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Casal Cívic
Reus – La Rambla
Carrer Riera Aragó, 11
43204 Reus

El Casal Cívic Reus – La Rambla, adscrit a la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials, es va
inaugurar l’any 2008.
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, dissabte de 10 a 14 h i
diumenge, de 10 a 14 h
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Atenció al/la soci/a
Atenció i informació al/la
soci/a
del 19 d’abril al 14 de juny
dimarts, de 16 a 18 h
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón

///////////////////////
SERVEIS
Menjador cafeteria
de dilluns a divendres, de 9 a
17 h
Perruqueria
Amb cita prèvia
de dilluns a divendres, de 9 a
13 h i de 16 a 19 h

Creem l’espai de creació lliure
Espai segur per prevenir i
sensibilitzar contra les
violències
Activitat per crear un espai
artístic prevenint situacions de
violència.
Per a infants i joves
Activitat que es fa dins de les
activitats creem art amb
infants i de l’espai jove al taller
un mon d’emocions
a càrrec d’Aurora Viñuela i
Yolanda Garcia
Casal

Podologia
Amb cita prèvia
dimecres, dijous i divendres de
9 a 13.30 h

////////////////////////
ESPAI PER A TOTHOM
Sala de billar
Aprenentatge i
perfeccionament
de dilluns a divendres, de 9 a
13 h i de 15 a 19 h
dissabtes, de 10 a 14 h
Associació Billar Reus
gratuït
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Contacontes
intergeneracionals
Per a infants de 5 a 11 anys
6 i 20 de maig i 3 de juny
divendres, de 17.15 a 18.15 h
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón
gratuït

////////////////////////
ACTIVITATS PER A
INFANTS
Creem art, en el temps de
lleure
Activitat creativa. Espai de
creació lliure.
Per a infants de 5 a 11 anys
del 28 d’abril al 16 de juny
dijous, de 17.15 a 18.30 h
a càrrec de Yolanda Garcia
Casal

Juguem a jocs de taula
tradicionals o no...
Per a infants de 5 a 11 anys
el 22 d’abril i el 13 de juny
divendres, de 17.15 a 18.30 h
Associació de gent gran de la
Riera Aragó
gratuït

Suport lectiu i digital
Suport acadèmic
Per a infants de 7 a 11 anys
del 19 d’abril al 14 de juny
dimarts, de 17.15 a 18.15 h
a càrrec d’Aurora Viñuela
Casal
Fem cuina sana i creativa
Activitat
per
promoure
l’alimentació sana i saludable
Per a infants de 5 a 11 anys
Els dijous 21 d’abril i 26 de
maig i el divendres 17 de juny
dijous, de 17.15 a 18.30 h
a càrrec de Natalia Estadella
Casal
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Català per a persones
nouvingudes
Activitat que promou l’ús del
català
del 19 d’abril al 7 de juny
dimarts, de 10 a 11 h
a càrrec d’Anna Moliné
Casal

////////////////////////
FORMACIÓ I CULTURA
Lecxit
Projecte educatiu per millorar
les competències a través de la
comprensió lectora.
Activitat d’aprenentatge-servei
Infants de 7 a 10 anys i joves
de 12 a 18 anys
del 25 d’abril al 30 de maig
dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Fundació la Caixa, Fundació
Jaume Bofill, Departament
d’Educació, Institut Gabriel i
Ferrater i el Casal cívic.
gratuït

Memòria
Activitat per millorar les
capacitats cognitives
Per adults i gent gran
del 20 d’abril al 8 de juny
dimecres, de 10 a 10.45 h
a càrrec de Rosa Llauradó
Casal
Amics i amigues lectors i
lectores
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Fomentar la lectura com a
eina de creixement personal
del 20 d’abril al 9 de juny
dimecres, de 18.30 a 20 h grup 1
dijous, de 18.30 a 20 - grup 2
a càrrec d’Ana Soriano
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

Català
Activitat per fomentar l’ús de
la llengua catalana
Per adults i gent gran
del 20 d’abril al 8 e juny
dimecres, d’11 a 11.45 h
a càrrec de Rosa Llauradó
Casal
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Inserció sociolaboral
Club de feina. Capacitar per la
recerca de feina
Per a joves i adults
del 5 d’abril al 17 de juny
dimarts, de 16 a 17.30 h
divendres, de 9.30 a 12.30 h
a càrrec de Mireia Recasens
Ajuntament de Reus
gratuït

Ball country
Activitat relacionada amb el
ball i la socialització
del 21 d’abril al 17 de juny
dijous, de 18 a 18.45 h i
divendres de 19.15 a 20 h
a càrrec d’Isabel Calero
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón
18 euros/trimestre
Sevillanes
Taller de sevillanes
del 19 d’abril al 16 de juny
dimarts i dijous, de 15 a 15.45
h - grup 1
dimarts i dijous, de 16 a 16.45
h - grup 2
dijous, de 17 a 17.45 h grup 3
Associació de Gent Gran Riera
Aragó
18 euros/trimestre 1 sessió
28 euros/trimestre 2 sessions

////////////////////////
ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS
Fem esport ballant
Activitat lúdic - esportiva
Per a joves i adults
del 21 d’abril al 9 de juny
dijous, de 19 a 19.45 h
a càrrec de Yolanda Garcia
Casal

Sardanes
Activitat per promoure la
cultura a través de la dansa
del 22 d’abril al 3 de juny
divendres, de 18 a 19 h
a càrrec de la Confederació
Sardanista
Casal
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Dansa del ventre/Bollywood
Activitat per millorar la salut
física i psicològica
Per a joves i adults
del 25 d’abril al 30 de maig
dilluns, de 19 a 20 h
a càrrec de Silvia Sanchez
Casal

/////////////////////
SALUT I QUALITAT DE
VIDA
Taitxí
Activitat que ens proporcioni
benestar
Per a adults
del 25 d’abril al 13 de juny
dilluns, de 16 a 16.45 h - grup 1
del 27 d’abril al 8 de juny
dimecres, de 16 a 16.45 h grup 2
a càrrec de Carles Sardà
Casal

////////////////////
ACTIVITATS MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Dibuix amb llapis
Activitat creativa i de lleure
Per a adults i gen gran
del 25 d’abril al 13 de juny
dilluns, de 10 a 11 h
a càrrec de Coia Guiu
Casal

Estiraments
Activitat que millora la
condició física
del 26 d’abril al 7 de juny
dimarts, de 10 a 10.45 h grup 1
del 21 d’abril al 2 de juny
dijous, de 12 a 12.45 h - grup 2
a càrrec de Mònica Bisbal
Casal

Labors de retalls – Patchwork
Activitat d’habilitat i disseny
del 19 d’abril al 15 de juny
dimarts, de 16 a 19 h grup 1
dimecres, de 16 a 19 h grup 2
a càrrec de Lourdes Manresa
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón
30 euros/trimestre
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Risoteràpia. Tastet de tallers
Activitat que promou una vida
saludable
dilluns, dia 13 de juny de 19 a
20 h
a càrrec de Yolanda Garcia
Casal

Ball i música per fer salut i
memòria
Ballar per fer salut
del 19 d’abril al 14 de juny
dimarts, de 17 a 18.30 h - grup 1
dimarts, de 18.45 a 20.15 h grup 2
a càrrec d’Isabel Calero
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón
18 euros/trimestre 1 sessió
28 euros/trimestre 2 sessions

En Forma 1
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Activitat física per a persones
grans
del 20 d’abril al 13 de juny
dilluns i dimecres de 12.15 a
13.15 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

Ioga
Pràctica per connectar el cos,
la respiració i la ment
del 21 d’abril al 16 de juny
dilluns, de 9 a 9.45 h - grup 1
dijous, de 9 a 9.45 h - grup 2
a càrrec d’Ester Dauder
Associació Cultural Dolors
Vives i Rodón
18 euros/trimestre 1 sessió
28 euros/trimestre 2 sessions

Viure amb sentit
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
del 13 de maig al 8 de juliol
divendres, de 9.15 a 11.15 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”
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Pilates
Activitat física que millora
l’estat de salut
del 21 d’abril al 16 de juny
dimarts, de 10 a 10.45 h i
dijous, de 10 a 10.45 h
a càrrec de Mònica
Associació de Gent Gran Riera
Aragó
25 euros/trimestre

Gimnàstica rehabilitadora
del 19 d’abril al 17 de juny
dimarts i divendres, de 12 a
12.45 h
a càrrec de Mònica Bisbal
Associació de Gent Gran Riera
Aragó
28 euros/trimestre

Gimnàstica de manteniment
Activitat física per a mantenir
el cos sa
del 19 d’abril al 17 de juny
dimecres i divendres, de 9 a
9.45 h - grup 1
dimecres i divendres, de 10 a
10.45 h - grup 2
dimecres i divendres, d’11 a
11.45 h - grup 3
dimarts i dijous, d’11 a 11.45 h
- grup 4
a càrrec de Mònica
Associació de Gent Gran Riera
Aragó
28 euros/trimestre
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La meva salut
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Aprenentatge per garantir
l’accés a les noves tecnologies
del 9 al 12 de maig
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous, de 10 a 12 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

/////////////////////
NOVES TECNOLOGIES
Comprar per Internet
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Aprenentatge per garantir
l’accés a les noves tecnologies
del 25 al 28 d’abril
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous de 10 a 12 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

Videoconferències
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Aprenentatge per garantir
l’accés a les noves tecnologies
del 22 d’abril al 27 de maig
divendres, de 17 a 19 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

Whappsat i telegram
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Aprenentatge per garantit
l’accés a les noves tecnologies
del 2 al 5 de maig
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous de 10 a 12 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”
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Iniciació a la informàtica
Programa per a Gent Gran de
l’Obra Social “la Caixa”
Aprenentatge per garantir
l’accés a les noves tecnologies
del 16 de maig al 26 de maig
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous, de 10 a 12 h
Casal amb la col·laboració de
la Fundació Bancària “La
Caixa”

////////////////////////
ACTIVITATS PER A JOVES
DE 12 A 18 ANYS
Suport lectiu i digital
Suport acadèmic i informàtic
Per a joves
del 21 d’abril al 16 de juny
dijous, de 17 a 18 h
a càrrec d’Aurora Viñuela
Casal
Espai jove inclusiu i un món
d’emocions
Espai de trobada, d’intercanvi i
de participació; així com la
gestió de les emocions
del 20 d’abril al 15 de juny
joves
dimecres i divendres de 17 a
18.15 h
el 29 d’abril i el 3 de juny
divendres, de 17 a 18.45 h
activitat amb infants
a càrrec d’Aurora Viñuela
Casal

////////////////////////
LLEURE I TRADICIONS
Ball del divendres
Activitat lúdica per a la gent
gran
del 22 d’abril al 17 de juny
divendres, de 17 a 19.30 h
Associació de gent gran
gratuït
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Taller d’intercanvi. Costura
de supervivència
Per a joves de 15 a 18
anys.
Coneixements bàsics de
costura.
18 i 25 de maig
dimecres, de 18.15 a 19.15 h
a càrrec de Lourdes Manresa
Casal i Associació Cultural
Dolors Vives i Rodón
Finançat pel Rights, Equality
and Citizenship Programme
(2014-2020)

////////////////////////
PROJECTE
“EMPOWERING FOR
INCLUSION –E4I”
Treballem amb els i les joves
per eradicar el racisme, la
xenofòbia i altres formes de
discriminació i, en particular,
la islamofòbia i l’antigitanisme
En col·laboració amb l’Institut
Gabriel Ferrater i Soler,
Institut Escola Pi del Burgar i
Col·legi Sant Josep de Reus
Casal Cívic
Finançat pel Rights, Equality
and Citizenship Programme
(2014-2010)

Taller d’intercanvi. Iniciació a la
pràctica del billar
Per a joves de 15 a 18 anys i
adults
22 d’abril, 20 de maig i 17 de
juny
divendres, de 18 a 19 h
Casal i Associació del Billar Reus
Finançat pel Rights, Equality
and Citizenship Programme
(2014-2020)

/12/

ABRIL - JUNY 2022

Taller d’intercanvi.
Juguem a jocs de taula
Per a joves de 15 a 18
anys.
Taller intergeneracional per a
infants, joves i gent gran
10 de juny
divendres, de 17.15 a 18.15 h
Casal i Associació de Gent
Gran Riera Aragó
Finançat pel Rights, Equality
and Citizenship Programme
(2014-2020)

///////////////////////
COMUNITATS CONTRA
L’AÏLLAMENT SOCIAL
Projecte impulsat per la
Direcció General d’Acció Cívica
i comunitària per atendre
persones en situació de solitud
no volguda.
Acompanya a les persones en
la socialització i la inclusió
comunitària
perquè
aconsegueixin més qualitat de
vida.
Vols fer de voluntari/ària?
Et sents sol/a o coneixes
persones que se senten soles?
Pots adreçar-te al 977 30 26 02
o
al
correu
electrònic cc.reuslarambla@ge
ncat.cat

Curs dinamització comunitària
Per a joves de 14 a 18 anys.
Per promoure activitats
formatives .
del 27 de juny al 4 de juliol
dilluns, dimarts, dijous,
divendres i dilluns, de 10 a 14 h
a càrrec d’Aurora Viñuela
Casal
Finançat pel Rights, Equality
and Citizenship Programme
(2014-2020)
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////////////////////////
INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ

Les activitats organitzades per
les entitats són responsabilitat
d’aquestes, així com els
requisits per accedir-hi.

Inscripcions: 4, 5 i 6 d’abril de 9
a 14h i de 15 a 20 h

Tel. 977 30 26 02

Sorteig públic: 7 d’abril a les 10 h
Podeu fer la vostra
preinscripció telefònicament al
telèfon 977 30 26 02 o de
forma presencial en horari de
l’equipament.
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 número
assignat. 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.
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aquests casos i evitar tocarse la cara, nas i ulls);
minimitzar els contactes
socials diaris per evitar la
multiplicació de possibles
cadenes de transmissió; la
distància
física
interpersonal de seguretat i
l'ús de mascareta quan no
sigui possible mantenir la
distància
física
interpersonal de seguretat.

Informació COVID19:
 El desenvolupament de les
activitats queda sotmès a la
normativa sanitària vigent i
podria ser modificada.
 Respecteu les indicacions
que des del Casal es puguin
donar.
 Recordem que tota persona
té el deure d’autoprotecció
i ha d'adoptar les mesures
necessàries per evitar la
generació de riscos de
propagació de la infecció de
la COVID-19, així com la
pròpia exposició a aquests
riscos, i ha d'adoptar les
mesures
de
protecció
individual
i
col·lectiva
fonamentades
en:
la
higiene freqüent de mans;
la higiene de símptomes
respiratoris (evitar tossir
directament a l'aire, taparse la boca amb la cara
interna de l'avantbraç en

Més informació a:
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