda GRAVAT 4,63 €/curs

IOGA PER ALLEUGERIR LA SÍNDROME 
PREMENSTRUAL
A càrre de Judit Marcè

Dilluns 
19 - 26 d'abril Tarda GRAVAT 1,54 €/curs

PILATES B
A càrrec de Josep Lluís Sánchez

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny 10,30 - 11,30 h DIRECTE 11,58 €/curs

TAITXÍ I TXIKUNG
A càrrec de Pep Gras

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny Tarda GRAVAT 7,72 €/curs

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES
A càrrec de Marta Caralt

Dijous 
22 d'abril - 16 de juny Tarda GRAVAT 6,95 €/curs
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COS I MENT

(4)Com entrenar l’autocontrol i evitar la procrastinació: 
L’autocontrol i la força de voluntat són habilitats que 
faciliten aconseguir els nostres objectius i eviten la 
procrastinació (posposar repetidament coses que hem 
de fer). 
L’autocontrol està molt present a la nostra vida diària: 
què escollim per menjar, en la pràctica regular de 
l’exercici físic, a l’hora de deixar una relació tòxica que 
no ens fa bé, a l’hora de fer allò que ens costa i pospo-
sem encara que ens sentim culpables.  
La bona notícia és que és entrenable, igual que 
entrenem el cos físic. Ho farem amb estratègies de la 
psicologia cognitiva, neurociències i Mindfulness.

(5)Com tenir una autoestima sana: Hi ha etapes de la 
nostra vida en les quals sentim que la nostra autoestima 
és molt baixa. Pot ser per situacions imprevistes (tren-
cament parella, pèrdua de la feina o trigar a trobar-la 
…), o perquè ho portem arrossegant des de fa molt 
temps, a partir d’etiquetes limitants que ens hem cregut 
de persones externes o per la pressió social. 
Treballarem com tenir una autoestima sana per tenir 
confiança i ser perseverants amb els nostres objec-
tius, amb l’ajuda del coaching, la PNL i la psicologia 
cognitiva.

(1) Body art: per millorar el to muscular amb el treball 
del pes del cos. Combina elements del ioga i la fisio-
teràpia i tècniques de respiració clàssica.
(2)Body sculpt:  treball global on es treballa amb el 
propi pes corporal i on es fusionen totes  les tècniques 
necessàries per aconseguir uns resultats òptims.

(3)Exercici funcional i correcció postural: en aquest 
curs farem un pla d’exercicis d’enfortiment, relaxació i 
correcció postural per millorar la nostra salut i cuidar el 
nostre cos.



CURSOS

CURSOS

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

Dilluns 
19 d'abril - 21 de juny 19,30 - 21 h DIRECTE 23,09 €/curs

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

Divendres 
23 d'abril - 18 de juny 19,15 - 21,15 h DIRECTE 27,70 €/curs

ANGLÈS PRÀCTIC “ESCOLTA I PARLA” 
2. NIVELL ELEMENTAL(1)

A càrrec de Natàlia Pastor

Dimarts i dijous 
20 d'abril  - 22 de juny 10 -11,30 h DIRECTE 43,87 €/curs

MIXED SKILLS IN ENGLISH(2)

A càrrec d'Elena Terraneo
Dimarts i dijous 

20 d'abril  - 22 de juny 18,45 - 20,15 h DIRECTE 43,87 €/curs

FRANCÈS CONVERSA(3)

A càrrec de Christophe Beaufume
Dimecres 

21 d'abril - 16 de juny 20 - 21,30 h DIRECTE 20,78 €/curs

ITALIANO CONVERSAZIONE(4)

A càrrec d'Andrea Ciavarella
Dijous 

22 d'abril - 17 de juny 19 - 20 h DIRECTE 13,85 €/curs

ITALIANO PER PRINCIPIANTI:  
“LA GRAMMATICA È CARATTERE”(5)

A càrrec d'Andrea Ciavarella

Dilluns 
19 d'abril - 21 de juny 19 - 20,30 h DIRECTE 23, 09 €/curs

ALEMANY A.1.  
(CAL TENIR-NE NOCIONS)
A càrrec de Cristina Martín

Divendres 
23 d'abril - 18 de juny 17 - 18,30 h DIRECTE 20,78 €/curs

ALEMANY A.2. (SEGON CURS)
A càrrec de Cristina Martín

Divendres 
23 d'abril - 18 de juny 15 - 17 h DIRECTE 27,70 €/curs

ANGLÈS PER A MAJORS DE 55 ANYS: 
GRUP 1 “M'ESTRENO AMB L'ANGLÈS” 
(NIVEIL INICIAL O PRINCIPIANT)(*)

A càrrec d'Esther Àlvarez

Dimarts i dijous 
20 d'abril  - 22 de juny 9,30 - 10,30 h DIRECTE 29,24 €/curs

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

A càrrec d'Esther Àlvarez

Dimarts i dijous 
20 d'abril  - 22 de juny 10,45 - 11,45 h DIRECTE 29,24 €/curs

ANGLÈS PER A MAJORS DE 55 ANYS: 
GRUP 3” LLEGEIXO, ENTENC I PARLO 
L'ANGLÈS” (NIVEIL INTERMEDIATE I 
UPPER INTERMEDIATE)(*)

A càrrec d'Esther Àlvarez

Dimarts i dijous 
20 d'abril  - 22 de juny 12 - 13 h DIRECTE 29,24 €/curs

LLEGIM HISTÒRIES CURTES I 
MILLOREM L'ANGLÈS(6)

A càrrec d'Esther Àlvarez

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny 18,30 - 19,30 h DIRECTE 13,85 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 
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IDIOMES

(1)Anglès pràctic: escolta i parla (nivell elemental). Curs 
enfocat bàsicament a enfortir la capacitat de comu-
nicar-se: escoltar i parlar. La dinàmica de les classes 
preveu el treball en situacions quotidianes.
(2)Mixed skills in English 2: Practise your grammar, 
vocabulary, listening and speaking in a  fun way. Pre-in-
termediate level. 
(3)Francès conversa: Per a persones amb un nivell mitjà 
i avançat. Només cal poder expressar l’opinió d’una 
manera simple.

(4)Italiano conversazione: a partire da citazioni e/o eventi 
storici, com l’aiuto coordinato, si offre la posssibilità di 
esprimere opinioni personali in mterito.
(5)Italiano per principianti: “La grammatica è carattere”. 
Pronuncia, grammatica e lessico per avere una base 
solida iniziale della lingua

(*) Cursos per a majors de 55 anys: Només es pot realit-
zar un dels tres cursos, ja que són nivells diferents.
(6)Llegim històries curtes i millorem l’anglès: 
Alumnes de totes les edats de NiveIl Pre-Intermediate i 
Nivell Intermediate. 
Persones que poden llegir un text escrit en anglès 
entenent el sentit global de la història, perquè dominen 
els verbs en passat. (El professor facilitarà els textos a 
llegir). 

Es treballarà: el gust per la la lectura en anglès a casa. 
// Lectura en veu alta del text durant la classe. Correcció 
de l’entonació i la pronúncia. //Comentari del vocabulari 
nou, les expressions i les estructures lingüístiques.
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FORMACIÓ

CURSOS

EXERCICIS DE MEMÒRIA(1)

A càrrec de Diana Susín
Dimarts 

20 d'abril - 22 de juny

Matí 
(enviarem els exercicis 
per correu electrònic)

CORREU 
ELECTRÒNIC Gratuït

CURS DE CREACIÓ DE PROJECTE 
FOTOGRÀFIC PERSONAL D'AUTOR(2)

A càrrec de Xavier Calvet

Dilluns 
3 - 31 de maig 19 - 21 h DIRECTE 15,39 €/curs

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA 
FOTOGRAFIA NOCTURNA(3)

A càrrec de Xavier Calvet

Dimarts 
27 d'abril - 25 de maig 

(possibilitat de la darrera classe 
fer una pràctica a l’exterior si la 

normativa ens ho permet)

19 - 21 h DIRECTE 15,39 €/curs

LA MÀGINA DE LES PEDRES I ELS 
MINERALS(4)

A càrrec d'Elena Terraneo

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny 19 - 20,30 h DIRECTE 20,78 €/curs

VERITAT, POSTVERITAT I NOTÍCIES 
FALSES (5)

A càrrec de Mercè Porta

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny 19  - 20,30h DIRECTE 20,78 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

(1)Exercics de memòria: cada setmana, rebràs al teu 
correu electrònic, una sèrie d’exercicis perquè facis tre-
ballar el teu cervell: exercicis de memoritzar, d’atenció, 
concentració… Dedica una estona a entrenar aquest 
múscul!
(2)Curs de creació de projecte fotogràfic personal d’autor: 
Aprendrem quina metodologia s’aplica en la creació 
d’un projecte fotografic personal d’autor: documentació i 
memòria. Veurem què han fet i com ho han fet fotògrafs 
referents en aquest àmbit. Dispararem, editarem i reve-
larem el nostre projecte fotogràfic personal d’autor. 
(3)Curs introducció a la fotografia nocturna: Aprendrem 
les nocions bàsiques d’aquesta modalitat fotogràfica: 
horablava, star trails, lluna, via làctia, il·luminació 
creativa, etc. Veurem fotògrafs referènts en aquest 
àmbit i com resolen els problemes que aquest tipus de 
fotografia implica. Dispararem les nostres fotografies 
nocturnes i les analitzarem a classe.

(4)La màgia de les pedres i els minerals: introducció als 
minerals, les seves propietats i les seves energies. Com 
netejar-les.
(5)Veritat, postveritat i notícies falses: curs on abordarem 
els següents conceptes: Com ha canviat la noció de ve-
ritat en l’era digital? // La postveritat i les notícies falses 
són filles del segle XXI? // És possible una informació 
fiable en el món de les noves tecnologies? // El mite de 
la caverna i la postveritat. // Piulo. Per tant existeixo? 
//Recercant un criteri de validesa enmig d’un món de 
fake news. // Recercant un criteri de validesa enmig 
d’un món de notícies falses. // Informació i coneixement 
en el món del segle XXI: la dictadura dels experts? // A 
la recerca d’una brúixola: és possible una consciència 
crítica avui? 

CURSOS
ARQUEOLOGIA FUNERÀRIA(6)

A càrrec de Gemma Fortea
Dilluns 

3 de maig - 7 de juny 19 - 20 h DIRECTE 9,23 €/curs

DESCOBRIM 10 PLANTES SILVESTRES 
COMESTIBLES DELS HORTS I MARGES 
A càrrec del “Col·lectiu Eixarcolant”

Dijous 
20 de maig Tarda GRAVAT 2,05 €/curs

EL DESPERTAR DE LA CIÈNCIA 
GREGA(7)

A càrrec de Gemma Fortea

Dimecres 
5 de maig - 9 de juny 19 - 20 h DIRECTE 9,23 €/curs

ESCRIPTURA CREATIVA(8)

A càrrec de Paula Colobrans
Dimecres 

21 d'abril - 9 de juny 19 - 21 h DIRECTE 24,63 €/curs

PRIMERS AUXILIS D'ART. 4 OBRES 
CABDALS DE L’ART CATALÀ (9)

A càrrec de Goretti Bartrolí

Dimecres 
4 - 25 de maig 19 - 20,30 h DIRECTE 9,23 €/curs

(6)Arqueologia funerària: Una introducció als costums i 
l’arquitectura funerària des de l’antiguitat fins avui per 
apropar-nos al ric món de tradicions que envolta la mort. 
(7)El despertar de la ciència grega: En aquest curs parla-
rem dels orígens de la ciència, on es recolzaran els pilars 
de tota la ciència posterior, i analitzarem alguns dels 
grans invents del món grecoromà.
(8)Escriptura creativa: En aquest curs aprendrem a estimu-
lar la creativitat, a aprofundir en la imaginació i a treba-
llar sobre les tècniques narratives adients per expressar al 
millor possible tot allò que volem dir.

(9)Primers auxilis d’art: 4 obres cabdals de l’art català: 
Petit curs d’aproximació a quatre grans obres de l’art 
català com són: 
- La portada romànica del monestir de  
 Santa Maria de Ripoll 
- Les pintures romàniques de l’església de  
 Sant Climent de Taüll 
- El Palau de la Música Catalana 
- El Parc Güell 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 



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
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MANUALITATS I ARTESANIA

ESPAI CÍVIC 
CENTRE

CURSOS

CURSOS

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

COM FER UN BOLSO RECICLANT LA 
ROBA D'UNS TEXANS(1)

A càrrec de Carme Gonzàlez

Dilluns 
17 - 31 de maig Tarda GRAVAT 4,62 €/curs

INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA DEL  
“QUILLING  / FILIGRANA”(2)

A càrrec de Carme Gonzàlez

Dilluns 
7 - 21 de juny Tarda GRAVAT 4,62 €/curs

LETTERING D'ESTIU
A càrrec de Sara Cuadros

Dimarts 
25 de maig - 8 de juny Tarda GRAVAT 4,62 €/curs

ALBUM D'SCRAP D'ESTIU
A càrrec de Sara Cuadros

Dijous 
6 - 20  de maig Tarda GRAVAT 4,62 €/curs

COSMÈTICA NATURAL:  
ELABORACIÓ D'UNA CREMA COREANA, 
UN SABÓ DE CÚRCUMA I CREMA  
PER ALS ULLS
A càrrec de Carme Gonzàlez

Dilluns 
26 d'abril - 10 de maig Tarda GRAVAT 4,62 €/curs

NETEJA ECOLÒGICA DE LA LLAR(3)(*)

A càrrec de Montserrat Fabregat i Laura Lorente
Dimecres 

5 - 26 de maig Tarda GRAVAT 6,16 €/curs

(1) (2)Introduccio a la 
tècnica del “quilling / 
filigrana”: El quilling 
és una tècnica que 
consisteix a enrotllar i 
donar forma a fines ti-
res de papare per crear 
dissenys decoratius.
Pot tenir diverses apli-
cacions com postals, 
targetes, àlbums, 
quadres, etc.

(3)Neteja ecològica de la llar: Curs per conèixer els diferents ingredients 
habituals destinats a la neteja de la llar ecològica i tradicional. Aprendrem 
diferents receptes senzilles i tradicionals per a la neteja de la llar. Elabora-
rem els següents productes: sabó en pastilla, detergent en pols i líquid per a 
la rentadora, suavitzant per a la roba, líquid multiús, neteja banys, detergent 
per als plats, pastilles per al rentaplats i fregaterres. 
(*)Curs obert a aquelles persones que NO hagin fet aquest curs en la progra-
mació anterior.

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. 

Dies:  Grup A: dimecres a les 16h
         Grup B: dijous a les 10,30h
A partir de l’abril. Sessions online.
Edats: familiars amb infants de 0 a 12 mesos
Inscripcions trucant al telèfon: 938045482/ 

649785347  
o escrivint a soaf@dae.cat o  
donesambempenta@dae.cat

Ho organitza: Dones amb Empenta.



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. 

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 
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MÚSICA I BALLS

CURSOS

CURSOS

LATIN DANCE (1)

A càrrec de Laura i Àlex
Dilluns 

19 d'abril - 21 de juny 19,30 - 20,30 h DIRECTE 11,58 €/curs

BATXATA COREOGRÀFIC (1)

A càrrec de Laura i Àlex
Dimecres 

21 d'abril - 16 de juny 19,30 - 20,30 h DIRECTE 10,42 €/curs

BATXATA EN PARELLA.  
NIVELL INICIACIÓ(2)

A càrrec de Laura i Àlex

Divendres 
23 d'abril - 18 de juny 19,30 - 20,30 h DIRECTE 10,42 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 

(1)Ball individual
(2) Ball en parella

(1)Ball individual



AULA DE NOVES TECNOLOGÍES
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CURSOS

CURSOS

CONFIGURACIÓ DEL COMPTE  
DE GOOGLE(1)

A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny 15,30 - 17 h DIRECTE 20,78 €/curs

COM FER UN ÀLBUM DE FOTOS 
DIGITAL(2)

A càrrec de Diana Susín

Dimarts 
20 d'abril - 18 de maig Mati GRAVAT 5,79 €/curs

FACEBOOK, COM UTILITZAR-LO
A càrrec de Diana Susín

Dijous 
22 d'abril - 27 de maig 10 - 11h DIRECTE 9,23 €/curs

INICIACIÓ A L'INSTAGRAM
A càrrec de Diana Susín

Dijous 
22 d'abril - 27 de maig 11,30 - 12,30 h DIRECTE 9,23 €/curs

INTRODUCCIO A L'OFIMÀTICA:  
WORD, EXCEL I POWERPOINT
A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny 15,30 - 17 h DIRECTE 20,78 €/curs

MÒBILS I TAULETES ANDROID:  
RESOL ELS TEUS DUBTES
A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny 17,15 - 18,45 h DIRECTE 20,78 €/curs

PANELL DE CONFIGURACIÓ  
DE WINDOWS 10 (CONTINUACIÓ)(3) 

A càrrec de Ricard Rubira

Dimecres 
21 d'abril - 16 de juny 19 - 20,30 h DIRECTE 20,78 €/curs

RETOC D'IMATGE AMB GIMP(4)

A càrrec de Ricard Rubira
Dijous 

22 d'abril - 17 de juny 17,15 - 18,45 h DIRECTE 20,78 €/curs

RESOL ELS TEUS DUBTES  
DE L'IPHONE I/O IPAD
A càrrec de Diana Susín

Dimarts 
20 d'abril - 22 de juny 11,30 - 12,30 h DIRECTE 15,39 €/curs

XERRADES SOBRE NOVES 
TECNOLOGIES
A càrrec de Ricard Rubira

Dijous 
22 d'abril - 17 de juny 19 - 20,30 h DIRECTE 20,78 €/curs

CENTRE CÍVIC 
DE FÀTIMA 

ESPAI CÍVIC 
CENTRE 

(1)Configuració del compte de Google: canvis de contrasenyes, dades de 
recuperació del compte, història d’ubicació
(2)Com fer un àlbum de fotos digital: Vols fer un àlbum de fotos digital i no 
tens molt clar com començar? Vols alguns consells pràctics per facilitar-te 
la feina? Amb aquest taller podràs aprendre tots els passos a seguir per fer 
el teu àlbum de fotos digital. Utilitzarem el programa gratuït Hofmann

(3)Panell de configuració de Windows 10 (continuació): taller per descobrir 
les configuracions importants i essencials del Windows 10 (configuracions 
del maquinari, creació d’usuaris, seguretat i recuperació, còpies de segure-
tat, personalització del windows...)
(4)Retoc d’imatge amb GIMP: curs per aprendre a retocar imatges digitals 
amb el programa gratuït GIMP.

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 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 esti-
guin atents a la dinàmica diària de les persones grans del seu entorn, i que si detecten al-
gun 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 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 10 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 5 de 
la tarda a 10 del vespre

AMB EL SUPORT DE
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