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Riera d’Aragó, 11
Reus
El Casal Cívic El Casal Cívic Reus - La Rambla adscrit a la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, es va inaugurar l’any 2004
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: 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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////////////////////////
ESPAI PER A TOTHOM

////////////////////////
INFANTS

Servei de Menjador
De dilluns a divendres, de 13 a
15 h

Activitats presencials
adreçades a
infants de 5 a 11 anys.
S’alternarà la modalitat en
línia i presencial en funció del
què estableixi l’equipament i/o
de les mesures sanitàries
vigents.

Cafeteria
De dilluns a divendres, de 9 a
13 h
Servei de Perruqueria
Gent gran
Dimecres, de 9.30 h a 13 h i 17
a 20 h.
Amb cita prèvia

El meu conte
Presencial/en línia
22 i 29 de gener
divendres, de 17 a 18.30 h
Psicomotricitat
Presencial/en línia
5 i 12 de febrer
divendres, de 17 a 18.30 h

Servei de Podologia
Gent gran
Dilluns, dijous i divendres, de 9
a 13.30 h
Amb cita prèvia

Jocs i contes
Presencial/en línia
19 i 26 de febrer
divendres, de 17 a 18.30 h
Petits artistes
Presencial/en línia
5 i 12 de març
divendres, de 17 a 18.30 h
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Una mona, molt mona
Presencial/en línia
19 de març
divendres, de 17 a 18.30 h

Pintem amb aquarel·la
En línia
Adults i gent gran
del 21 de gener al 25 de març
dijous, de 17.30 a 18.45 h
a càrrec de Coia Guiu
Casal

a càrrec de Mònica Cánovas
Casal

Disseny i creativitat amb roba
En línia
Adults i gent gran
del 19 de gener al 23 de març
dimarts, de 17.30 a 18.45 h
a càrrec de Marta Domadel
Casal

////////////////////////
ARTS MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Dibuix i pintura amb llapis
En línia
Adults i gent gran
del 18 de gener al 22 de març
dilluns, de 10 a 11.15 h
a càrrec de Coia Guiu
Casal

////////////////////////
FORMACIÓ I TRADICIONS
Català
En línia
Adults i gent gran
del 21 de gener al 25 de març
dijous, de 10 a 11.15 h
a càrrec de Rosa Llauradó
Casal

Amigurumi
En línia
Adults i gent gran
Tècnica japonesa de fer
ninotets amb ganxet
del 21 de gener al 25 de març
dijous, de 17.00 a 18.15 h
a càrrec de Laia Trullerols
Casal
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Memòria
En línia
Adults i gent gran
del 20 de gener al 24 de març
dimecres, de 11 a 12.15 h
a càrrec de Rosa LLauradó
Casal

Fem salut des de casa
En línia
Adults i gent gran
del 19 de gener al 23 de març
dimarts, de 10 a 11.30 h
a càrrec de Mònica Bisbal i
Isabel Sardà
Casal

Fem la mona des de casa
En línia/presencial
Usuaris del servei de menjador
Adults i gent gran
25 de març
dijous , de 11 a 13 h
Casal

Treballem les emocions
En línia
Adults i gent gran
del 8 al 15 de febrer
a càrrec de Yolanda García
dilluns, de 10 a 11.30 h
Casal

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

////////////////////////
ESPAI JOVES

Taitxí
En línia
Adults i gent gran
del 21 de gener al 25 de març
dijous, de 10.30 a 12 h
a càrrec de Carles Sarda
Casal

Joves de 12 a 16 anys
Vols ser director de vídeo
clips, cinema......
Presencial/en línia
S’alternarà la modalitat en
línia i presencial en funció del
què estableixi l’equipament i/o
de les mesures sanitàries
vigents.
del 2 de febrer al 16 de març
dimarts, de 18 a 19.15 h
a càrrec d’Eduard Sedó
Casal
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////////////////////////
TELEGRAM PER A
ANDROID

////////////////////////
TELEGRAM PER A IOS

////////////////////////
INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ

////////////////////////
SUPORT I CESSIÓ
D’ESPAIS A LES ENTITATS

Del 7 a l ‘11 de gener de 9 a 21 h.
La inscripció podrà fer-se
presencialment
amb cita
prèvia o per telèfon.
Durant la inscripció presencial
rebreu
el
suport
dels
professionals de l’equipament
per informar -vos de l’ús dels
dispositius tecnològics a l’hora
de fer l’activitat en línia.
Les activitats organitzades pel
Casal (Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari
va a càrrec de les persones
inscrites. Les places a les
activitats són limitades i
s’adjudiquen
per
ordre

Programa de suport a les
entitats perquè desenvolupin
les activitats, donar-los
informació i cedir-los espai
perquè duguin a terme els seus
projectes.
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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.

forma interactiva,
a
excepció de les activitats
infantils i juvenils que es
realitzen en modalitat
presencial.
 Per

participar en una
activitat, cal disposar de
tauleta digital, mòbil o
ordinador d’algun tipus i
connexió a Internet.
 Respecteu les indicacions
que des del Casal es puguin
donar.

IMPORTANT!

Tel. 977 302602
cc.reuslarambla@gencat.cat

Informació COVID19:
 Programació adaptada a les
mesures Covid19.
 El desenvolupament de les
activitats queda sotmesa a
la
normativa
sanitària
vigent
i
podria
ser
alterada/modificada.
 Aquesta
programació
presenta,excepcionalment,
únicament activitats en
línia, és a dir, que només es
realitzen
de
forma
telemàtica,
però
de

Més informació a:
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