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Reus 
 

 

 

 

 

 

El Casal Cívic Reus Reus Reus Reus ----    La RamblaLa RamblaLa RamblaLa Rambla adscrit a la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, es va inaugurar l’any 2004200420042004 

És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on 
podeu participar en diferents activitats, com tallers, conferències, 
exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les 
vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte 
col·lectiu. 

Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la 
millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la 
persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu 
en el seu compromís amb la societat. 

Horari:Horari:Horari:Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 21 h, dissabtes de 10 a 15.30 h. i 
diumenges de 10 a 14 h. 
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/////////////////////// 
ACTIVITATS MANUALS I 

ARTÍSTIQUES 
 

Dibuix Dibuix Dibuix Dibuix     
del 21 de gener a 8 d’abril 
dilluns, d’11.30 a 12.30 h 
a càrrec de Coia Guiu 
Casal 
 
Treballs manualsTreballs manualsTreballs manualsTreballs manuals    
del 8 de gener al 9 d’abril 
dimarts, de 16 a 18 h 
a càrrec de Montse Florensa 
Associació cultural Dolors 
Vives Rodon 
25 euros/trimestre 
 
Puntes de coixíPuntes de coixíPuntes de coixíPuntes de coixí    
del 7 de gener al 8 d’abril 
dilluns, de 18 a 19 h 
a càrrec de Montse Florensa 
Associació cultural Dolors 
Vives Rodon 
25 euros/trimestre 
 
 

 

 
 
 

 

//////////////////////// 
ARTS ESCÈNIQUES I 

MUSICALS 
 

Balls i dansesBalls i dansesBalls i dansesBalls i danses    
del 24 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 12 a 13 h 
a càrrec de Núria Navàs 
Casal 
 
Grup Mediterrani: la coral del Grup Mediterrani: la coral del Grup Mediterrani: la coral del Grup Mediterrani: la coral del 
CasalCasalCasalCasal    
del 8 de gener al 10 d’abril 
dimarts i dimecres, de 16.30 a 
18 h 
a càrrec de Milagros Martin 
Associació de gent gran 
gratuït 
 
Ball setmanalBall setmanalBall setmanalBall setmanal    
Amb sessions de música en 

directe 

del 10 de gener a l’11 d’abril 
divendres, de 17 a 20 h 
a càrrec de Milagros Martín 
Associació de gent gran 
gratuït 
 
Ritmes llatinsRitmes llatinsRitmes llatinsRitmes llatins    
del 24 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 16.30 a 17.30 h 
a càrrec de Natàlia Martínez 
Casal 
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SardanesSardanesSardanesSardanes    
del 10 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 17 a 18 h 
a càrrec de Cesar Moyano 
Associació de gent gran 
gratuït 
 
SevillanesSevillanesSevillanesSevillanes    
del 7 de gener al 8 d’abril 
dilluns, d’11.30 a 13 h - grup 1 
dilluns, de 16 a 18 h - grup 2 
dilluns, de 18 a 20 h - grup 3 
a càrrec de Yolanda Iranzo 
Associació de gent gran 
25 euros/trimestre 
 
Ball en líniaBall en líniaBall en líniaBall en línia    
del 8 de gener a l’11 d’abril 
dimecres, de 17.30 a 18.30 h - 
grup 1 
dimarts, de 18 a 19 h - grup 2 
dimecres, de 18.30 a 19.30 h - 
grup 3 
dijous, de 18.30 a 19.30 h – 
grup 4 
a càrrec d’Isabel Calero 
Associació cultural Dolors 
Vives Rodon 
Preu? 
 
 

 
 

//////////////////////// 
FORMACIÓ I CULTURA 

 
Tertúlia en catalàTertúlia en catalàTertúlia en catalàTertúlia en català    
del 24 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 16 a 17 h  
a càrrec de Francesca Tayant 
Casal 
 
Grans lectorsGrans lectorsGrans lectorsGrans lectors    
Tertúlies al voltant de la 

lectura d’un llibre 

Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar 
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa 
 
 

//////////////////////// 
NOVES TECNOLOGIES 
    
Iniciació a la informàticaIniciació a la informàticaIniciació a la informàticaIniciació a la informàtica    
Programa de Gent Gran 
de l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar 
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa” 
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Comunica’t per la xarxaComunica’t per la xarxaComunica’t per la xarxaComunica’t per la xarxa    
Conèixer i practicar amb les 

eines de comunicació digitals 

més populars amb el propòsit 

de millorar les possibilitats de 

comunicació amb el seu entorn 

més proper. 

Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar 
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa” 
 
Imatges per recordarImatges per recordarImatges per recordarImatges per recordar    
Aprendrem com obtenir 

imatges digitals sinó 

també com guardar-les i 

ordenar-les en un lloc segur, 

com crear els seus àlbums o 

presentacions, i com 

compartir-ho amb les persones 

que desitgem. 

Programa de Gent Gran de  
l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar 
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa” 
 
Recerca de feina per internetRecerca de feina per internetRecerca de feina per internetRecerca de feina per internet    
de l’11 de gener al 12 d’abril 
divendres, de 9 a 13 h 
Fundació Intermèdia 
 

//////////////////////// 
SALUT I BENESTAR 
 

MemòriaMemòriaMemòriaMemòria    
del 23 de gener al 10 d’abril 
dimecres, de 16 a 17 h - grup 1 
dimecres, de 17 a 18 h - grup 2 
a càrrec de Francesca Tayant 
Casal 
 
TaitxíTaitxíTaitxíTaitxí    
del 24 de gener a l’11 d’abril 
dijous, de 17.30 a 18.30 h 
a càrrec de Jordi Abelló 
Casal 
 
EstiramentsEstiramentsEstiramentsEstiraments    
del 22 de gener al 9 d’abril 
dimarts, de 10 a 11 h - grup 1 
dimarts, de 15.30 a 16.30 h - 
grup 2 
dijous, de 12 a 13 h - grup 3 
a càrrec de Mònica Bisbal i 
Isabel Sardà 
Casal 
 
IogaIogaIogaIoga    
del 8 de gener al 9 d’abril 
dimarts, de 16.30 a 18 h 
a càrrec d’Isabel Sardà 
Associació cultural Dolors 
Vives Rodon 
25 euros/trimestre 
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En forma IIEn forma IIEn forma IIEn forma II    
Treball de l’estabilitat 

lumbopèlvica, o core stability, 

mitjançant exercicis de 

gimnàstica hipopressiva i de 

relaxació, específics per a la 

gent gran, que ajuden a 

recuperar la vitalitat perduda. 

Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar    
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa 
 
PilatesPilatesPilatesPilates    
del 7 de gener a l’11 d’abril 
dilluns i dijous, de 10 a 11 h  
a càrrec de Mònica Bisbal 
Associació de Gent Gran 
20 euros/trimestre 
 
Ioga matinalIoga matinalIoga matinalIoga matinal    
del 7 de gener a l’11 d’abril 
dilluns i dijous, de 9 a 10 h 
a càrrec d’Ester Dauder 
Associació cultural Dolors 
Vives Rodon 
25 euros/trimestre 
 
    
    
    
    

GimnàsticaGimnàsticaGimnàsticaGimnàstica    
del 8 de gener al 12 d’abril 
dimecres i divendres, de 9.30 
a 10.30 h - grup 1 
dimecres i divendres, de 10.30 
a 11.30 h - grup 2 
dimecres i divendres, d’11.30 
a 12.30 h - grup 3 
dimarts i dijous, d’11 a 12 h - 
grup 4 
a càrrec de Mònica Bisbal  
Associació de gent gran 
25 euros/trimestre 
 
Viure és descobrirViure és descobrirViure és descobrirViure és descobrir----memememe        
Facilita les eines perquè 

les persones grans potenciïn 

les seves capacitats i habilitats 

personals, de manera que els 

permetin adaptar-se als reptes 

i desenvolupar-se bé en la vida 

quotidiana. 

Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “la Caixa” 
dates i horaris a concretar 
Casal amb la col·laboració de 
la Fundació Bancària “la Caixa 
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//////////////////////// 
INSCRIPCIONS I 

INFORMACIÓ 
    
del 3 al 9 de generdel 3 al 9 de generdel 3 al 9 de generdel 3 al 9 de gener    
    
Les activitats organitzades pel 
Casal (Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes. El material necessari El material necessari El material necessari El material necessari 
va a càrrec de les persones va a càrrec de les persones va a càrrec de les persones va a càrrec de les persones 
inscritesinscritesinscritesinscrites. Les places a les 
activitats són limitades i 
s’adjudiquen per ordre 
d’inscripció. La realització 
d’una activitat està 
condicionada a la inscripció 
d’un nombre mínim de 
persones. Tres faltes 
d’assistència sense justificació 
prèvia impliquen la pèrdua de 
la plaça. 
Les activitats organitzades per 
les entitats són responsabilitat 
d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi. 
977 302 490977 302 490977 302 490977 302 490    
cc.reuslarambla@gencat.catcc.reuslarambla@gencat.catcc.reuslarambla@gencat.catcc.reuslarambla@gencat.cat    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Més informació a:Més informació a:Més informació a:Més informació a:    



 

 

 


