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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

ACTIVITATS CALAFELL HIVERN 2020
DESEMBRE 2019 - MARÇ 2020

Dia Hora Activitat Lloc
15/12 QUEDADA DE LA TINTA AMB EMBARCACIÓ PORT SEGUR

22/12 18 a 20 h FESTIVAL DE NADAL CLUB GIMNÀTICA PAVELLÓ JOAN 
ORTOLL

22/12 11 h

PROMESES DE FANG. Taller infantil d'exvots
Preu: 3€ per nen/a (1 acompanyant adult gratuït)
A partir de 6 anys Places limitades.
Cal reserva al 977 69 46 83,  calafellhistoric@calafell.org
o 607 278 932 (whatsapp)

CIUTADELLA
IBÈRICA

23 al
31/12

9.30 a 
13 h

CAMPUS DE FUTBOL SEGUR CAMP DE FUTBOL 
DE SEGUR

27 al
31/12 10 a 13 h CAMPUS DE FUTBOL CALAFELL CAMP DE FUTBOL

JUAN RÍOS

28/12 8 a 20 h 3X3 HOQUEI PAVELLÓ JOAN 
ORTOLL

28 i
29/12 9 a 21 h III TORNEIG SOLIDARI CAP NEN SENSE JOGUINA CAMP DE FUTBOL 

DE SEGUR

29/12 9 a 18 h BATALLA DE PORTERS CAMP DE FUTBOL 
DE SEGUR

29/12 9 a 18 h TORNEIG DE FUTBOL 7 AMATEUR CAMP DE FUTBOL
JUAN RÍOS

04/01 11.30 h ESPECTACLE DE TITELLES
Organitza “La Malva” Acció Feminista. 

BIBLIOTECA 
VENTURA GASOL

07/01
al 29/02

REBAIXES DE GENER Als comerços del municipi

19/01 11 a 13 h CURSA ESCOLAR AJUNTAMENT DE CALAFELL PORT SEGUR

24/01 18 h CONTES EN ANGLÈS. A càrrec de KIDS&US BIBLIOTECA
VENTURA GASOL 

26/01 Matí FESTA DELS TRES TOMBS-SANT ANTONI ABAT

1 i 2/02 -
FESTA MAJOR DE LA CANDELERA
MARE DE DÉU DE LA COVA

07 al
14/02

CAMPANYA DE SANT VALENTÍ
Als comerços del municipi

14/02 20 a 24 h NIT DE CAMPIONS
Inauguració remodelació pavelló joan ortoll

PAVELLÓ JOAN 
ORTOLL

20 a
23/02

CARNAVAL "XURIGUÉ"

21/02 18 h CONTES EN ANGLÈS. A càrrec de KIDS&US BIBLIOTECA
VENTURA GASOL 



CICLE DE CINEMA D’IGUALTAT
Cicle de Cinema d’entrada gratuïta centrat en temes de gènere 
i socials amb col·loqui posterior a càrrec de La Porta de Fusta.
Un dijous al mes, a les 18 h, al Centre Cívic Cinema Iris.

5 DE MARÇ
ORDEN DIVINO
DIA MUNDIAL DE LES DONES
Directora: Petra Biondina Volpe
Intèrprets: Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig
Sinopsi: El 1971, les dones encara no podien votar 
a Suïssa. La Nora viu en un petit i pintoresc poble. 
Quan el seu marit li prohibeix acceptar una feina, 
la frustració la porta a començar a lluitar pública-
ment pel sufragi femení.

6 DE FEBRER
CONOCIENDO A ASTRID
SESSIÓ DE BIOGRAFIES EN FEMENÍ
Director: Pernille Fischer Christensen 
Intèrprets: Alba August, Trine Dyrholm
Sinopsi: Biopic de l’escriptora sueca Astrid Lind-
gren, creadora de “Pippi Calzaslargas”. El nom de 
‘Pippi’ el va concebre quan el seu fill li va demanar 
que li narrés les aventures d’una nena anomenada 
“Pippi Calzaslargas”. 

Dia Hora Activitat Lloc
07 i 

08/03
MERCAT D’ESTOCS Als comerços del municipi

14 al
19/03

CAMPANYA DIA DEL PARE Als comerços del municipi

15/03 10 h
XIX XATONADA POPULAR DE CALAFELL
PREU: 7 €

LA PLATJA DE 
CALAFELL

15/03
IX QUINZENA GASTRONÒMICA
DEL XATÓ DE CALAFELL (finalitza el 29/03/20)

RESTAURANTS 
PARTICIPANTS

20 a
22/03

ROCKI'N HILLBILLY HOTEL CANADÀ 
PALACE 

LA CANTERA

22/03 10 a 14 h CURSA DE L'AIGUA PORT SEGUR

25/03 18 h
¿ESTAS SON LAS COSAS CON LAS QUE TENEMOS
QUE APRENDER A VIVIR? Obra de teatre a càrrec de la 
companyia Tirititrans Trans Trans
En commemoració del Dia Internacional de la Visibilitat Trans

CENTRE CíVIC
MONTSE CIVIT

Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva
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CATALÀ PER A ADULTS
Cursos del 8 de gener al 18 de març
(pròxim període de cursos, a partir del 19 de març)
Inscripcions: de l’11 al 19 de desembre; de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h, i dimarts i dimecres de 16 a 19 h. 
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).

Ho organitza:

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

CURSOS DE CATALÀ 
NIVELLS BÀSIC i ELEMENTAL
Per a persones que volen entendre i parlar català, i 
resoldre les necessitats fonamentals de la vida quo-
tidiana en català (presentar-se, comprar, descriure, 
explicar...). 
Lloc: Cal Bolavà o Centre Cívic Montse Civit
Preu: entre 14,50 i 38,50 €
Les persones aturades, jubilades, pensionistes, amb al-
guna discapacitat, membres de família nombrosa o mo-
noparental, persones víctimes d’actes terroristes o de 
violència de gènere o persones en situació de precarietat 
tenen dret a un descompte entre el 50 i el 70 %.

NIVELL INTERMEDI
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 fluida i correcta.
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 51,50 €
Les persones aturades, jubilades, pensionistes, amb al-
guna discapacitat, membres de família nombrosa o mo-
noparental, persones víctimes d’actes terroristes o de 
violència de gènere o persones en situació de precarietat 
tenen dret a un descompte entre el 50 i el 70 %.

CURSOS EN LÍNIA
(nivells Elemental, Intermedi, Suficiència i C2)
Per a persones que no poden assistir als nostres cursos 
presencials. El material de treball es troba a la pàgina 
web www.parla.cat i l’alumne té el suport d’un tutor 
(cursos en línia amb modalitat combinada).
Les persones aturades, jubilades, pensionistes, amb alguna 
discapacitat, membres de família nombrosa o monoparen-
tal, persones víctimes d’actes terroristes o de violència de 
gènere o persones en situació de precarietat tenen dret a 
un descompte entre el 50 i el 70 % (excepte en el C2).

POSA-HI OLI
Programa d’activitat física i dinamització sociocultural 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 a 9.50 h, 10 a 10.50 h,
11 a 11.50 h
Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dimecres
Pavelló Jaume Vilamajó
Dimarts i dijous

ACTIVITAT FÍSICA
(BAIXA INTENSITAT)

Llar de Jubilats del Poble
Dilluns i dijous, 10 a 11 h

Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dijous, 11.30 a 12.30 h

GIMNÀSTICA DINS L’AIGUA
Una vegada al mes
Dimarts i dimecres
1er grup: 8.45 a 9.30 h
2nd grup: 10.20 a 11.05 h
Cal arribar 15’ abans 
Cal portar: xancles, casquet de 
bany, cadenat
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ACTIVITATS PER PERDRE LA VERGONYA A PARLAR CATALÀ...

TERTÚLIES EN CATALÀ
Grups conduïts per voluntaris, amb l’objectiu de mi-
llorar el català oral i adquirir més fluïdesa.
Dimarts, 10-11 h o 17-18 h Biblioteca Ventura Gassol
Divendres, 10-10.30 h Biblioteca Casa Nova de Segur
Preu: gratuït

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VxL)
Projecte que posa en contacte persones voluntà-
ries catalanoparlants que puguin dedicar una hora a 
la setmana a conversar en català amb persones que 
necessiten reforçar l’aprenentatge de la llengua oral. 
Inscripcions a la nostra Oficina o a través del web 
www.vxl.cat.
Preu: gratuït

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Activitat de foment de la lectura i la conversa en català
Un dijous al mes, de 18 a 19 h
Biblioteca Ventura Gassol
Preu: gratuït

I a més, per a tots els alumnes dels cursos i partici-
pants al VxL, visites al patrimoni, activitats culturals, 
pràctiques als establiments col•laboradors...., per cre-
ar entorns de conversa, per fomentar el coneixement 
del territori, per afavorir la cohesió social...

CLUBS DE LECTURA
A les Biblioteques de Calafell
Es legeix un llibre i després es fa una trobada on comentar-lo

A la Biblioteca Ventura Gassol
Clubs de lectura infantils:
Els dimecres, periodicitat quinzenal 
Club de literatura: 3r dissabte de mes
Book Club (lectura en anglès)
3r divendres de mes
Club Negra y Mortal (novel·la negra)
4t divendres de mes
Club de lectura fàcil en català 3r dijous de mes

A la Biblioteca Casa Nova de Segur
Club de literatura Segur: 2n dijous de mes

Més informació a les biblioteques
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ACTIVITATS ALS ESPAIS CÍVICS

INFANCIA I FAMILIA

TOT JUGANT
Per famílies amb infants de 0-3 anys
(nascuts a partir del 2017)
Espai de jocs per als més menuts de la casa i els seus 
acompanyants, un lloc acollidor on desenvolupar la 
creativitat, compartir experiències i ampliar les re-
lacions amb altres nens i nenes. Dinamitzat per una 
educadora. Tots els infants han d’estar en tot mo-
ment acompanyats per un adult.
Dimecres de 17 a 19 h al Centre Cívic Cinema Iris
Dijous de 17 a 19 h al Centre Cívic Montse Civit
Dates: del 15 de Gener fins al 2 d’ Abril de 2020
Accés lliure i gratuït. Places limitades a l’aforament.

SEGUIM JUGANT
Per famílies amb infants de 3-6 anys.
Espai de jocs per infants acompanyats d’un adult 
amb activitats guiades per una dinamitzadora. Pro-
gramació setmanal amb diferents activitats:  expres-
sió corporal, expressió artística, jocs en família, ball 
en família, manualitats...
Dimarts de 17.30 a 18.30 h al Centre Cívic Montse 
Civit
Dates: del 14 de Gener fins al 31 de marçde 2020
Accés lliure i gratuït. Places limitades a l’aforament.

GENT GRAN 
Inscripcions als Centres Cívics de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h (Prioritat persones empadronades a Calafell)

EXERCITA LA TEVA MENT:
TALLER DE MEMÒRIA
Està destinat a persones afectades pel procés natural 
d’envelliment o per malalties neurodegeneratives. 
Taller conduït per una persona voluntària on realitzar 
activitats diverses per millorar el domini mental, re-
duir la por i enriquir la ment, en un ambient relaxat i 
relacional. Impartit per Rosa Val.
Horari: dimecres o divendres de 18 a 19.45 h 
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris.
Preu: gratuït 

TALLER ACTIU
Vols estar i mantenir-te actiu i activa mentalment? 
Creus que has de reforçar les teves possibilitats? 
Al taller actiu oferim activitats pensades per tu !
Exercicis de memòria, manualitats, salut i benestar, 
jocs de taula, xerrades amb cafè, tardes de cinema... 
Imparteix 
Per a persones de més de 65 anys
Centre Cívic Montse Civit: Dijous o divendres d’11 
a 12:30 h
Centre Cívic Cinema iris: Dimarts de 17 a 18:30 h
Preu: gratuït 

CONNECTA’T 
Noves tecnologies per majors de 55 anys, curs 
d’informàtica bàsica , aprèn a navegar per internet, 
demanar cita prèvia al metge, buscar informació , 
conèixer el teu ordinador, tablet i smartphone, per 
estar connecta’t ,  i saber utilitzar, Facebook, What-
sapp, Instagram...

Centre Cívic Cinema Iris:
Dimarts  de 10:30 a 12 h
Centre Cívic Montse Civit:
Dimecres de 10:30 a 12 h
Imprescindible portar el teu mòbil
Preu: gratuït 
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ADULTS 

CREACIÓ I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
Un espai on descobrir i experimentar amb la creació 
artística, on l’important és el procés, el  sentir i gaudir, 
no el resultat ni el judici.
Treballarem amb fang, pintura, collage, lectures, etc. 
Integrant disciplines expressives. 
No calen coneixements previs artístics.
Horari: dimecres quinzenal, de 19 a 20:30 h 
Dates:  13 i 27 de gener, 10 i 17 de febrer  i 9 i 23 de 
Març
Lloc: Centre Cívic  M Civit
Preu: 30 euros el trimestre
Inscripcions: al SAC

EINES PER A PERSONES CUIDADORES
Taller conduït per una persona voluntària, està destinat 
a persones cuidadores de persones malaltes, afectades 
per algun tipus de discapacitat, etc.
Volem oferir un espai on adquirir eines pràctiques, pre-
ventives, i ser un espai d’ajuda mútua on compartir.
Impartit per Lluïsa Garcia Lucena. 
Horari: els dilluns de 17 a 18.30 h 
Dates: 13 de gener fins al 30 de Març
Lloc: Centre Cívic M Civit
Preu: gratuït 
Inscripcions:  Centre Cívic  M Civit,
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
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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 12 de setembre al juny de 2020
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’ensenyarem 
i, si en saps, aprendràs a comptar, repartir i interpretar.
Dates: del 16 de  setembre al 22 juny de 2020
Horari: dilluns de 19:30 a 21 h 
665 778 780 (Joan)
Activitat gratuïta

ASSOCIACIÓ PERFORMING ARTS
CALAFELL-DANSA CALAFELL

INICIACIÓ A LA DANSA INFANTIL
DE P-3 A P-4
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 10 a 11 h

DANSA INFANTIL DE P-5 a 1er
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 11 a 12 h 

DANSA INFANTIL DE 2on a 4art
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 12 a 13 h

CLÀSSIC ESPANYOL DE (5 A 8 ANYS)
Horari: Dimarts de 17.15 a 18.15 h
Dimarts de 18.15 a 19.15 h

DANSA MODERNA “ JAZZ”
PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS
Horari : Divendres de 17 a 18.30 h

Més informació: 607438956 (Diana)
dansacalafell@gmail.com

CALAFELL GLEE CLUB 
CANT CORAL
Si vols aprendre a cantar en grup, interpretar peces 
modernes i gaudir de la música, apunta’t. Es necessiten 
veus de totes les edats, sexes i colors!
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h
Més informació: 656 626 197 (Noelia) 
calafell.glee.club@gmail.com

SPLAF: ASSOCIACIÓ FIBROMIÀLGIA CALAFELL
A l’associació portem  a terme diverses activitats adap-
tades a les nostres necessitats (i també a altres perso-
nes amb malalties relacionades amb el dolor crònic). 
Oferim un espai obert de trobada, des d’on compartir, 
acompanyar-nos, distreure’ns, etc. Amb Ioga, tallers 
de cuina, tallers de memòria, reiki, manualitats, cafè 
tertúlia, etc.
Horari: Els dijous de 16h a 17 h, Tai-txi adaptat de se-
tembre de 2019 al juliol de 2020
Els dijous de 17h a 18h, Ioga adaptat de setembre de 
2019 al juliol de 2020
Els divendres de 16 a 19 h, de setembre de 2019 al 
juliol de 2020
Més informació: mcarbonellgarri@gmail.com
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ASSOCIACIÓ A-DONA’T
Som un grup de dones de Calafell, amb la inquietud 
de compartir un espai on desenvolupar diferents ac-
tivitats de lleure, coneixement i desenvolupament 
personal.
El nostre objectiu és dinamitzar la vida de la dona en el 
nostre entorn, mitjançant activitats de caire cultural, 
formatiu, social, lúdic o cívic.
Per participar a les activitats cal fer-se sòcia: 20 € 
quota anual.

TEATRE
Dilluns de 18h a 20h i divendres de10h a 12h

MEDITACIÓ
Dilluns de 17h a 18h

IOGA
Dimarts de 18.15h a 19.15h
Dimarts de 19.30h a 20.30h
Dijous de 19h a 20 h

EXPRESSIÓ i MOVIMENT LLIURE
Dijous de 12:30h a 14 h
Més informació:  667766776 ( Muntsa)

ANGLÈS
Dijous de 17h a 18.30h
Més informació:  667766776 ( Muntsa)

Informació: Whatsapp 626976318
adonatcalafell@gmail.com

ASSOCIACIÓ ART CALAFELL
CURS D’ESCULTURA 
Taller d’escultura i modelatge, pensat tant per prin-
cipiants com per persones amb coneixements previs.
Dia: els dijous de 17 a 20,30 h
Informació: Escultor Carlos Arrabal,
c-arrabal@orange.es, telf. 610 94 95 97

ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdoble, 
salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el cos i les 
ganes de ballar es treballa la coordinació, la memòria i 
el ritme, tot divertint-nos. Per a totes les edats.
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: dimecres de 16.45 a 17.45 h (grup iniciació) i 
de 17.45 a 18.45h (grup avançat).
Més informació: 658350547(Noemí)

ASSOCIACIÓ AHESAT
Associació Hogar-Escuela Seshat
Som una Entitat participativa en l’Acció Social mit-
jançant Projectes i Activitats relacionades amb:
• Salut Holística – Espai per Tallers (Ioga per 

embarassades; Plantes Medicinals, Meditació, 
Reiki, Constel•lacions, Crea’rt, Alimentació Sa-
ludable, 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 Germanor 
(rutes guiades per la comarca i altres indrets 
d’interès)

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

IOGA SALUT
Dates: dijous d’octubre de 2019 a juny de 2020 
Horari: de 18.30 a 21 h

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

CUINA VEGANA
Tallers per aprendre a fer àpats vegans.
Dates: el 4rt dissabte de cada mes, de l’octubre a juny 
Horari: de 10 a 13 h.
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ASSOCIACIÓ PASCUAL ESPORTIU
Vols fer gimnàstica amb nosaltres i treballar tots els 
teus grups musculars?
Fem  Pilates, cardio suau i tonificació. Cuidem la teva 
esquena
Centre Cívic Cinema Iris, dimarts i dijous a les 9:15 h.
Institut Camí de Mar, els dilluns i dimecres de 19.15 
h i a les 20.15 h.
Vine a provar un dia per més informació.

ASSOCIACIO COUNTRY STYLE DE CALAFELL
Classes de ball country.
Dates: del 2 d’octubre de 2019 al 24 de juny de 2020
Horari: dimecres de 19 a 21 hores
Més informació: 617 065 946 (Carme)

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ENFOCA
Enfoca és una associació fotogràfica que fa diverses 
activitats (sessions d’estudi, fotografia de models, 
sortides, formació, etc.) 
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020           
Horari: divendres de 19 a 21 h
Més informació: info@enfoca.eu

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
A càrrec d’Oscar Méndez
Dates: 22, 29 de gener, 5 de febrer de 19 a 21 hores, 
i els dissabtes 1 i 8 de febrer de 10 a 13 hores per a 
pràctiques exteriors.
Preu: 50 € socis i sòcies d’Enfoca, 90 € no associats, 
gratuït per socis i sòcies menors de 20 anys, i per ma-
jors de 65 anys un 10% de descompte.
Places limitades
Més informació a info@enfoca.eu

GRUPS DE FAMÍLIA AL-ANON/ALATEEN 
Grups de família Al-Anon / Alateen som els famili-
ars i amics de persones amb problemes amb l’alcohol. 
L’alcoholisme és una malaltia de la família, necessi-
tem conèixer-la així com les seves conseqüències en 
l’entorn familiar i social per recuperar-nos i per poder 
portar una vida normal. És l’alcohol un problema en la 
seva família?
Reunions tots els dilluns des de les 19 a 21 h. 
Contacta amb nosaltres: 608 78 29 96
www.al-anonespana.org

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS:
REUNIONES GRUPO
Solamente usted puede tomar la decisión de probar 
en A.A., si le parece que el programa le puede ayudar. 
Nosotros los miembros de A.A. llegamos al programa 
porque reconocimos finalmente que no podíamos con-
trolar nuestro modo de beber. Al principio estabamos 
poco dispuestos a admitir que podíamos beber sin peli-
gro. Pero los miembros experimentados de A.A. nos 
digeron que sufríamos una enfermedad. !Así nos habia 
parecido durante largos años! Nos enteramos de que 
mucha gente se sentía afligida por los mismos senti-
mientos de culpabilidad, soledad y desesperación que 
nosotros teníamos. Descubrimos que estos són los sin-
tomas de la enfermedad del alcoholismo. Tomamos la 
decisión de tratar de enfrentar-nos con las dificultades 
que la bebida nos había causado.
www.alcoholicos-anonimos.org
Reunions: els dilluns i els dimecres de 19 a 21 h. 
Informació: 606 586 270

ACTIVITATS A L’AULA POLIVALENT 
DE SEGUR DE CALAFELL:
Carretera de Barcelona (edifici de correus), Segur de 
Calafell

ELS AMICS DE L’ART
Si vols aprendre a dibuixar, pintar i fer manualitats, 
no dubtis i apunta’t a les classes, t’ho passaràs d’allò 
més bé.
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 12 h                                                      
Dates: del 16 de setembre al juliol
Per a més informació dirigiu-vos en l’horari de l’acti-
vitat al centre.

PUNT I GANXET
Combinem activitats de punt i ganxet, patchwork, 
manualitats en paper i altres materials.
Dates: del 16 de setembre a juliol
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 20 h
Més informació: 639 73 83 99 (Olivia)
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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. 
Per a mes informació podeu trucar al 637 380 037
Escriure a crearts.calafell@gmail.com
O podeu passar per l’escola en horari de tarda de 
17:30 a 19:30 

ACTIVITATS A ALTRES ESPAIS

UNIÓ ARTÍSTICA DE CALAFELL
Tenim tres grups d’esbart dansaire: infantil, juvenil i 
veterans, colles de ball de bastons: infantils i joves/
adults, 1 colla de ball de gitanes i Les Tirantinaires de 
Calafell. 
Dates: de setembre del 2019 a juliol del 2020
Lloc d’assaig: Gimnàs Institut Cami de Mar.                                     
Més informació: 722741052 (Albert Roig Llevadies, 
President) i 646882495 (Cristina Penya, vicepresi-
denta).

ZUMBA (A-DONA’T)
Horari: dimarts i dijous de 21 a 22 h
Lloc: Pavelló Jaume Vilamajó

CENTRE CIVIC MONTSE CIVIT 
( PORT DE SEGUR)

ART VINTAGE CALAFELL
T’agrada l’scrapbooking? Fes-te soci/a i tindràs un lloc 
per compartir idees i materials per als teus dissenys!
Horari: dijous de 16 a 19 h
Dates: d’octubre a juny
Quota soci/a: 10 € / mes
Més informació: 626 209 180 (Helena)
artvintagecalafell@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdoble, 
salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el cos i les 
ganes de ballar es treballa la coordinació, la memòria i 
el ritme, tot divertint-nos. Per a totes les edats.
Dates: setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: Divendres 17.15  a 18.30 h 
Més informació: 658350547 (Noemí)

GRUP DE NUTRICIÓ HOLÍSTICA
EN MODE ZEN
Un espai de trobada 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 26  juny 
Horari: divendres de 18:30 a 19:30 h 
Més informació: 646 434 474 (Isabel)

ASSOCIACIÓ CULTURAL
DE BALL F.A.D.E.S 
Classes de ball caribenys per adults. Salsa, bachata, 
roda de casino estil femení (salsa & bachata). Us man-
tindreu en forma d’una manera fàcil i divertida, vine i 
balla!
Dates: 17 de setembre al 30 de juny 
Horaris: dimarts i dijous 19:45 a 20:45
Més informació:
722143236 (Julio) 622437478 (Cristina)

ASSOCIACIÓ A-DONA’T
Informació A-dona’t a la pàgina 11.

CURS DE PINTURA CREATIVA
AMB ACRÍLICS
Dimarts de 17 a 19 h.

TXI KUNG
Dijous de 10 a 11h
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A CAL BOLAVÀ
Av. De la Sínia, s/n, al poble de Calafell

UNITS PEL REIKI

TROBADA REIKI
És un espai on ens trobem persones per aprofundir en 
el coneixement reiki. Organitzem xerrades, sortides al 
camp i excursions al llarg del curs. Totes les activitats 
són gratuïtes excepte les excursions fora del municipi.
Horari: divendres, de 17 a 19 h
Més informació: assunitspelreiki@gmail.com
678 808 456 (Encarna)

SESSIONS DE REIKI
L’objectiu de les sessions és per posar en pràctica tot 
allò que s’aprèn en els cursos que impartim a l’espai 
de trobada a tothom que necessiti i/o vulgui millorar 
el seu estat físic, mental, emocional i/o espiritual mit-
jançant els beneficis de rebre sessions de Reiki.
Horari: dimarts, de 17 a 19 h
Més informació: el mateix dia de l’activitat. Pregun-
teu per la Montse.

COR ORFEÓ CALAFELLENC
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: divendres, de 20.30 a 23.30 h
Més informació: cororfeocalafell@gmail.com
667 335 579 (Janet)

ALMAS ROCIERAS
Classes de rumba, flamenc, clàssic espanyol, sevilla-
nes, dansa andalusa, guitarra i “coro rociero” per a 
grups infantils, juvenils i adults.
Dates: del 16 de setembre al 13 de juliol
Horaris: dilluns i dijous, de 14.30 a 20 h

ARC 
Classes de puntes de coixí.
Cal disposar de coixí i boixets.
Dates: del 16 de setembre al 22 de juny
Horari: dilluns, de 16 a 19 h

BANDA DE GRALLERS DE MAS ROMEU
Aprèn a tocar la gralla i el timbal, engresca’t i forma 
part d’una activitat participativa per a totes les edats.
Dates: del 20 de setembre al 26 de juny
Horari: divendres, de 19 a 20 h

AHESAT
Tallers de creixement personal, de meditació, trobada 
de socis/es, etc.
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: 2n i 4t dissabte de cada mes, de 16 a 20.30 h

ADONA’T
Informació A-dona’t a la pàgina 16.

TALLER TXI KUNG
Dates: d’octubre de 2019 a juny de 2020
Horari: dimecres, de 20 a 21.15 h
Més informació: www.adona’t.webnode.es
adonatcalafell@gmail.com
 609 394 316 i 626 976 318

TALLER HIPOPRESSIU
Dates: fins al 17 de juny de 2020
Horari: dimecres, de 16.45 a 17.45 h
Més informació: www.adona’t.webnode.es
adonatcalafell@gmail.com
609 394 316 i 626 976 318

LA PORTA DE FUSTA
Tallers de teatre per a adults
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari grup d’adults: dilluns, de 21 a 23 h
Més informació: al 630 71 80 75 o al 699 025 032 
www.laportadefusta.com

RUTES 3000
Iniciació al senderisme i rutes
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Més informació: 722 482 203 (Anton) o 647 994 
453 (Pere)

CORAL LLEBEIG
Dirigit a infants de 4 a 15 anys
Horari: dissabtes, d’11.30 a 13.30 h,
a partir del 5 d’octubre
Preu: 50€ / anual (consulteu descomptes)
Inscripcions: 28 de setembre de 2019,
a les 12 h a Cal Bolavà
Més informació: 615 393 183 (Santi)
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Del 16 de setembre de 2019 al 15 de juny de 2020
Preinscripcions obertes durant tot el curs mentre hi hagi places
Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o www.calafell.cat/activitats/cursos

ANGLÈS JUVENIL I ADULTS 
Preparació per als exàmens oficials i acompanyament 
als alumnes a l’EOI. També es proporcionarà ajuda per 
a les inscripcions.
Els horaris i les ubicacions proposats poden variar 
segons la demanda.

Cal bolavà
DL DT DC DJ

16.00 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO

17.00 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO

FORMACIÓ D’ADULTS
PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS 
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
La durada mínima és de 330 hores.
S’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en 
què es realitza la prova.
Horari: de dilluns a dijous, de 9.30 a 13 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 70 € / curs. Els alumnes hauran d’abonar els 
dossiers didàctics. 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE
GRADUAT D’ESO PER A MAJORS DE 18 ANYS
Horari: de dilluns a dijous, de 9.30 a 13 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 70 € / curs. Els alumnes hauran d’abonar els 
dossiers didàctics. 

CURSOS ÀREA ENSENYAMENT

PREUS PER A L’ESCOLA D’ART
I L’ESCOLA D’IDIOMES
PERSONES EMPADRONADES:
1 activitat: 19,90€/mes
2 act.: 33,90€/mes 

3 act.: 44,90€/mes 
4 act.: 54, 90€/mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 activitat: 149,90€ 
2 act.: 269,90€ 

3 act.: 364,90€ 
4 act.: 449,90€

PERSONES NO EMPADRONADES:
1 activitat: 23,90€/mes
2 act.: 39,90 €/mes 

3 act.: 54,90 €/mes 
4 act.: 69,90 €/mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 act.: 199,90 € 
2 act.: 329,90 € 

3 act.: 449,90 € 
4 act.: 579,90 € 

Descomptes del 20% a persones aturades, 
pensionistes, famílies monoparentals i nombroses.
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TALLERS
Tallers trimestrals de lleure alternatiu per a joves. Inscripcions
a partir del 26 d’agost 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.

LET’S TALK. Taller de conversa en anglès per a joves
Ets estudiant de l’ESO, Batxillerat o FP i vols desen-
volupar les teves habilitats d’expressió oral en llengua 
anglesa? Amb aquest curs adreçat a joves t’oferim 
l’oportunitat de treballar-les en un ambient relaxat 
amb altres participants. Es tracta d’utilitzar els re-
cursos lingüístics que ja coneixes, i aprendre’n de 
nous, per establir una conversa a través de diferents 
dinàmiques i jocs, abordant temàtiques quotidianes. 
Si desitges guanyar fluïdesa, confiança i experiència, 
aquest és el teu taller! 
Horari: Dimarts, de 19 a 20h.
Dates: 21 de gener al 24 de març
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït

ESPAI FEM+
Ets o et sents dona i creus que falten espais on poder 
xerrar tranquil•lament de les teves inquietuds? Les 
tardes de dimarts  obrim un espai a la Tarda Jove de 
Segur on podràs fer consultes,  compartir experièn-
cies amb joves com tu o simplement passar una bona 
estona amb les teves amigues en un ambient relaxat 
i divertit!
A més, a l’Espai Fem+ organitzem activitats que segur 
t’interessen, tallers d’autodefensa femenina, coneixe-
ment del cicle menstrual,... 
Horari: Els dimarts, de les 18:30 a les 20 h.
Dates: A partir del 14 de gener
Lloc: Tarda Jove de Segur
Preu: Gratuït

AUTODEFENSA PER A DONES
Moltes vegades, les dones, ens trobem en situacions 
de vulnerabilitat, que poden arribar a ser incòmodes 
i violentes. Anar soles pel carrer no ens hauria de fer 
por, però malauradament és la nostra realitat diària. 
En el marc del curs d’autodefensa, s’ensenyaran tèc-
niques d’autoprotecció i defensa personal per tal de 
poder fer-hi front i sentir-nos més segures a l’hora de 
afrontar certes situacions. L’autodefensa des de l’ús 
de la intel•ligència a nivell mental i físic. Curs pràctic i 
adequat per a les dones joves, on es treballarà a través 
de situacions reals i on es resoldran els dubtes que es 
plantegin.
Horari: Els dimarts a les 18:30 a les 20 h
Dates: Del 21 de gener a l’11 de febrer
Lloc: Tarda Jove de Segur
Preu: Gratuït 
Taller organitzat en el marc del projecte Fem+

TALLER: CONEIX EL TEU CICLE
La menstruació, la regla, la dona de vermell; l’hem ano-
menat de moltes maneres, però sempre d’amagades, 
sempre se’ns havia dit que havia de ser un tema que es 
de tractés en la més estricte intimitat o fins i tot, ni par-
lar-ne. Sempre vista com “allò” negatiu que les persones 
menstruants “patim o patirem” al llarg de la nostra vida. 
És per això que volem  normalitzar-la, que deixi de ser un 
tabú o fins i tot una maledicció!
En aquest taller aprendrem a cuidar-nos i estimar-nos 
a través del coneixement sobre les fases del cicle mens-
trual i com podem detectar en quina fase estem. També 
descobrirem  els productes que millor es poden adaptar 
al nostre cicle i que cuiden el nostre cos.
Horari: De les 18:30  a les 20 h
Data: 17 de març
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït
Taller organitzat en el marc del projecte Fem+
en col•laboració amb la Xarxa Sanitària Santa Tecla.
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INICIACIÓ A LA TÈCNICA DEL STOP-MOTION 
AMB SMARTPHONE
L’objectiu del taller és la creació de microcurts a mit-
jançant la tècnica coneguda com stop-motion o quadre 
per quadre.  Aquesta tècnica d’animació consisteix en 
simular el moviment mitjançant el muntatge de foto-
grafies, una darrera de l’altra, per després editar-ho. 
D’aquesta forma podrem produir fàcilment la nostra 
primera pel•lícula d’animació... I tot des del mòbil!
Horari: Els divendres, de les 17 a les 19 h
Data: Del 24 de gener al 14 de febrer 
Lloc: Casal Jove
Preu: Gratuït

CURS D’INICIACIÓ A LA GUITARRA 
El curs s’adreça a tots els joves que volen aprendre a 
tocar la guitarra però no saben per on començar. L’ob-
jectiu és consolidar una sèrie de tècniques que serveixin 
de base per al posterior estudi de l’instrument. 
Els curs s’estructura en grups petits, per a un major 
aprofitament. Amb grups d’iniciació per a les perso-
nes que s’inicien en l’instrument i grups d’aprofundi-
ment, per a aquelles persones que fa poc que toquen. 
Es poden inscriure joves de totes les edats a partir de 
3er de primària.
El curs s’estructura en tres trimestres, fins el mes de 
juny. Les incorporacions noves aquests trimestre ani-
ran en funció de les places disponibles i del nivell de 
coneixements, per tal de poder seguir el temari del 
curs iniciat a l’octubre.
Horari:
Iniciació. Nivell 0. Divendres  de les 17:00 a les 18:15 h
Iniciació. Aprofundiment 1. Divendres de les 18:15 a 

les 19:30 h. 
Iniciació. Aprofundiment 2. Divendres de les 19:30 a 

les 20:45 h.
Dates: Del 24 de gener al 27 de març
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre

TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI: 
APRENDRE A APRENDRE
Curs dirigit a joves d’ESO que volen millorar el seu pro-
cés d’aprenentatge mitjançant tècniques i estratègies 
que facilitin el procés d’estudi, amb l’objectiu d’augmen-
tar 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 27 de gener al 9 de març
Lloc: Tarda Jove de Segur ( C/ Dinamarca )
Preu: Gratuït
Curs adreçat a alumnes d’Educació Secundària Obligatòria
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FORMACCIÓ
Accions formatives d’orientació i capacitació en el món del treball per a joves.
Inscripcions a partir del 16 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 informatives o bé adreçar-vos a www.garantiajuvenil.
gencat.cat.

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 Espor-

tives (35 h)
• Bloc Específic: Procediments de tècniques i 

recursos de primers auxilis (15 h)
• Període de Pràctiques: 150 h
Pendent de concretar dates. 
Preu: Gratuït. 
La inscripció es pot fer de manera separada per a cadas-
cun dels mòduls. 
Els i les participants han d’haver superat o estar en dis-
posició de superar durant el curs escolar el graduat en 
Educació Secundària Obligatòria.  

TRANSPORT DE MERCADERIES
(FINS A 3500KG)
Curs amb el que obtindrem el permís de conduc-
ció “B”, que ens permetrà conduir vehicles de fins a 
3500 kg.
A més, es tractaran altres temes com consells de se-
guretat,  tècniques de càrrega i descàrrega i conduc-
ció sostenible.
Dates: De dilluns a divendres, del 20 de gener al 3 d’abril
Hora: De 9 a 14  h
Lloc: Casal Jove de Calafell 
Preu: Gratuït.
Important: Les taxes associades a l’obtenció del carnet 
de conduir van a càrrec de l’alumnat.
Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Tarrago-
na, en el marc del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo, del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
Sessió informativa el dia 15 de gener a les 11 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 16 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:
MENSTRUACIÓ I APLICACIONS MÒBILS
Al taller aprofundirem sobre la menstruació: Tractarem 
el nom i la possible durada de les fases de cada cicle 
menstrual, com actua el nostre cos en cada fase i com 
podem detectar-les. A més coneixerem els productes 
ecològics i saludables que podem fer servir per tal de 
cuidar-nos a nosaltres i cuidar del planeta.

En una segona part coneixerem diferents aplicacions 
hi ha disponibles per Android i Iphone pel control del 
cicle menstrual i altres recursos a Instagram i facebook.

Horari: El divendres, de les 17:30 a les 19 h
Dates: 14 de febrer
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït 
Taller organitzat en el marc del projecte Fem+ en 
col•laboració amb la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

TALLER DE CUINA SALUDABLE:
BATCH COOKING
T’imagines preparar el menjar en 10 minuts? El batch 
cooking està de moda. Es tracta de cuinar 2 hores d’un 
dia per tota la setmana. Amb aquesta organització tin-
dràs a la mà els bàsics per preparar els plats ràpidament. 
És un curs ideal per a tu, que vols menjar tuppers sans a 
l’oficina, que no tens gaire temps per cuinar, vols men-
jar saludable i tenir temps per gaudir.
Horari: De les 17:30 a les 20h.
Data: 28 de febrer
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
Preu: Gratuït
Col•labora: Corner Salu. Alimentació intel•ligent.

TORNEIG DE JUST DANCE
Demostra la teva habilitat a la pista de ball amb el Just 
Dance amb les darreres novetats musicals del mo-
ment! Vine a passar una tarda divertida!!
Horari: A partir de les 16h. 
Data: 6 de març
Lloc: Centre Cívic Montse Civit
Preu: Gratuït

MARCA LA DIFERÈNCIA
AMB EL TEU CURRÍCULUM! 
Si vols trobar feina t’has d’assegurar que el teu currí-
culum destaqui entre els altres. Pensa que hi ha dese-
nes de persones que podrien estar optant a la mateixa 
ocupació que tu.  Marca la diferència! amb plataforma 
CANVA podràs dissenyar un currículum creatiu i molt 
professional de manera molt senzilla
Horari: De les 17 a les 19 h
Data: 13 de març
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït
Col•labora Regidoria de Treball de l’Ajuntament de 
Calafell

TORNEIG DE FIFA 
Ens tornem a trobar tots les i els casaleros al torneig 
de FIFA... segur que a al sofà de casa ningú pot amb 
tu, però et podràs batre amb la flor i nata del FIFA!!??
Aquest cop al Centre Cívic Montse Civit, on farem les 
semis i la final en gran format!
Horari: A partir de les 16h. 
Data: 27 de març
Lloc: Centre Cívic Montse Civit
Preu: Gratuït
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ACTIVITATS JOVENTUT
AULA D’ESTUDI 

Necessites un cop de mà amb l’ESO? T’ajudarem amb 
les activitats escolars i a repassar els conceptes 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.
Del 14 de gener a l’1 d’abril. Gratuït.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JUVENIL

No saps què fer? Vols estudiar? Vols treballar? Des 
de la Regidoria de Joventut t’oferim un espai per po-
der-ne parlar, donar-te informació i aclarir dubtes 
que et puguin ajudar a prendre decisions.

Al Servei d’Orientació Juvenil podràs comptar amb 
un assessorament personalitzat per tal que puguis dis-
senyar el teu itinerari acadèmic 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 (elec-
ció 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.

PATIS OBERTS
Els patis oberts és una iniciativa que posa a disposició 
dels joves i famílies els patis dels centres educatius fora 
d’horari lectiu, com a nous espais de lleure de proximi-
tat on es promou el civisme i l’esport. Funcionem com 
qualsevol altre espai públic de la població, essent espais 
oberts a tothom, sempre i quan es respectin unes nor-
mes d’ús bàsiques.
Els patis oberts s’obriran entre setmana a les tardes i els 
dissabtes en jornada de matí i tarda. 
Estigues atenta a properes informacions amb les da-
tes d’inici!

ESPAIS JOVES

CASAL JOVE DE CALAFELL
Al Casal Jove trobaràs un espai de trobada juvenil 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 primera 
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 in-
formar-te, fer cursos, tallers, connectar-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 16 a 20 h 
a la Planta baixa de les Dependències Municipals del 
Carrer Dinamarca.

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.
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 OCUPACIONAL
Subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

CP ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 
250 hores
Dates previstes: Del 13/01/2010 al 25/03/2020
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur, preferentment.

ANGLÈS A2 190 hores
Dates previstes: Del 02/03/2020 al 13/05/2020
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15.30 
a 19:30 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur, preferentment.
Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la 
formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària 
perquè pugui presentar-se a les proves d’acreditació ofi-
cial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència 
per les Llengües (MCERL).

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, 
JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA
330 hores
Dates previstes: Del 10/02/2020 al 31/05/2020
Horari: de 09 a 14 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur, preferentment.

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE 
EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL 310 hores
Dates previstes: Del 25/02/2020 al 09/04/2020
Horari: Formació teòrica: De dilluns a divendres, de 
10 a 14 hores i de 16 a 20 h
Pràctiques: Dates i horari a determinar
Adreçat a: Persones en situació d’atur, preferentment.

SOCORRISME EN INSTAL•LACIONS
AQUÀTIQUES 370 hores
Dates previstes: del 27 de gener al 8 de maig
Horari: De dilluns a divendres de 15 a 17 h, dissabtes 
de 9 a 15 h i intensiu setmana santa de 9 a 15 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur.

FORMACIÓ CONTINUA
Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya. Adreçada a persones en actiu.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 30 hores
Dates previstes: Del 24/01/2020 al 15/02/2020
Horari: Divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN 
LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 30 hores
Dates previstes: Del 03/02/2020 al 04/03/2020
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 14 a 16 h

FORMACIÓ PLA DE BARRIS 
Adreçada prioritàriament a persones residents al nucli antic

WHATSAPP, TELEGRAM, FACEBOOK 
MESSENGER. Comunicació en les distàncies 
curtes per a empreses i comerços
12 hores
Dates previstes: Del 28/01/2020 al 12/02/2020
Horari: Dimarts i dimecres de 14 a 16 h
Preu: Gratuït
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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.

CURS EXPRESS ANGLÈS: 
EXPRESS YOURSELF! 20 hores
Objectius:
• Assolir una atenció al client eficaç en Anglès 

mitjançant eines específiques per a millorar i 
perfeccionar el nivell de conversa i comunicació 
en l’atenció al públic

• Proporcionar a l’alumne les expressions i voca-
bulari per gestionar amb èxit les interaccions, 
pròpies del lloc de treball, amb persones de parla 
anglesa.

EDICIÓ DE FOTOGRAFIA 
PROFESSIONAL AMB GIMP 20 hores
Preu: 20€
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 fulle-
tons amb l’objectiu de que puguin ser impreses o pu-
blicades en una web.
Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres que 
ens ofereix el principal programa de retoc d’imatges 
GNU.

MODEL DE NEGOCI 20 hores
Preu: 20€
L’anàlisi del Model de Negoci esdevé un punt essen-
cial 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 decisions, amb indicadors objectius.

CONTASOL 20 hores
Preu: 40€
Contasol és un programa de comptabilitat profes-
sional gratuït desenvolupat per complir amb els re-
queriments fiscals de qualsevol empresa. S’adapta 
fàcilment a les necessitats dels usuaris i ofereix la in-
formació d’una manera visual i atractiva

OPENOFFICE CALC. 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€ 

Els descomptes a aplicar sobres aquestes tarifes, no acu-
mulables, són els següents:
• 40% a persones aturades, inscrites a la borsa de tre-

ball i empadronades al municipi de Calafell (cal adjun-
tar NIF, volant empadronament, full inscripció atur)

• 20% a persones empadronades al municipi de Calafell 
i inscrites a la borsa de treball (cal adjuntar NIF i vo-
lant 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 Vila-
rencZenit

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

• 10% de descompte a empreses amb domiciliació fiscal 
a Calafell
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HORARIS D’OBERTURA

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 h i de 16 a 18 h

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

Tancat tots els dilluns i dimarts de tardor, hivern
i primavera (inclosos festius)

ACTIVITATS SOTA DEMANDA 
PER A GRUPS
(mínim de 14 persones)

Tenim un ampli ventall de propostes que oferim, sota 
demanda, per a grups. Visites guiades, visites temà-
tiques, rutes pel patrimoni, tallers infantils, activitats 
familiars...

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.

Més informació i reserves:
www.calafellhistoric.org
calafellhistoric@calafell.org
977 694 683 / 647 751 569

Segueix CALAFELL HISTÒRIC
a Facebook, Twitter i Instagram.
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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

www.calafell.cat

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 de la Ciutat
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
C/ 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. 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

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

Biblioteca Ventura i Gassol de Calafell
Passeig de la Unió, s/n - biblioteca@calafell.org - Tel. 977 691 284

Biblioteca Casa Nova de Segur
Port de Segur. Edifici G - Tel. 977 161 864 - biblioteca.segur@calafell.org

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

Centre Cívic Montse Civit
Port Segur, edifici G. Tel. 977 699 009 (ext. 490) | espaiscivics@calafell.org


