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Informa’t de totes les activitats a calafell.cat

Nadal
A calafell

Viu el

l’Home dels Nassos
Cercavila i festa. Zona Confraria

31 de desembre, 11.30 h

Caga Tió
 Plaça catalunya

24 de desembre, 17.30 h
Organitza: Colla Gegantera de Calafell

Festa de cap d’any
 Plaça Catalunya

31 de desembre, 23.45 h

Parc de Nadal
Pavelló Jaume Vilamajó
28 al 31 de desembre
i del 2 al 4 de gener

11 a 14 h i 16.30 a 20.30 h
Convidarem a esmorzar als infants

que vinguin pel matí!

tasta el Nadal
7es Jornades Gastronòmiques 
Menús especials als restaurants del municipi

21 de desembre al 6 de gener

Dona la carta
al Pare Noel
Centre Cívic Cinema Iris

15, 16, 22 i 23 de desembre
11 a 13 i 18 a 20 h

21 de desembre. 18 a 20 h
24 de desembre. 11 a 13 h
Organitza: Fòrum Calafell

Animació
i exhibició de ball

Cruïlla del C/ Vilamar amb C/ Montserrat
23 de desembre i 4 de gener. 18 h

A càrrec de Mira Que Rico

Dona la carta
al Patge reial

Centre Cívic Cinema Iris
29 i 30 de desembre d’11 a 13 i 18 a 20 h

Organitza: Fòrum Calafell

Viatge al món
del nadal

Passatge per a infants on visitarem diferents
escenaris nadalencs i acabarem donant la 

carta al patge reial
Centre Cívic Cinema Iris

2, 3 i 4 de gener d’11 a 14 h
i de 17.30 a 20.30 h

Organitza: Fòrum CalafellFira d’atraccions
a segur

Pàrquing c/Baixador / Ctra. Barcelona
21 de desembre al 7 de gener

11 a 13 h i 17 a 22 h



Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

ACTIVITATS CALAFELL HIVERN 2019
Del 15 de desembre de 2018 al 31 de març de 2019

Dia Hora Activitat Lloc

15/12 11 h
MENJAR PELS DÉUS, MENJAR PELS TEUS! 
Del ritual a la taula. Visita temàtica. Amb reserva 
prèvia (977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.org)
Preu: 5€ general / 3,50€ reduïda

Ciutadella 
Ibèrica

15/12 11 h MANUALITATS EN FAMÍLIA Per a nens joves i 
grans , acompanyats d’un adult (temàtica Nadal) Cal Bolavà 

15/12 16 h TARDA DE JOCS DE TAULA
Per a infants a partir de 3 anys acompanyats d'un adult

Centre Cívic 
Cinema Iris

22/12 11 h
VISITA GUIADA "BAIX A MAR"
La Confraria + Museu Casa Barral
Preu: tarifa d'entrada + 2€

La Confraria 
/ Museu Casa 

Barral

31/12 11.30 h FESTA DE L'HOME DELS NASSOS Confraria

12/01 11 h BALL EN FAMÍLIA Activitat per infants de 2 a 6 
anys acompanyats d'un adult

Centre Cívic 
Cinema Iris

12 i 
13/01 REBAIXES AL CARRER Calafell

13/01 11 h
PIRATES AL CASTELL!  Visita temàtica. Amb re-
serva prèvia (977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.
org). Preu: 5€ general / 3,50€ reduïda

Castell

20/01 11 h
EL CALAFELL TERRÒS. Itinerari sobre la tradició 
dels 3 Tombs. Final: Pl. Catalunya. Amb reserva prèvia 
(977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.org)

Pàrquing Bòvila

25/01 19 h
LA PREHISTÒRIA AL PENEDÈS: Els Neander-
tals i la seva desaparició. Xerrada a càrrec d’investiga-
dors del SERP-Universitat de Barcelona.

Cal Bolavà

26/01 11 h MANUALITATS EN FAMÍLIA Per a nens joves i 
grans , acompanyats d’un adult Cal Bolavà 

27/01 ELS TRES TOMBS Calafell Poble

27/01 10 h
RUTA DE LA PREHISTÒRIA. Anem a visitar els 
jaciments prehistòrics calafellencs. Places limitades. 
Cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83 / calafellhis-
tproc@calafell.org

Sortida des del 
Castell

INFO: WWW.CALAFELL.CAT - Tel. 977 699 009
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Dia Hora Activitat Lloc
1, 2 i 
3/02

FESTA MAJOR DE LA CANDELERA Calafell Poble

02/02 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
Preu: tarifa d'entrada + 2€ Castell

02 al 
14/02

SANT VALENTÍ 2019 / CALAFELL ENAMORA Calafell

03/02 11 h VISITA GUIADA A LA CIUTADELLA IBÈRICA 
Preu: tarifa d'entrada+ 2€

Ciutadella 
Ibèrica

09/02 11 h BALL EN FAMÍLIA Activitat per infants de 2 a 6 
anys acompanyats d'un adult

Centre Cívic 
Cinema Iris

10/02 11 h
VIVINT LA MAR DOMÈSTICA. Itinerari sobre el 
Calafell de literari de Carlos Barral. Places limitades. 
Es recomana fer reserva prèvia al 977 69 46 83 / 
calafellhistoric@calafell.org

Museu Casa 
Barral

17/02 11 h
CONEIX UNA VIL·LA ROMANA: EL VILARENC 
Visita guiada. Places limitades. Es recomana fer reserva 
prèvia al 977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.org

Vil·la Romana 
del Vilarenc

23/02 11 h MANUALITATS EN FAMÍLIA Per a nens joves i 
grans , acompanyats d’un adult (temàtica Carnaval)

Centre Cívic 
Port Segur

24/02 11 h
EL MÓN SOTA UNA CLAU DE VOLTA
Visita temàtica sobre art romànic. Amb reserva prèvia 
(977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.org)
Preu: 5€ general / 3,50€ reduïda. 

Castell

28/02 CARNAVAL "XURIGUÉ" DE CALAFELL Calafell
01/03 CARNAVAL "XURIGUÉ" DE CALAFELL Calafell

02 i 
03/02

MERCAT D’ESTOCS DE CALAFELL Calafell

02/03 CARNAVAL "XURIGUÉ" DE CALAFELL Calafell

02/03 11 h VISITA GUIADA A LA CIUTADELLA IBÈRICA 
Preu: tarifa d'entrada+ 2€

Ciutadella 
Ibèrica

03/03 CARNAVAL "XURIGUÉ" DE CALAFELL Calafell

03/03 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
Preu: tarifa d'entrada + 2€ Castell

9 al 
19/03 DIA DEL PARE Calafell

10/03 11 h
LA DONA A L'ANTIGUITAT. Visita temàtica sobre 
el paper de la dona al context històric dels ibers. Amb 
reserva prèvia (977 69 46 83 / calafellhistoric@cala-
fell.org). Amb motiu del Dia Internacional de la Dona. 

Ciutadella 
Ibèrica

17/03  10 h  XVIII XATONADA POPULAR -



FESTA DELS 
TRES TOMBS
DIUMENGE 27 DE GENER DE 2019

A partir de les 11 h

70a  ed ic ió  |  Sant  Anton i  Abat
FIRA ARTESANA i GASTRONÒMICA
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POSA-HI OLI
Programa d’activitat física i dinamització cultural per a gent gran
Àrea de Qualitat de Vida: Tel. 977 69 90 09, ext. 773. Plaça Constitució, 5-7 Calafell Poble

ACTIVITAT FÍSICA
(INTENSITAT MODERADA)
9 – 9.50 h, 10 – 10.50 h
i 11 – 11.50 h
Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dimecres
Pavelló Jaume Vilamajó
Segur de Calafell
Dimarts i dijous

ACTIVITAT FISICA
(BAIXA INTENSITAT)
Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dijous 11.30 - 12.30 h
Llar de Jubilats del Poble
Dilluns i dijous 10 - 11 h

GIMNÀSTICA DINS L’AIGUA
Vilarenc Aqua
Una vegada al mes
dimarts i dimecres
1er grup: 8.45 – 9.30 h
2on grup: 10.20 – 11.05 h
Cal arribar 15 minuts abans
Cal portar: Xancles, casquet 
de bany, cadenat

Dia Hora Activitat Lloc

17/03 11 h

DE CASTRI SECURIS AL SOMNI UTÒPIC DE 
LA CIUTAT JARDÍ. Itinerari comentat per la història 
del nucli de Segur. Places limitades.
Es recomana fer reserva prèvia al 977 69 46 83 / 
calafellhistoric@calafell.org

Església de Sant 
Miquel

23/03 11 h BALL EN FAMÍLIA Activitat per infants de 2 a 6 
anys acompanyats d'un adult

Centre Cívic 
Cinema Iris

24/03 11 h
DEFENSEM LA CIUTADELLA!
Activitat familiar. Amb reserva prèvia (977 69 46 83 / 
calafellhistoric@calafell.org)
Preu: 5€ general / 3,50€ reduïda

Ciutadella 
Ibèrica

31/03 11 h
INDIANS A CALAFELL. Itinerari sobre llegat indià 
a Calafell. Places limitades. Es recomana fer reserva 
prèvia al 977 69 46 83 / calafellhistoric@calafell.org

Castell



CICLE DE CINEMA D’IGUALTAT
Cicle de Cinema d’entrada gratuïta centrat en temes de gènere 
i socials amb col·loqui posterior.

HORARI: 18 h LLOC: Sala Iris del Centre Cívic Cinema Iris de la Platja de Calafell. 
DATES:  cada primer dijous de mes d’octubre a juny (menys gener).

13 DE DESEMBRE
DIOS MÍO, 
¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?
Director: Philippe de Chauveron
Intèrprets: Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan
Sinopsi: Claude i Marie Verneuil, un ma-
trimoni catòlic i molt conservador, tenen 
quatre filles, a les que han tractat d’in-
culcar els seus valors. No obstant això, 
la major es va casar amb un musulmà; la 
segona, amb un jueu, i la tercera, amb un 
xinès. El matrimoni diposita totes les seves 
esperances en la filla menor, esperant que, 
almenys ella, es casi per l’església.

7 DE FEBRER
MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA
Director: Aisling Walsh
Intèrprets: Sally Hawkins, Ethan Hawke
Sinopsi: Basada en fets reals, la pel·lícula 
explica la història de la pintora canaden-
ca Maud Lewis, de la seva relació amb el 
qual es va convertir en el seu inseparable 
company de vida, Everett Lewis, i de com 
les seves senzilles pintures van arribar a ser 
vistes i reconegudes per tots els racons del 
país convertint-la en una de les artistes 
folk més representatives de Canadà.

7 DE MARÇ
LA BATALLA DE LOS SEXOS
Director: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Intèrprets: Emma Stone, Steve Carell
Sinopsi: Crònica de la rivalitat que hi ha en-
tre l’ex-tennista professional, de 55 anys, 
Bobby Riggs, i la seva oponent de 29 anys 
d’edat, la carismàtica tennista Billie Jean 
King, els qui es van enfrontar en un partit 
llegendari en 1973. Es volia llavors conèixer 
si una dona tennista podia realment vèncer 
un home. Un esdeveniment que es va pu-
blicitar com “La batalla de sexes”.

DIAMUNDIAL DEL MIGRANT

SESSIÓ DEBIOGRAFIESEN FEMENÍ

DIAMUNDIALDE LESDONES
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CURSOS D’ANGLÈS
19,90 € / mes persones empadronades
23,90 € / mes persones no empadronades

ANGLÈS INFANTIL. Escola Santa Creu
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
17 a 18 h P4/P5 1r/2n P4/P5 1r/2n
18 a 19 h 3r/4t 5è/6è 3r/4t 5è/6è
ANGLÈS ADULTS. Cal Bolavà
  Divendres
9.30 a 11.30 h A1
Lloc: Aules 7 i 8 de Cal Bolavà

ANGLÈS JUVENIL I ADULTS. Cal Bolavà
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
16 a 17 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO
17 a 18 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO
18 a 19 h C1 A2 C1 A2
19 a 20 h B1 B2 B1 B2

ACTIVITATS ALS ESPAIS CÍVICS
Inscripcions presencialment al Centre Cívic Iris de 10 a 14 hores
de dilluns a divendres, o al telèfon 977 699 009, ext.580.

TOT JUGANT
Espai de jocs per als més menuts de la casa i els 
seus acompanyants, un lloc acollidor on desen-
volupar la creativitat, compartir experiències i 
ampliar les relacions amb altres nens i nenes. 
Dinamitzat per una educadora. Tots els infants 
han d’estar en tot moment acompanyats per 
un adult. 
Horari: Dimecres, de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
No cal inscripció. Es pot entrar o sortir
en qualsevol moment durant l’horari.
Places limitades. Per a infants de zero a 3 anys.

APROFITAR TOTES LES EINES
DEL TEU WHATSAPP
Dirigit a persones que disposin d’smartphone.
• 5 de febrer de 10 a 11.30 h  

al centre cívic Cinema Iris
• 11 de febrer de 10 a 11.30 h 

a l’espai cívic Port de Segur
• 19 de febrer de 10 a 11.30 h 

a l’espai cívic Cal Bolavà

APRENDRE A DEMANAR HORA
AL METGE PER INTERNET
Dirigit a persones grans que disposin de 
smarphone, tablet o altres dispositius amb 
connexió a Internet, cal coneixements bàsics 
en ús d’internet.
• 17 de gener de 10.30 a 12 h 

a l’espai cívic Cal Bolavà
• 23 de gener de 10.30 a 12 h 

a l’espai cívic Port de Segur
• 25 de gener de 10.30 a 12 h 

al centre cívic Cinema Iris
Requisits: ser usuari-a dels Centre d’Atenció 
Primària de Calafell o de Segur, cal portar la 
targeta sanitària el dia del taller. 
Organitza: Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
i Espais Cívics
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CATALÀ PER A ADULTS
Cursos del 8 de gener al 20 de març

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA
Descomptes: les persones aturades, jubilades, 
pensionistes, amb alguna discapacitat i membres 
de família nombrosa o de família monoparental 
tenen dret a un descompte entre el 50 i el 70 % 
(excepte en el C2). 

Proves de col·locació: l’alumne que s’inscriu per 
primera vegada ha d’acreditar el nivell de català 
mitjançant un certificat o fer una prova de col-
locació (cal concertar dia i hora).

Inscripcions:
Antics alumnes: 10 i 11 de desembre
Nous alumnes: del 12 al 20 de desembre (cal portar 
un certificat o haver fet la prova de col·locació)
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.30 h (i de di-
marts a dijous de 16 a 19 h)

ORGANITZA:
Oficina de Català de Calafell
Cal Bolavà – av. Generalitat, 1
Tel. 977 699 078
calafell@cpnl.cat

PER ENTENDRE I PARLAR CATALÀ...
Per a persones que volen entendre i parlar ca-
talà, i resoldre les necessitats fonamentals de la 
vida quotidiana en català (presentar-se, com-
prar, descriure, explicar...).
Bàsic 1, dilluns i dimecres;  de 15 a 17.15 h; 13,57 €
Bàsic 2, dilluns i dimecres; de 17.30 a 19.45 h; 
13,57 €
Bàsic 3 (A2) dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45 h
13.57 €

PER APRENDRE A ESCRIURE EL CATALÀ...
Per a persones que dominen en gran part la 
llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a 
expressar-se per escrit i oralment de manera 
precisa, fluida i correcta.
Suficiència 2,
dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h; 91,69 €

PER APRENDRE DES DE CASA... 
Per a persones que no poden assistir als nostres 
cursos presencials. El material de treball es tro-
ba a la pàgina web www.parla.cat i l’alumne té el 
suport d’un tutor (cursos en línia amb modalitat 
combinada).
Elemental (B1); 37,40 €
Intermedi (B2); 49,46 €
Suficiència (C1); 91,69 €

ACTIVITATS PER PERDRE LA 
VERGONYA A PARLAR CATALÀ...

Tertúlies de conversa: en aquest grup conduït 
per voluntaris, l’objectiu és millorar el català oral 
i adquirir més fluïdesa, en un entorn comunicatiu 
que sigui al més semblant possible a la realitat. 
Horari: dijous, de 10 a 11.30 h i de 17.30 a 18.30 h
Preu: gratuït

Voluntariat per la llengua (VxL): projecte que 
posa en contacte persones voluntàries cata-
lanoparlants que vulguin destinar una hora a la 
setmana a conversar en català amb alumnes dels 
cursos que necessiten reforçar l’aprenentatge de 
la llengua oral. Les persones que vulguin fer de 
voluntaris cal que s’inscriguin a la nostra Oficina 
o a través del web www.vxl.cat.
Preu: gratuït

I a més, per a tots els alumnes dels cursos i par-
ticipants al VxL, visites al patrimoni, activitats 
culturals, pràctiques als establiments col·labo-
radors...., per crear entorns de conversa, per 
fomentar el coneixement del territori, per afa-
vorir la cohesió social...

10 Hivern a Calafell 2019Ensenyament



ACTIVITATS DE LES ENTITATS CULTURALS
La gestió va a càrrec de cada entitat. Per a més informació
cal trucar al telèfon de contacte, enviar un correu electrònic
o presentar-se al lloc a l’hora de les classes.

AL CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS
C. Vilamar, núm. 21, la Platja de Calafell

CALAFELL SMALL TALK (english meetings)
Activitat gratuïta dirigida a persones que ja han 
fet algun curs d’anglès i que volen practicar la 
conversa. No hi ha professor.
Dates: Del 13 de setembre a juny
Horari: dimarts i dijous de 19 a 21 h
Informació: calafell.smalltalks@gmail.com

ASSOCIACIÓ SARDANISTA DE CALAFELL
Sardanes per a tothom! Si no en saps te n’en-
senyarem i, si en saps, aprendràs a comptar, 
repartir i interpretar.
Dates: del 17 de setembre a l’1 de juliol
Horari: dilluns de 19:30 a 21 h 
665 778 780 (Joan)
Activitat gratuïta

ASSOCIACIÓ DANSA CALAFELL 
PERFORMING ARTS
Més informació: 607 438 956 (Diana)
dansacalafell@gmail.com

INICIACIÓ A LA DANSA INFANTIL DE 
P-3 A P-5. Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 10 a 11 h
DANSA INFANTIL DE P-5 A 1r Dansa clàssica
Horari: dissabtes d’11 a 12 h
DANSA INFANTIL DE 2n A 4t Dansa clàssica
Horari: dissabtes d’12 a 13 h
CLÀSSIC ESPANYOL (DE 5 A 8 ANYS)
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
DANSA MODERNA “JAZZ”PER A JOVES 
DE 12 A 16 ANYS Divendres de 17 a 18.30 h
CANT CORAL - CALAFELL GLEE CLUB
Si vols aprendre a cantar en grup, interpretar pe-
ces modernes i gaudir de la música, apunta’t. Es 
necessiten veus de totes les edats, sexes i colors!
Horari: infants: dimarts de 18.30 a 19.30 h 
 joves i adults: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Dates: 25 de setembre al 25 de juny

SPLAF: ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
AFECTADES PER FIBROMIÀLGIA 
A l’associació portem  a terme diverses activitats 
adaptades a les nostres necessitats ( i també a 
altres persones amb malalties relacionades amb 
el dolor crònic). Oferim un espai obert de tro-
bada, des d’on compartir, acompanyar-nos, dis-
treure’ns, etc. Amb Ioga, tallers de cuina, tallers 
de memòria, reiki, manualitats, café tertúlia, etc.
Horari: divendres de 16 a 19 h, del 7 de setem-
bre a juliol
Més informació: mcarbonellgarri@gmail.com
ASSOCIACIÓ A-DONA’T 
Adona’t és una associació de dones que promou 
tot tipus d’activitats, tallers i trobades. Per as-
sistir als cursos i tallers, cal fer-se sòcia. 
Informació: www.adonat1.webnode.es,
adonatcalafell@gmail.com, 626 976 318
Atenció al públic i informació: els dijous de 19 a 
20 h (amb cita prèvia), al centre cívic Cinema Iris
INTERCANVI DE RECEPTES
Horari: els dijous (2on i 4rt) quinzenals de 
18.30 a 20.30 h
ANGLÉS INICIAL
Dates:  del 24 d’octubre al 27 de juny
Horari: els dijous de 17 a 18 h

ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdo-
ble, salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el 
cos i les ganes de ballar es treballa la coordina-
ció, la memòria i el ritme, tot divertint-nos. Per 
a totes les edats.
Dates: del 12 de setembre al 19 de juny
Horari: dimecres de 16.45 a 17.45 h (grup inici-
ació) i de 17.45 a 18.45 (grup avançat).
Més informació:  685 437 141 (Noemi Espigares). 
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ASSOCIACIÓ AHESAT
Associació Hogar-Escuela Seshat
Som una Entitat participativa en l’Acció Social 
mitjançant Projectes i Activitats relacionades amb:
Salut Holística – Espai per Tallers (Ioga per em-

barassades; Plantes Medicinals, Meditació, 
Reiki, Constel·lacions, Crea’rt, Alimentació 
Saludable, Cuina Vegana, Cuines del Món…)

Economia Humanitzada – Banc de Temps (espai 
d’intercanvi i tasques amb la moneda temps).

Espai Animalista – Banc d’Aliments per Masco-
tes (prevenció d’abandonament)

Més que Rutes – Espai de Senderisme i Ger-
manor (rutes guiades per la comarca i altres 
indrets d’interès)

Educació Conscient – Espai de Creixement 
Personal (àgores de coneixement holístic, es-
cola de mares i pares)

Espai per a la Dona – La Tienda Roja (trobades 
d’escriptores, músiques, i altres arts)

IOGA PER A EMBARASSADES I NENS
Dates:  dijous del 4 d’octubre al 20 de juny
Horari: de 18.30 a 21 h

CUINES DEL MÓN
Cicles de tallers gastronòmics, on compartir 
plats típics d’altres països o regions, impartits 
per persones originàries de diferents indrets.
Dates:  el 2n dissabte de cada mes, del 13 d’oc-
tubre al 8 de juny
Horari: de 10 a 13 h

CUINA VEGANA
Tallers per aprendre a fer àpats vegans.
Dates: el 4rt dissabte de cada mes, del 27 d’oc-
tubre al 22 de juny
Horari: de 10 a 13 h
Per a conèixer els nostres Projectes: www.
ahesatprojectes.blogspot.com
Per a més informació: ahesat.org@gmail.com, 
tel. 686 265 212 (Núria o Karme)

TALLER LOGOPEDIA APLICADA AL JOC 
Per a nenes i nenes de 3 a 7 anys.
Horari: Dissabtes d’11 a 12.30 h
Informació: Isabel Serisier, 639 117 637

Per a conèixer els nostres projectes:
www.ahesatprojectes.blogspot.com
Per a més informació: ahesat.org@gmail.com, 
Tel. 686 265 212 (Núria o Karme)

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ENFOCA 
Enfoca és una associació fotogràfica que fa di-
verses activitats (sessions d’estudi, fotografia 
de models, sortides, formació, etc.) i organitza, 
cada any la jornada fotogràfica Photoenfoca.
Dates: de setembre a juny             
Horari: divendres de 19 a 21 h
Més informació: info@enfoca.eu

ASSOCIACIO AMICS DEL COUNTRY
Classes de ball country.
Dates: del 3 d’octubre al 3 de juny
Horari: dimecres de 19 a 21 hores 
Més informació: 617 065 946 (Carme)

ASSOCIACIÓ DE NUTRICIÓ HOLÍSTICA 
EN MODE ZEN (ANHEZ)
Tallers per promoure i efectuar activitats per a 
la sensibilització i conscienciació de dur a terme 
una alimentació sana i equilibrada.
Dates: del 4 d’octubre al 27  juny
Horari: dijous de 17 a 19 h 
Més informació: 646 434 474 (Isabel)

GRUP DE TEATRE LA PORTA DE FUSTA: 
JOC TEATRAL-2 (5 – 6 ANYS )
Un taller adreçat a infants de 5 a 6 anys per 
començar a experimentar el món del teatre.
Dates: del 4 d’octubre al 20 de juny
Horari: dijous de 17 a 18.30 h                                                            
Informació: 699 025 032 (Paloma), 630 718 
075 (Patricia) info@laportadefusta.com
           
GRUPS DE FAMÍLIA AL-ANON/ALATEEN 
Grups de família Al-Anon / Alateen som els 
familiars i amics de persones amb problemes 
amb l’alcohol. L’alcoholisme és una malaltia de 
la família, necessitem conèixer-la així com les 
seves conseqüències en l’entorn familiar i social 
per recuperar-nos i per poder portar una vida 
normal.
Reunions tots els dilluns des de les 19 a 21 h.
És l’alcohol un problema en la seva família?
Contacta amb nosaltres: telèfon 608 78 29 96
www.al-anonespana.org

ALCOHÒLICS ANÒNIMS: REUNIONS GRUP
Si tens problemes amb l’alcohol potser et po-
dem ajudar.
www.alcoholicos-anonimos.org
Reunions: els dilluns des de les 19 a 21 h
Més informació: 606 586 270
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ALS ESPAIS CULTURALS 
DE SEGUR DE CALAFELL   
C/ Dinamarca, 8,  Segur de Calafell
CREART’S, ESCOLA DE DANSA 
Hip Hop, Dansa Infantil, vouge, LA Style, Old 
school, interpretació, Funky, Breakdance i 
molt més és el que ofereix CREART’S, l’escola 
que neix de la mà de la companyia calafellenca 
INQUIETUD.
Classes de dilluns a divendres amb un ventall 
ampli en tot el sector de la dansa. 
Inici de curs: dimarts 18 de setembre
Més informació: 637 380 037
crearts.calafell@gmail.com
O podeu passar per l’escola de 17.30 a 19.30 h
A L’AULA POLIVALENT 
DE SEGUR DE CALAFELL
Cra. Barcelona (edifici correus), Segur de Calafell
ELS AMICS DE L’ART
Si vols aprendre a dibuixar, pintar i fer manua-
litats, no dubtis i apunta’t a les classes de ”l’As-
sociació dels Amics de les Arts”.
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 12 h                                                      
Dates: de setembre a juliol
PUNT I GANXET
Combinem activitats de punt i ganxet amb 
manualitats en paper i altres materials.
Dates: de setembre a juliol
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 20 h
Més informació: 639 73 83 99 (Olivia)

ESPAI CÍVIC PORT  
DE SEGUR DE CALAFELL
ART VINTAGE CALAFELL
T’agrada l’scrapbooking? Fes-te soci/a i tindràs 
un lloc per compartir idees i materials per als 
teus dissenys!
Dates: d’octubre a juny
Horari: dijous de 10 a 13 h
Quota soci/a: 10 € / mes
Més informació: 626 209 180 (Helena)
o helena.orts@gmail.com 
ASSOCIACIÓ AHESAT
Cada dilluns a la tarda un taller diferent 
(Plantes Medicinals, Crea’rt, Àgores...)
Horari: dilluns de 17.30 a 20.30 h, de l’1 d’oc-
tubre al 27 de juny
ahesat.blogspot.com / ahesat.org@gmail.com
Núria o Karme Tel. 686265212
A-DONA’T
Adona’t és una associació de dones que promou 
tot tipus d’activitats, tallers i trobades. Per as-
sistir als cursos i tallers, cal fer-se sòcia. 
Informació: 626 976 318 
adonatcalafell@gmail.com
CURS DE PINTURA CREATIVA
AMB ACRÍLICS
Dimarts de 17 a 19 h i divendres de 16.30 a 18 h
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A CAL BOLAVÀ
Av. De la Sínia, s/n, al poble de Calafell
BANDA DE TIMBALS I GRALLES DE 
MAS ROMEU
Aprèn a tocar gralla i el timbal, engresca’t i for-
ma part d’una activitat participativa per a totes 
les edats.
Dates: del 2 d’octubre al 18 de juny
Horari: divendres de 19 a 20 h
Més informació: 670 294 990 (Ferran)

ALMAS ROCIERAS
Classes de rumbes, flamenc, clàssic espanyol, 
sevillanes, dansa andalusa,  guitarra i coro roci-
ero,  per a grups infantils, juvenils i adults.
Dates: del 3 de setembre a l’11 de juliol
Horaris: dilluns de 16.30 a 19.30 h i dijous de 
15 a 21 h
Més informació: 649 186 292 (Sebastián)

UNITS PEL REIKI

TROBADA REIKI Dimecres
17 a 18.30 h Curs d’iniciació al Reiki, Grau 1
18.30 a 19.30 h Entenent la Vida 

(col.loqui obert a la participació)
19.30 a 20 h Temps de Relaxació, Meditació i 

Pràctica del Reiki
És un espai on ens trobem persones per apro-
fundir en el coneixement Reiki, com un veri-
table camí transformador de vida, on aprendre 
a entrendre la vida i el veritable significat de la 
nostra existència. També organitzem xerrades, 
sortides al camp i excursions al llarg del curs.
Totes les nostres activitats són gratuïtes, ex-
cepte les excursions fora del municipi
Informació: assunitsreiki@gmail.com
678 808 456 (Encarna)

VIVÈNCIES  REIKI Divendres
De 17 a 19 h
És un espai que neix amb la voluntat d’arribar a 
tothom qui necessiti  millorar el seu estat físic, 
mental,  emocional  i/o espiritual, mitjançant 
els beneficis de rebre una o vàries  sessions  de 
Reiki, per tal de restablir el seu equilibri natural 
i en conseqüència  la seva salut. 
Per rebre una sessió de Reiki cal demanar hora 
abans a través de whatsapp al número 619 47 
89 89 (Manel).

TALLER DE L’ENTITAT AHESAT
Tallers i àgores de creixement personal. Troba-
des de Soci/es, Tallers de Meditación, etc...
Dates: el 2n i 4rt dissabte de cada mes, del 13 
d’octubre al 22 de juny
Horari: de 16 a 21 h

COR ORFEÓ CALAFELLENC
Dates: de setembre a juny
Horari: divendres de 21 a 24 h
Més informació: 667 335 579 (Janet), 
cororfeocalafellenc@gmail.com

TXI KUNG (Associació ADONA’T)
Horari: Dimecres de 20.15 a 21.15 h 
Més informació: www.adonat1.webnode.es, 
adonatcalafell@gmail.com, 609 394 316 i 
626976318

ALTRES ESPAIS

ESBART DANSAIRE 
Tenim tres grups de dansa: infantil, juvenil i 
veterans. També pots participar amb Les Tirin-
tinaires.
I afegim una novetat!... Els balls de cercavila 
per a totes les edats. Anima’t!, t’hi esperem!
Dates: de setembre a juliol                              
Més informació: 653 077 006 (Núria), 
646882495 (Cristina) i al facebook de l’es-
bart dansaire de Calafell
Lloc i horari per concretar

ASSADIS 
Des de l’associació Assadis oferim activitats per 
a persones amb diferents capacitats, com el ta-
ller de mosaic terapèutic, i d’altres on gaudir en 
companyia, vine a conèixer-nos!
Dates: d’octubre a juny                             
Per a més informació dirigiu-vos en l’horari de 
l’activitat al mateix centre, o al telèfon de con-
tacte 646 546 156
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FORMACCIÓ
Accions formatives d’orientació i capacitació en el món del treball per a joves. 
Inscripcions a partir del 3 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via 
web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat. 
Les accions lligades a programes de Garantia Juvenil estan adreçades a persones joves de 
16 a 29 anys inscrites al registre. Per a més informació podeu venir a les sessions informa-
tives o bé adreçar-vos a www.garantiajuvenil.gencat.cat.

CURS DE PARLAR EN PÚBLIC 
I PRESENTACIONS AMB EMAZE
A moltes persones ens costa parlar en públic... 
qui no marxaria corrent davant d’un auditori ple? 
El curs ens donarà les claus per fer-ho.
A més aprendrem a fer presentacions amb 
Emaze, un programa online gratuït. 
Dates: Els dimarts del 5 de febrer al 9 d’abril
Hora: De les 18:30 a les 20:30 h
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït

CURS D’OPERARI/A DE NETEJA VIÀRIA
Curs adreçat a joves inscrits a la Garantia Juvenil.
El curs es conforma de diferents mòduls
• Neteja viària general ( 90 h)
• Seguretat de treballs en via pública (15 h)
• Seguretat en el maneig de plataformes 

elevadores (15 h)
• Seguretat de treballs d’alçada (15 h)
• Maneig de desbrossadora i bufadora (10 h)
• Primers auxilis (10 h)
El curs es complementa amb una formació sobre 
habilitats socials i ocupabilitat (de 65 hores), per 
tal de facilitar la posterior inserció del jove en el 
món del treball.
Dates: De l’11 de febrer a 25 de març
Hora: De les 9 a les 14 h.
Lloc: Casal Jove de Calafell
Curs organitzat per la Cambra de Comerç de 
Tarragona, en el marc del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil.

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS 
DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT
POLIESPORTIU
Aquest títol, desenvolupat amb l’autorització 
de l’Escola Catalana de l’Esport, permet tenir 
l’alta al Registre de Professionals de l’Esport de 
Catalunya (ROPEC). 
Aquesta formació es conforma dels següents 
blocs:
• Bloc Comú (15 h)
• Bloc Específic: Jocs i Esports (35 h)
• Bloc Específic: Gestió Petites Entitats Es-

portives (35 h)
• Bloc Específic: Procediments de tècni-

ques i recursos de primers auxilis (15 h)
• Període de Pràctiques: 150 h
Dates: Del 27 de desembre al 18 d’abril
Durant les vacances de Nadal: 
Bloc Comú (15 h) Dijous 27 Desembre: De 9 
a 14 h. i de 16 a 21 h. Divendres 28 Desembre: 
de 9 a 14 h. 
Bloc Específic (35 h) Jocs i Esports: Dissabte 29 
Desembre: de 9 a 14 h. i de 16 a 19 h. 
2, 3 i 4 de gener: de 9 a 14 i de 16 a 20 h.
Durant les vacances de Setmana Santa:
Bloc Específic – Gestió Petites Entitats Espor-
tives. Divendres 12 Abril: De 17 a 22 h. Dissabte 
13 Abril: de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h. Dilluns 15, 16 
i 17 d’abril: de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h. Dijous 18 
Abril: de 9 a 14 h.
Lloc: Celler de Cal Bolavà
Amb la col·laboració del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic de Calafell
Observacions: 
La inscripció es pot fer de manera separada per a 
cadascun dels mòduls. 
Consulteu els requisits d’inscripció 
a joventut.calafell.cat.
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TALLERS
Tallers trimestrals de lleure alternatiu per a joves
Inscripcions a partir del 3 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà
i via web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat.
Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI: 
APRENDRE A APRENDRE
Curs dirigit a joves d’ESO que volen millorar el 
seu procés d’aprenentatge mitjançant tècniques 
i estratègies que facilitin el procés d’estudi, amb 
l’objectiu d’augmentar el rendiment escolar.
Una vegada finalitzis el curs podràs crear el teu 
propi mètode i ritme d’aprenentatge.
Horari: Dilluns, de les 16 a les 17 h
Dates: Del 4 de febrer al 18 de març
Lloc: Biblioteca Casa Nova de Segur
Preu: Gratuït
Curs adreçat a alumnes d’ESO.

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
El taller de fotografia és una molt bona opor-
tunitat per iniciar-se en poc temps al món de 
la fotografia i conèixer millor la nostra càme-
ra. Durant el taller, farem teoria però sobretot 
pràctica.
Horari: Dimecres, de les 18:30 a les 20 h
Dates: Del 30 de gener al 10 d’abril
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?
Xerrada d’orientació acadèmica i professional, 
amb la finalitat que els pares i alumnes de 3r i 4t 
d’ESO coneguin totes les opcions formatives i la-
borals amb o sense graduat en ESO.
Institut la Talaia
Data: 20 de febrer de 2019
Hora: 18:30 h.
Institut Camí de Mar
Data: 21 de febrer de 2019
Hora: 18:30 h.
Activitat organitzada per Jove Baix Penedès amb 
la col·laboració de la Regidoria de Joventut, l’Ins-
titut Camí de Mar i l’Institut la Talaia.

START!
Si tens entre 16 i 24 anys i no treballes ni 
t’estàs formant, aquest projecte t’interessa! 
T’orientarem i t’ajudarem a trobar aquella 
formació que t’interessi i a fer-te un lloc en 
el mercat laboral!
El Centre de Noves Oportunitats és un 
projecte del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) de la Generalitat de Catalunya 
amb finançament del Fons Social Europeu. 
L’objectiu del programa és afavorir la in-
serció dels joves en el mercat laboral i en la 
formació reglada.
Més informació a formacioifeina.cat
Sessió informativa, 22 de gener a les 13 h
al Casal Jove de Calafell
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DIVENDRES AL CASAL
Divendres al Casal és una iniciativa que vol posar a disposició dels joves
de Calafell l’equipament del Casal Jove.
Els divendres a la tarda organitzem activitats amb la col•laboració de diferents joves i entitats del 
municipi o a demanda dels mateixos joves. Totes elles són obertes i gratuïtes i estan adreçades a joves 
a partir de 12 anys.
Inscripcions a partir del 3 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via web a
www.calafell.cat o www.joventut.calafell.cat . Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

TALLER DE PASTISSERIA AMERICANA: 
RED VELVET I APPLE PIE
Al taller aprendrem a fer dos pastissos clàssics 
de la cuina nord-americana, el red velvet i l’apple 
pie. Tota una bomba de sabor perquè et llueixis 
amb els postres!
1 de febrer de 17:30 a 19:30 h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris

TARDA DE MONÒLEGS 
AMB GUILLEM ESTADELLA
En Guillem ens té preparada una nova collita del 
millor humor amb denominació d’origen Penedès!
Guillem Estadella és showman i reporter radio-
fònic del ‘Fricandó Matiner’ de RAC105, també 
és conegut pel seu contingut a les xarxes, on fa 
tota mena de monòlegs i paròdies musicals. Un 
humor fresc, crític i amb la capacitat d’improvi-
sar qualsevol moment amb el públic. 
8 de febrer, 19 h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris

TORNEIG DE CALL OF DUTY
Encara creus que ets el millor al Call Of Duty 
al sofà de casa? Vine a passar una bona estona 
i medir-te amb els millors jugadors de Calafell!
15 de febrer. A partir de les 16 h
Lloc: Casal Jove

TALLER DE CERÀMICA CREATIVA: 
CERAMIQUEM A BANKSY
Taller de ceràmica que ens aproparà a la figu-
ra de Bansky, un artista de renom que de ben 
segur coneixeu. En primer lloc prepararem un 
relleu en fang, simulant una paret, edifici o el 
suport que escolliu, i hi realitzarem la trans-
ferència d’una de les seves obres simulant un 
graffiti en un espai públic. 
La peça resultant es courà al forn i la podreu pas-
sar a recollir. Us animeu?!
22 de febrer de 17:30 a 19:30 h
Lloc: Casal Jove

TORNEIG DE PS FIFA A SEGUR
Els joves de Segur ens demanen pas amb el tor-
neig de PS FIFA ja que s’està fent escola a la 
Tarda Jove de Segur. T’hi animes!?
15 de març a partir de les 16 h. 
Lloc: Tarda Jove de Segur

TALLER DE DIBUIX URBÀ: 
URBAN SKETCH
Urban Sketchers és una comunitat global de 
dibuixants que fomenta la pràctica del dibuix 
realitzat in situ. Al taller aprendrem a dibuixar 
l’entorn urbà de Calafell, amb l’acompanyament 
d’un il·lustrador.
Cal portar quadern i estris de dibuix.
5 i 12 d’abril de les 17:30 a les 19:30 h
Lloc: Sortida des del Casal Jove

INFORMÀTICA INICIAL
PER A GENT GRAN
Els alumnes de l’INS Camí de Mar volen 
oferir a la gent gran de Calafell la possibilitat 
d’aprendre informàtica bàsica. Al curs s’en-
senyaran coses bàsiques, com per exemple a 
navegar per Internet, demanar hora al met-
ge, veure com arribar a una adreça determi-
nada, operar amb banca online...
Taller adreçat a persones més grans de 60 
anys sense coneixements informàtics.
Horari: Els dijous, de les 10 a les 11 h.
Dates: 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14, 21 i 
28 de març
Lloc: Institut Camí de Mar
Preu: Gratuït. 
Inscripcions presencials al Casal Jove de 
Calafell a partir del 14 al 18 de gener de 
2019. Limitat a 12 places, entrada al curs 
per ordre d’inscripció.
Organitzen: Institut Camí de Mar
i Regidoria de Joventut.
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AULA D’ESTUDI 
Necessites un cop de mà amb l’ESO? T’ajudarem 
amb les activitats escolars i a repassar els concep-
tes que has treballat a classe.
Dimarts de les 16:30 a les 18:30 h
a la Tarda Jove de Segur de Calafell. 
Dimecres, de les 16:30 a les 18:30 h
al Casal Jove de Calafell.
Adreçat a alumnes d’ESO. Gratuït.
Del 8 de gener al 12 de juny excepte setmana santa.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JUVENIL
No saps què fer? Vols estudiar? Vols treba-
llar? Des de la Regidoria de Joventut t’oferim 
un espai per poder-ne parlar, donar-te infor-
mació i aclarir dubtes que et puguin ajudar a 
prendre decisions.

Al Servei d’Orientació Juvenil podràs comp-
tar amb un assessorament personalitzat per 
tal que puguis dissenyar el teu itinerari aca-
dèmic i professional. També t’ensenyarem les 
diferents possibilitats i recursos que tens a 
l‘entorn per desenvolupar-lo.

S’ofereix informació sobre estudis reglats 
(què pots estudiar), itineraris educatius (vies 
per accedir-hi), centres (on cursar-los), 
orientació professional (elecció sobre quina 
professió és més adient per a tu), com prendre 
la millor decisió...
Demaneu cita prèvia al Casal Jove
o bé al 977 699 009 ext.678
o al mail joventut@calafell.org.
Servei adreçat a joves de 14 a 29 anys.

ESPAIS JOVES
Del 24 de desembre al 4 de gener 
tancat per vacances

CASAL JOVE DE CALAFELL
Al Casal Jove trobaràs un espai de trobada juve-
nil on poder passar una bona estona, jugar al ping 
pong, play, futbolí,... estudiar, reunir-te amb 
amistats. També tenim ordinadors amb punt de 
connexió gratuïta a inernet. 
Al Casal t’orientarem en aquelles coses en què 
tinguis dubtes i necessitis informació.

Pots venir cada tarda de dilluns a dijous de 16 a 
20 h a la planta baixa a la plaça Alcalde Romeu.
Als matins ens trobaràs a les oficines de la pri-
mera planta, de les 9 a les 14 h.

TARDA JOVE DE SEGUR
A la Tarda jove de Segur trobaràs un punt de 
trobada on passar l’estona de forma divertida, 
consultar i informar-te, fer cursos, tallers, con-
nectar-te a Internet, xerrar, conèixer gent... i un 
munt de coses que tu ens puguis proposar!

Pots venir cada tarda de dilluns a dijous de 16h a 
20h a la planta baixa de la Biblioteca Casa Nova 
de Segur de Calafell.

SESSIONS INFORMATIVES
GARANTIA JUVENIL
Tens entre 16 i 29 anys i no estudies ni treballes? 
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell 
europeu per reduir l’atur juvenil.
Si compleixes els requisits, en un termini de 
quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta 
de treball, pràctiques o formació.

Dates: 16 de gener i 13 de febrer.
Hora: 13 h        Lloc: Casal jove de Calafell

Si vols més informació, la pots trobar
a www.garantiajuvenil.gencat.cat
Amb la col·laboració de l’Oficina Jove del Baix 
Penedès.
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FORMACIÓ ÀREA TREBALL
Totes les preinscripcions s’han de fer a través del web: www.treball.calafell.cat. 
Hi haurà selecció prèvia dels/de les aspirants als cursos.

FORMACIÓ PRESENCIAL
Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

PERSONAL BRANDING 30 hores
Dates previstes: Del 29/01/2019 al 19/03/2019
Horari: Dimarts de 16 a 20 hores
Requisits: Adreçat a persones treballadores en actiu
Continguts:
• Business Brand & Personal Brand
• Eines per construir una marca corporativa
• Estratègia de màrqueting digital en les 

marques
• Personal Branding

COACHING I 30 hores
Dates previstes: Del 04/02/2019 al 25/03/2019
Horari: Dilluns de 16 a 20 hores
Requisits: Adreçat a persones treballadores en 
actiu

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I
30 hores
Dates previstes: Del 11/02/2019 al 13/03/2019
Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 hores
Requisits: Adreçat a persones aturades i treba-
lladores en actiu
Continguts:
• El contracte de treball
• Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes 
• Rebut de salaris
• Nòmines
• Cotització a la seguretat social

ANGLÈS A2 150 hores
Dates previstes: Del 22/01/2019 al 11/06/2019
Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 19.30 hores
Requisits: Adreçat a persones aturades i treba-
lladores en actiu

FORMACIÓ DE TREBALL ALS BARRIS
Adreçada preferentment a persones en situació d’atur residents al nucli
antic de Calafell Totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya,
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

MONITOR/A DE MENJADOR, TRANS-
PORT I VETLLADOR/A ESCOLAR 110 hores
Dates previstes: De l’11 de febrer al 12 de març 
de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Inclou els següents monogràfics:
• Bulling en entorns educatius
• Jocs per a l’escola de pati de menjadors 

escolars
• Atenció a la diversitat en entorns

CONTROLADOR/A D’ACCESSOS 60 hores
Dates previstes: De l’1 d’abril al 16 abril de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 10 hores
Dates previstes: 13 i 14 de març de 2019
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FORMACIÓ OCUPACIONAL PENDENT D’APROVACIÓ
Formació totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social adreçada a persones en situació
d’atur, preferentment

ANGLÈS A1 190 h
Data de realització prevista: del 17 de desembre 
de 2018 al 17 de març de 2019
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 
15:30 a 19:30 hores 

ANGLÈS A2 190 h
Data de realització prevista: del 21 de març al 3 
de juny de 2019
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 
15:30 a 19:30 hores 

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 920 h
Amb Obtenció del Certificat de Professionali-
tat ADGD0308
Data de realització prevista: del 20 de desembre 
de 2018 al 23 de setembre de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores 

ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSER-
VACIÓ I MILLORA DE FORESTS (AUXI-
LIAR FORESTAL) 270 h
Amb Obtenció del Certificat de Professionali-
tat AGAR0309
Data de realització prevista: del 4 de febrer al 26 
de maig de 2019
Horari: matins i tardes 

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 
250 h
Amb Obtenció del Certificat de Professionalitat 
Data de realització prevista: del 4 de març al 9 
de maig de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores   

PROJECTES SINGULARS. JUST A 
TEMPS: RESCATA EL TEU FUTUR
Amb Obtenció del Certificat de Profes-
sionalitat Socorrisme en espais aquàtics 
naturals
Dates: Del 14/01/2019 al 27/12/2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Projecte que inclou orientació laboral amb 
assessorament individualitzat, orientació 
professional i emprenedoria, informació 
laboral i acompanyament a la cerca d’ocu-
pació i formació professionalitzadors del 
Certificat de Professionalitat AFDP0209 
Socorrisme en espais aquàtics naturals.
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FORMACIÓ EN LÍNIA AUTOAVALUADA
Cursos amb preinscripció oberta durant tot l’any, pots iniciar la formació
quan vulguis i disposes de tres mesos per finalitzar el curs.
Tots els cursos hauràs de superar un exercici final per poder tenir dret al certificat del curs.

EDICIÓ DE FOTOGRAFIA 
PROFESSIONAL AMB GIMP NOU!

25 hores
Preu: Totalment subvencionat per la Generali-
tat de Catalunya a través del Projecte Integral 
al Nucli Antic de Calafell
Donar les eines i conceptes per a poder treballar 
amb imatges digitals i solucionar les necessitats 
habituals en el retoc de fotografies, composició 
de cartells i fulletons amb l’objectiu de que pu-
guin ser impreses o publicades en una web.
Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres 
que ens ofereix el principal programa de retoc 
d’imatges GNU.

CONTASOL NOU!

20 hores
Preu: 40€
Contasol és un programa de comptabilitat pro-
fessional gratuït desenvolupat per complir amb 
els requeriments fiscals de qualsevol empresa. 
S’adapta fàcilment a les necessitats dels usua-
ris i ofereix la informació d’una manera visual 
i atractiva

MODEL DE NEGOCI  NOU!

20 hores
Preu: Totalment subvencionat per la Generali-
tat de Catalunya a través del Projecte Integral 
al Nucli Antic de Calafell
L’anàlisi del Model de Negoci esdevé un punt 
essencial en qualsevol idea empresarial, des 
de les persones que volen iniciar-se, com per 
aquelles persones que ja tenen iniciat un negoci 
i volen aprendre a analitzar per prendre decisi-
ons, amb indicadors objectius.

OPENOFFICE CALC. 20 hores. Preu: 20€ 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS. 
20 hores. Preu: 20€ 

EINES DE COACHING PER MILLORAR 
LA GESTIÓ DE LES PERSONES A L’EM-
PRESA. 20 hores. Preu: 20€  

WORD AVANÇAT. 20 hores. Preu: 20€

EXCEL AVANÇAT. 20 hores. Preu: 20€  

ACCESS BÀSIC. 20 hores. Preu: 20€  

COMPTABILITAT BÀSICA. 20 hores. Preu: 20€ 

COM POSAR EN MARXA EL TEU 
NEGOCI ONLINE. 20 hores. Preu: 20€ 

Els descomptes a aplicar sobres aquestes tarifes, 
no acumulables, són els següents:
• 40% a persones aturades, inscrites a la borsa 

de treball i empadronades al municipi de Ca-
lafell (cal adjuntar NIF, volant empadrona-
ment, full inscripció atur)

• 20% a persones empadronades al municipi de 
Calafell i inscrites a la borsa de treball (cal ad-
juntar NIF i volant empadronament)

• 10% a persones aturades i inscrites a la borsa de 
treball (cal adjuntar NIF i full inscripció atur).

• 30% de descompte per empreses instal•lades 
a VilarencZenit

• 20% de descomptes a les empreses donades 
d’alta a la pàgina web de VilarencZenit

• 10% de descompte a empreses amb domicilia-
ció fiscal a Calafell
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CALAFELL EMPRESA VILARENCZENIT
Formacions per a empresaris/àries i/o persones emprenedores totalment
subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, Catalunya Emprèn
i el Fons Social Europeu

ASPECTES FISCALS I COMPTABLES QUE 
ELS AUTÒNOMS HAN DE CONÈIXER 
SOBRE EL SEU NEGOCI 8 hores
Data de realització: 23 i 30 de gener de 2019
Horari: Dimecres de 10 a 14 hores 
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Continguts: L’objectiu del taller és acostar la 
mecánica dels impostos als petits empresaris/
àries, per tal que a través de demostracions 
practiques de presentacions de models tribu-
taris per internet (130, 111, 115, 303), i de rea-
lització dels llibres registres, coneguin millor el 
seu contingut i puguin realizar de forma inde-
pendent o juntament amb els seus gestors, una 
millor gestió del seu negoci.

BUS DE LES IDEES 7 hores
Data de realització: 25 de gener de 2019
Horari: de 9:30 a 16:30 hores 
Continguts:
• Descobrir oportunitats de negoci suscep-

tibles de ser adaptades al propi territorio
• Investigar “coses que funcionen” en ter-

ritoris semblants o ben diversos als de 
Calafell

• Afrontar el viatge com a una oportunitat 
per descubrir idees de futur

• Aconseguir que alguns dels participants 
trobin noves idees de negoci
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HORARIS D’OBERTURA

NOVEMBRE - DESEMBRE - GENER

Ciutadella Ibèrica i Castell de la Santa Creu
De dimecres a diumenge: de 10 a 14 h

La Confraria i Museu Casa Barral
Dissabtes i diumenges: de 10 a 14 h

FEBRER - MARÇ

Ciutadella Ibèrica i Castell de la Santa Creu
De dimecres a diumenge: de 10 a 14 h
Dissabtes: De 10 a 14 i  de 16 a 18 h

La Confraria i Museu Casa Barral
Dissabtes: de 10 a 14  i 16 a 18 h
Diumenges: de 10 a 14 h

Tancat el 25 i 26 de desembre, l’1 i el 6 de gener i 
tots els dilluns i dimarts de tardor, hivern i prima-
vera (inclosos festius).

ACTIVITATS PER A GRUPS
(mínim de 14 persones adultes)
Aquestes activitats són amb reserva prèvia 
i horari a convenir entre les 10 i les 14 h i les 
15.30 i les 17.30 h durant la tardor, hivern i 
primavera.

VISITES GUIADES I TEMÀTIQUES

CIUTADELLA
• Visita didàctica
• La Dona a l’antiguitat 
• Menjar pels Déus, menjar pels teus
• Tallers familiars (consultar)

CASTELL 
• Visita didàctica 
• El món sota una clau de volta
• Mites i llegendes al Castell
• Pirates al Castell

CONFRARIA
• Visita guiada “Baix a Mar” 

Inclou La Confraria i el Museu Casa Barral

Reserves:  calafellhistoric@calafell.org
 977 694 683 / 647 751 569
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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

Ajuntament de Calafell
Plaça Catalunya, 1, Calafell. Tel. 977 699 009 info@calafell.org

Patrimoni (Calafell Històric)
Ciutadella Ibèrica de Calafell. Carretera C-31 km. 141
Tel. 977 694 683 / 647 751 569
calafelhistoric@calafell.org | www.calafellhistoric.org

Regidoria de Promoció Econòmica
C/ Jaume Jané, 2. La Platja de Calafell. Tel. 977 699 009 (ext. 674)

Àrea de Qualitat de Vida
Pl. Constitució, 5 (Calafell). Tel. 977 699009 (ext. 773)

Regidoria d’Esports
Av. Vilarenc, 4. Calafell. Tel. 977 699 009 (ext. 473) esports@calafell.org

Regidoria de Turisme
Sant Pere, 29-31. La Platja de Calafell. Tel. 977 69 91 41. informacio@calafell.org
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, s/n. Port Segur-Calafell. Tel.: 977 15 90 58
turismesegur@calafell.org | www.turisme.calafell.cat

Regidoria de Joventut
Plaça Alcalde Romeu, s/n. Tel.: 977 699 009 (ext. 678)
joventut@calafell.org | www.joventut.calafell.cat

Centre Cívic Cinema Iris
c/ Vilamar, 21. Tel. 977 699 009 (ext. 580). centreciviciris@calafell.org

Cal Bolavà
Av. Generalitat, 1. Tel.: 977 699 009 (ext. 474)

Regidoria de Treball
Masia Vilarenc. Passeig de la Unió, s/n - 977 699 009 (extensió 679) 
www.treball.calafell.cat

www.calafell.cat


