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INSCRIPCIONS:  

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
A partir del 4 de setembre, a les 16 h 
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com/ccivic/families.xml

INSCRIPCIONS AL CENTRE 
A partir del 4 de setembre 
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 16 a 21 h
El pagament dels cursos es farà mitjançant targeta de crèdit o en 
efectiu en el moment de la inscripció. En cas de donar-se de baixa un 
cop iniciat el període d’activitats no se’n farà cap devolució. El centre 
es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nom-
bre mínim de persones inscrites.

TALLERS CULTURALS                                                                                                                                    



TALLERS  PER A PÚBLIC GENERAL

SALUT I CREIXEMENT              
PERSONAL                                                                                                                                        

MARXA NÒRDICA I SALUT
Dimarts de 9.30 a 11 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre  
Preu: 43,45 €
Activitat esportiva suau, molt 
completa i per a totes les edats, 
que apropa la salut a les perso-
nes i ajuda a socialitzar. Gran 
part de l’activitat es realitza a 
l’aire lliure. Inclou lloguer dels 
bastons especials de marxa 
nòrdica. Apte per a persones 
amb problemes de salut.
A càrrec de Nordic Walking 
Terapèutic

TALLER DE CRIANÇA 
Dijous, de les 17. 15 a 18.45 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
Per a parelles que esperen el 
seu primer fill o famílies que 
tinguin nadons de 0 a 2 anys. Un 
espai on es resoldran dubtes, 
neguits i expectatives com a fu-
turs pares que des del intercanvi 
d’experiències i opinions obri la 
possibilitat de fer una xarxa de 
criança col·lectiva al barri.
A càrrec de l’Associació Tribu 
Senoi

MINDFULNESS
Dilluns, de 20 a 21 h                 
 Del 2 d’octubre al  27 de no-
vembre Preu:  28,97 €
Atenció plena o enfocament 
sense prejudicis de l’atenció 

d’un mateix en les pròpies emo-
cions, pensaments i sensacions 
que es produeixen en el moment 
present. Et donarem tècniques 
per millorar la concentració, el 
desbloqueig de tensions i l’elimi-
nació de  l’ estrès per arribar a 
un equilibri entre ment i cos.
A càrrec d’Albert Colomer 

ESTIRAMENTS 
Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 28,97 €
A càrrec de Laia Llorca

FITNESS HIPOPRESSIU
Dilluns, de 16 a 17 h 
Del 2 d’octubre al  27 de no-
vembre Preu: 28,97 €
Programa específic per tonificar 
el cos i treballar el sòl pelvià 
amb exercicis hipopressius. 
A càrrec d’Anna Carmona, d’Air 
Active

IOGUILATES  
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
Enforteix, flexibilitza i tonifica 
tota la musculatura corporal, 
afina i reforça la zona abdominal 
mitjançant exercicis relaxats. 
Alinea les articulacions i corre-
geix els mals hàbits posturals.
A càrrec de Cristina Sanchez

IOGA
Dilluns, de 17.30 a 19 h 
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Del 2 d’octubre al  27 de 
novembre  
Preu: 43,45 €
A càrrec de Lina Mariño

PILATES
Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu: 43,45 € 
A càrrec d’Angie Pérez 
Dijous, de 20.30 a 21.30 h 
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 28,97 €             
A càrrec Lucrecia Guio

EXPRESSIÓ I MOVIMENT               

INTRODUCCIÓ A LA    
DANSA ORIENTAL
Dimecres, de 20 a 21.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
La dansa oriental és un art mil-
lenari, un llenguatge corporal 
que utilitza moviments essen-
cials de la naturalesa i també 
s’ha convertit en un sistema 
efectiu per potenciar l’autoes-
tima i la feminitat de la dona, 
amb múltiples beneficis físics i 
terapèutics.
A càrrec de Judit Belenguer

ZUMBA FUSIÓ        
Dimarts, de 20 a 21.30 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Divendres, 19.30 a 21 h  
Del 29 de setembre a l’1 de 
desembre 
Preu: 43,45 €
A càrrec de Judit Belenguer

MÚSICA EN FAMÍLIA
Per a infants de 18 mesos a 
2 anys. Dimarts, de 17.15 a 
18.15 h 
Del 26 de setembre al 21 de 
novembre 
Preu: 28,97 €
Per a infants de 18 mesos a 2 
anys amb les seves respecti-
ves famílies. 
A través de la música, el joc, el 

moviment i els contes s’estimula 
la sensibilització de l’infant  treba-
llant aspectes rítmics, melòdics, 
tímbrics i formals. Es busca esti-
mular la creativitat, la coordinació 
i la memòria juntament amb altres 
aspectes tan importants com 
l’empatia, la sensibilitat i l’autono-
mia de l’infant.
A càrrec de Joan Martínez 
Colás, d’ENFOC Musical

RECURSOS                                                 

REMEIS I COSMÈTICA       
NATURAL 
Dilluns, de 18.30 a 20 h 
Del 2 d’octubre al  27 de novembre  
Preu: 43,45 €
Taller teòric / pràctic en què 
aprendrem a fer cremes, locions, 
ungüents i bàlsams (antireumàti-
ques, antial·lèrgiques, cremades, 
torçades, antiarrugues, solar, 
labial...) amb ingredients naturals 
(olis vegetals, olis essencials, 
mantegues, ceres, argiles...). 
Material a càrrec del participant.
A càrrec de Urvashi Bailo

SKETCHBOOKING 
Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Del 27 de setembre al 29 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
En aquest curs es treballaran 
les bases del dibuix ràpid a 
l’exterior, encarat a motius 
de viatge o de diari personal 
il·lustrat . Prendre apunts amb 
llapis, tinta, aiguades ràpides i, 
fins i tot, materials improvisats 
com la xocolata d’un gelat o el 
fang de les botes pot ser enor-
mement evocador. 
A càrrec de Marc Torrent 

BRIDGE 
Dijous, de 17 a 18.30 h  
Del 28 de setembre al 30 de 
novembre 
Preu: 43,45 €
Joc de cartes que estimula la me-
mòria de manera pràctica i amena 
tot jugant-hi des del primer dia.
A càrrec de Ramon Gómez 




