Activitats
HIVERN- PRIMAVERA 2011
XARXA DE CENTRES CÍVICS
MUNICIPALS DE TARRAGONA

centrescivics.tarragona.cat

XARXA DE CENTRES CÍVICS

M U N I C I PA L S D E TA R R A G O N A

Centre Cívic de BONAVISTA

Centre Cívic de SANT PERE I SANT PAU

C/ Onze, 13 - 43100 Bonavista (Tarragona)
Telèfon: 977 550 231
A/e: ccbonavista@tarragona.cat
Horaris: Hivern: de dilluns a divendres, de 8 a 21 h
		
dissabtes, de 9 a 14 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Camí Pont del Diable, s/n - 43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Telèfon: 977 200 394
A/e: ccsantpere@tarragona.cat
Horaris: Hivern: de dilluns a divendres, de 8 a 21 h
		
dissabtes, de 9 a 14 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Centre Sociocultural de la PART ALTA
C/ Puig d’en Pallars, s/n - 43003 Part Alta (Tarragona)
Telèfon: 977 221 009
A/e: ccpartalta@tarragona.cat
Horaris: Hivern: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
		
dissabtes, de 9 a 14 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Centre Cívic de TORREFORTA
Pl. del Tarragonès, s/n - 43006 Torreforta (Tarragona)
Telèfon: 977 550 229 - 977 550 235
A/e: cctorreforta@tarragona.cat
Horaris: Hivern: de dilluns a divendres, de 8 a 21 h
		
dissabtes, de 9 a 14 h
Estiu:

de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Centre Cívic de SANT SALVADOR
Avinguda dels Pins, s/n - 43130 Sant Salvador (Tarragona)
Telèfons: 977 521 133 - 977 521 166
A/e: ccsantsalvador@tarragona.cat
Horaris: Hivern: de dilluns a divendres, de 8 a 21 h
		
dissabtes, de 9 a 14 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
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LUDOTEQUES XARXA DE
CENTRES CÍVICS MUNICIPALS
DE TARRAGONA
Les ludoteques són un servei municipal gratuït que t’ofereix la
xarxa de centres cívics de la ciutat de Tarragona.
En elles hi podràs trobar diferents racons de joc, joguines, bon
ambient i tot allò que necessites per passar-ho molt bé!

Ludoteca Centre Cívic Bonavista:
De dilluns a divendres de 17.15 a 19.45 h
Consulteu horaris per grups al Centre Cívic.
Més informació a: 977550231

Ludoteca Centre Cívic S. Pere i S. Pau
De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h
Consulteu horaris per grups al Centre Cívic.
Més informació a: 977200394

Ludoteca Centre Cívic Torreforta
De dilluns a divendres de 17.15 a 19.45 h
Consulteu horaris per grups al Centre Cívic.
Més informació a: 977520229
Ludoteca Centre Cívic Llevant – NOVETAT!!!*
De dilluns a divendres de 17.15 a 19.45 h.
Més informació a: 977221009
*en preparació

Ludoteca Centre Sociocultural Part Alta
De dilluns a divendres de 17.15 a 19.45 h
Consulteu horaris per grups al Centre Cívic.
Més informació a: 977221009

INFORMACIÓ
QUI HI POT ACCEDIR:
Infants de 0 a 4 anys acompanyats d’un adult
Infants de 5 a 12 anys.
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

Ludoteca Centre Cívic Sant Salvador:
De dilluns a divendres de 16.45 a 19.15 h
Consulteu horaris per grups al Centre Cívic.
Més informació a: 977521166
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· Una fotografia.
· Full d’inscripció i Autorització del pare/mare o tutor legal.
· Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
· És necessària l’assistència del pare/mare o tutor legal en el
moment de formalitzar la inscripció.
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MONOGRÀFICS
NOVES TECNOLOGIES
FOTOGRAFIA DIGITAL I
Curs temàtic sobre fotografia digital. Aprendrem a treure el màxim
profit a la nostra càmera digital en qualsevol moment del dia en
interiors i exteriors. És recomanable portar un equip fotogràfic que
permeti l’opció manual i trípode. A càrrec de l’Asun Montero.
• Del 23 de febrer al 30 de març, dimecres de 19 a 21h al Centre
Cívic de Bonavista. Una de les classes pràctiques es realitzarà un
dissabte al matí.
Preu: 28.50 €
• Del 22 de febrer al 29 de març, dimarts de 19 a 21 h al Centre
Sociocultural de la Part Alta. Una de les classes pràctiques es
realitzarà un dissabte al matí.
Preu: 28.50 €

FOTOGRAFIA DIGITAL II
Per treure el màxim profit de la nostra càmera digital en qualsevol
moment del dia, en interiors i exteriors. Entendrem els fonaments
de la imatge digital i coneixerem les possibilitats que ofereixen
les noves tecnologies per aplicar-les als equips d’us domèstic. És
recomanable portar un equip fotogràfic que permeti l’opció manual
i trípode. A càrrec de l’Asun Montero.
• Del 6 d’abril al 18 de maig, dimecres de 19 a 21h al Centre Cívic
de Bonavista. Una de les classes pràctiques es realitzarà un
dissabte al matí.
Preu: 28.50 €
• Del 5 d’abril al 17 de maig, dimarts de 19 a 21 h al Centre
Sociocultural de la Part Alta. Una de les classes pràctiques es
realitzarà un dissabte al matí.
Preu: 28.50 €

EXPRESSIÓ ARTíSTICA
ART FLORAL

Centres de flors fresques a
partir d’una estructura vegetal
En aquest curs podràs fer un
centre amb flors fresques emotiu,
innovador i especial, que a més
durarà un bon temps. Després del
curs aconseguiràs fer les teves
pròpies creacions a casa.
• 1 de març, dimarts de 18 a 21 h al
Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 27.50 €

ART FLORAL

Rams de flors amb estructura
artesanal
En aquest curs podràs convertir-te en un creador de rams de flors
artesanals i diferents. Faràs un ram de flors espectacular.
• 5 d’abril, dimarts de 18 a 21 h al Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 27.50 €

FOTOGRAFIA NOCTURNA I POSTA DE SOL - NOVETAT!!
Curs temàtic sobre fotografia digital NOCTURNA, per treure
el màxim rendiment a la nostra càmera digital en moments tant
concrets com poden ser una posta de sol, o fer bones fotos a la
nit tenint en compte la manca de llum. És recomanable portar un
equip fotogràfic que permeti l’opció manual i trípode. A càrrec de
l’Asun Montero.
• Del 25 de maig al 22 de juny, dimecres de 19 a 21h al Centre Cívic
de Bonavista.
Preu: 25 €
• Del 24 de maig al 21 de juny, dimarts de 19 a 21h al Centre
Sociocultural de la Part Alta.
Preu: 25 €
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ART FLORAL
Decoració de plantes naturals
En aquest curs podràs convertir-te en un creador de regals diferent
i artesanal. Faràs un obsequi espectacular amb plantes naturals.
Donaràs un toc original als teus regals utilitzant plantes naturals.
• 3 de maig, dimarts de 18 a 21 h al Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 27.50 €
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TALLER DE DISSENY DE BOSSES - NOVETAT!!

TALLER DE COMPLEMENTS PEL CABELL - NOVETAT!!

Taller creatiu de bosses reciclables per anar a comprar.

Tècniques per folrar, guarnir i confeccionar tot tipus de diademes i
complements amb plomes, cintes, flors, etc. A càrrec de “El Taller
de la Cuca”.

• Del 15 de febrer a l’1 de març, dimarts de 18.30 a 20.30 h al
Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 22.50 €

CREA ELS TEUS COLLARETS DE GRANADURA
(Swaroski - Delicas)
Desenvolupa la teva creativitat, creant la teva pròpia bijuteria amb
pedres d’Swarovski i Delicas. Aconseguiràs peces de bijuteria
moderna i elegant gaudint i coneixent totes les possibilitats que
existeixen per lluir a les millors ocasions. A càrrec de “El Taller de
la Cuca”.

• Del 19 de març al 9 d’abril, dissabtes d’11 a 13h al Centre Cívic
de Bonavista.
Preu: 27.50 €

TALLER DE PLÀSTIC FRIENDS - NOVETAT!!
Aprendrem a treballar amb tires de plàstic mal·leable creant formes
i colors espectaculars amb una nova tècnica importada d’EEUU. A
càrrec de “El Taller de la Cuca”.

• 19, 26 de febrer, 5 i 12 de març, dissabtes de 11 a 13 h al Centre
Cívic de Bonavista.

• Del 21 al 28 de maig, dissabtes d’10 a 13h al Centre Cívic de
Bonavista.

Preu: 37.50 €

Preu: 22.50 €
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PINTURA

HABILITATS

Quantes vegades has vist un paisatge i has intentat plasmar-lo en
un dibuix? Quantes vegades has pensat que t’agradaria aprendre
a pintar? Aquí tens l’oportunitat, tant si no has tocat mai un pinzell
com si tens nocions de pintura, aquesta és la teva activitat.

LA NOSTRA INFANTESA

• Del 11 de gener al 15 de març, dimarts de 15 a 17h al Centre
Sociocultural de la Part Alta.

• Grup A: Del 21 de gener al 4 de març, divendres de 15.15 a
16.45 h al Centre Cívic de Bonavista.

Preu: 32 €

Preu: 18.75 €

• Del 22 de març al 7 de juny, dimarts de 15 a 17h al Centre
Sociocultural de la Part Alta. Els dies 19 i 26 d’abril no hi haurà
classe.

• Grup B: De l’11 de març al 29 d’abril, divendres de 15’15 a 16’45h
al Centre Cívic Bonavista.

Preu: 32 €

• Grup C: Del 6 de maig al 17 de juny, divendres de 15’15 a 16’45h
al Centre Cívic de Bonavista.

• del 13 de gener al 17 de març, dijous de 17.30 a 19.30 h al Centre
Cívic de Sant Salvador.

Punt de trobada de dones on es realitzen diferents tallers i
manualitats. Així com diverses xerrades per parlar dels nostres fills.

Preu: 18.75 €

Preu: 18.75 €

Preu: 32 €
• del 24 de març al 9 de juny, dijous de 17.30 a 19.30 h al Centre
Cívic de Sant Salvador. Els dies 21 i 28 d’abril no hi haurà classe.

INICIACIÓ AL MASSATGE TERAPÈUTIC

Preu: 32 €

Aprèn l’art del massatge terapèutic i descobreix des d’un nivell
bàsic els massatges de relaxació més efectius.

QUADRES AMB SORRA - NOVETAT!!

• 21 i 28 de maig, dissabte de 10 a 13 h al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau.

Tu tries el disseny que més t’agrada i mitjançant l’aplicació de
sorres de colors crea un quadre d’allò més original que podràs lluir
a qualsevol espai de casa teva. A càrrec de “Fet per Tu”.

Preu 15 €

Curs amb suplement en concepte de material que s’haurà d’abonar
en efectiu el primer dia de curs (27.50 €).

Aprèn les tècniques bàsiques per fer un bon ús dels teus
maquillatges i treure’n el màxim profit de cara als teus compromisos
familiars i socials. Cal portar un mirall petit de casa. A càrrec de
l’Associació d’Esteticistes Tarraconense.

POSA’T GUAPA! - NOVETAT!!

• Del 3 al 17 de maig, dimarts de 18 a 20h al Centre Cívic de Sant
Salvador.
Preu:17.50 €

MASSATGE PER NADONS
Aprèn a consolidar la relació amb el teu nadó a través del massatge,
que ens ajudarà a comprendre i a gaudir dels nostres fills. S’ha de
portar una tovallola mitjana i una nina.
• Del 3 al 24 de febrer, dijous de 15.15 a 16.45h. al Centre
Sociocultural de la Part Alta.
Preu: 27.50 €
• De l’1 al 29 de març, dimarts de 18 a 20h al Centre Cívic de Sant
Salvador.
Preu: 22.50 €
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MENUTS

DANSA DEL VENTRE (nivell 0)

Gaudeix d’un espai idoni per a tu i el teu fill o filla menor de tres
anys.

Aprèn a moure’t amb la màgia i la sensualitat de l’Orient, treballant
diversos aspectes: coordinació, equilibri, relaxació, respiració,
marcar, vibració, ondulació, etc.

• Del 17 de gener al 23 de febrer, dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30
h al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.
Preu: 42 €
• Del 28 de febrer al 6 d’abril, dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h al
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.
Preu: 42 €

• Del 10 de gener 16 de març, dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 h
al Centre Cívic de Sant Salvador.
Preu: 21.25 €
• Del 21 de març al 8 de juny, dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 h
al Centre Cívic de Sant Salvador.

• Del 2 de maig al 8 de juny, dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h al
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.

Preu: 21.25 €

Preu: 42 €

DANSA DEL VENTRE 1 I INTRODUCCIÓ AL BOLLYWOOD

JEU AQUÍ:
Curs d’educació canina i civisme (nivell bàsic)
NOVETAT!!
Vine amb la teva mascota (gos-gossa) i aprèn elements bàsics
en l’educació, obediència, exercicis de passeig amb corretja i
llenguatge caní. A càrrec de TAKODA.
• 18 i 19 de juny, dissabte i diumenge de 10 a 13 h a l’exterior del
Centre Cívic de Sant Salvador.
Preu: 22.50 €

Treballa amb més profunditat els aspectes apresos a “Dansa
del ventre 0”, desplaçaments, introducció a la dansa amb vel,
coreografia, dansa Bollywood, etc.
• De l’11 de gener al 17 de març, dimarts i dijous de 15.15 a
16.15 h al Centre Cívic de Sant Salvador.
Preu: 21.25 €
• Del 22 de març al 9 de juny, dimarts i dijous de 15.15 a 16.15 h al
Centre Cívic de Sant Salvador.
Preu: 21.25 €

FLAMENC - NOVETAT!!
El Flamenc és una disciplina i expressió artística estimada arreu
de la nostra ciutat. A mans de l’artista Francis Nuñez, reunirem els
amateurs i els professionals de la dansa flamenca.
• Taller nivell mig: 28 i 29 de març de 19 a 20.30 h al Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau, (dirigit a alumnes que tenen una base sòlida
en el món del ball flamenc).
PREU: 28.50 €

DISCIPLINES
TAI – TXÍ

• Taller nivell superior: 30, 31 de març i 1 d’abril de 19 a 20.30 h
al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, (dirigit a professors i
alumnes avançats).
PREU: 38.50 €

Tast d’aquesta disciplina mil·lenària a càrrec de la Rosa Prats.
Grup I: del 4 de març al 15 d’abril, divendres de 19.30 a 20.45h al
Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 22.50 €
Grup II: del 29 d’abril al 10 de juny, divendres de 19.30 a 20.45h al
Centre Cívic de Torreforta.
Preu: 22.50 €
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CUINA

SOPES FREDES I AMANIDES - NOVETAT!!

INICIACIÓ AL TAST DE VINS

Quan el fred va marxant i s’allarga el dia ens ve de gust canviar
de roba i de dieta, així com sentir-se més lleuger i fresc, refresca
també el teu paladar en aquest taller de cuina.

Aprèn tradició, sabors, maridatge, etc... i encerta el vi per a cada
ocasió especial.
• 3, 10 i 17 de maig, dimarts de 18.30 a 20.30 h al Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau.
PREU: 25 €

CUINA AFRODISÍACA - NOVETAT!!
Aprèn a fer plats considerats “afrodisíacs” per sorprendre en una
cita especial.
• 9 de febrer, dimecres de 18 a 20 h al Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau.
PREU: 11.75 €

• 4, 11 i 18 de maig, dimecres de 18 a 20 h al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau.
PREU: 22 €

CUINA MARINERA - NOVETAT!!
La cuina marinera és sense dubte un dels millors llegats de la
nostra Costa Tarragonina.
Els menjars elaborats per generacions de pescadors, ara, sota la
influència de grans restauradors han esdevingut plats únics sobre
la base del peix, el marisc i l’arròs.
Plats com la fideuada, l’arròs negre, les calderetes, conjuntament
amb les picades tant arrelades a la nostra cuina catalana, són ja
insígnies gastronòmiques.
Si a més, ho reguem amb D.O.Tarragona esdevenen un maridatge
perfecte difícil d’igualar. A càrrec de David Infantes.

CUINA AMB XOCOLATA - NOVETAT!!
Descobreix una nova forma de cuinar amb la xocolata, prova-la
amb plats picants o salats, segur que et sorprendràs.
• 23 de febrer, dimecres de 18 a 20 h al Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau.
PREU: 11.75 €

CUINA DE MELMELADES I CONSERVES - NOVETAT!!
Aprofita les oportunitats que t’ofereix el mercat i gaudeix tot l’any
dels teus productes preferits. A un preu molt econòmic farem
conserves dolces, salades i picants.
• 9, 16 i 23 de març, dimecres de 18 a 20 h al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau.

• 4, 11, 18 i 25 de març i l’1 d’abril de 18.30 a 20.30h al Centre Cívic
de Sant Pere i Sant Pau.
PREU: 35 €

RECURSOS DOMÈSTICS
ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR - NOVETAT!!
Aquest curs proporciona consells i orientacions per reduir el consum
d’energia a la llar, suposant un estalvi de recursos naturals, a més
de traduir-se en una disminució considerable de les factures de
l’electre, el gas i l’aigua.
• Del 17 de març al 14 d’abril, dijous de 19 a 20.30 h al Centre Cívic
de Torreforta.
Preu: 15 €

PREU: 22 €

HORT URBÀ - NOVETAT!!

CUINA DE LES ESPÈCIES - NOVETAT!!

Amb l’hort urbà es poden cultivar una gran varietat d’hortalisses
dins a casa, obtenint verdures de qualitat, ecològiques i de baix
cost. Per tenir un hort només cal disposar d’una terrassa o d’un
petit balcó que permetrà gaudir de productes frescos elaborats per
un mateix. Activitat a càrrec de Tàlem Formació i Serveis.

La mar mediterrània ens ofereix sabors intensos i mescles
sorprenents en què les espècies són una part principal de cada
plat. Gaudeix d’una cuina mediterrània menys coneguda a les
nostres terres.
• 6 i 13 d’abril, dimecres de 18 a 20 h al Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau.
PREU: 18.50 €
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• De l’1 de març al 5 d’abril, dimarts de 17.15 a 18.45 h al Centre
Sociocultural de la Part Alta.
Preu: 21.25 €
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DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA - NOVETAT!!
L’aigua és un recurs molt escàs que cal preservar. Sensibilitzar
sobre la seva importància, donar-nos l’oportunitat de conèixer el
seu cicle i el recorregut que ha de seguir fins arribar a les llars
i, proporcionar-nos idees per estalviar-la, seran les temàtiques
d’aquest curs. Activitat a càrrec de Tàlem Formació i Serveis.

XERRADES A CÀRREC DE
L’OFICINA DE RELACIONS
AMB LA COMUNITAT DELS
MOSSOS D’ESQUADRA

• Del 2 al 23 de març, dimecres de 19.30 a 21 h a Llevant.
Preu: 11.25 €

JARDINERIA. Aprenem a cuidar les plantes
NOVETAT!!
Redissenya el teu jardí convertint-lo en el jardí dels teus somnis. En
aquest curs aprendràs quines són les necessitats de les plantes del
teu jardí i com s’han de plantar i cuidar.

Situacions de risc per als joves.
Dimecres, 23 de febrer a les 17 h al Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau.
Xerrada sobre estafes, situacions de risc per gent gran.
Dijous, 17 de març a les 17 h al Centre Sociocultural de la
Part Alta.

• Del 7 d’abril al 19 de maig, dijous de 19.30 a 21 h a Llevant.
Preu: 16.25 €

Mesures de seguretat per a Comerciants.
Dijous, 17 de març a les 15 h al Centre Cívic de Sant Salvador.

Petita història dels mossos d’esquadra i exposició de
vehicles policials.
Divendres, 25 de març a les 17.30 h al Centre Cívic de
Bonavista.

IDIOMES

Violència domèstica com comença tot.

En aquests cursos aprendràs tot allò que necessites saber per
viatjar d’una manera fàcil i divertida posant molt d’èmfasi en la
conversa.

Dimecres, 6 d’abril a les 17 h al Centre Cívic de Sant Pere i
Sant Pau.

Italià per viatjar - NOVETAT!!

Petita història dels mossos d’esquadra.

Si aquest estiu tens intenció de viatjar al país de la moda i la pasta,
comença a aprendre italià a nivell de conversa per parlar-lo a l’avió,
a l’hotel, als restaurants i a les botigues.
• Del 3 al 31 de març, els dijous de 18 a 19.30 h a Llevant.
Preu: 8.50 €

Francès per viatjar - NOVETAT!!
Qui no ha somiat mai en visitar la ciutat de l’amor en una escapada
romàntica. Per poder gaudir encara més i no perdre’t res, vine a
aprendre tot allò que encara se t’escapa.
• Del 27 d’abril al 25 de maig, dimecres de 18 a 19.30 h a Llevant.

Dilluns, 2 de maig a les 17.30 h al Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau.
Exposició de vehicles policials per a infants de 2-6 anys i
els seus pares.
Dimecres, 4 de maig a les 17.45 h al Centre Cívic de Torreforta.

Xerrada sobre estafes, situacions de risc per gent gran.
Dimecres, 15 de juny a les 18 h al Centre Cívic de Torreforta.

Preu: 8.50 €
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EXPOSICIONS ALS
GENER

FEBRER

CENTRES CÍVICS

MARÇ

ABRL

MAIG

Concurs de
fotografia
2010 del
Consell
Municipal
de la
Gent Gran

Expo
URV
fotogràfica
SOLIDÀRIA UN UNIVERS
Antena del
PROPER
Coneixement Antena del
URV
Coneixement
URV
Expo
fotogràfica
URV
COLORS
SOLIDÀRIA
D’UN
Antena del
BARRI
Coneixement
Inauguració
URV
1 de març a
les 19 h

Concurs de
fotografia
2010 del
Consell
Municipal
de la
Gent Gran

BONAVISTA

TORREFORTA

10 al 16 17 al 23 24 al 30 31 al 6 7 al 13 14 al 20 21 al 27 28 al 6 7 al 13 14 al 20 21 al 27 28 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 a l’1

S.PERE I S. PAU

Expo
fotogràfica
UN UNIVERS
PROPER
Antena del
Coneixement
URV

Concurs de
fotografia
2010 del
Consell
Municipal
de la
Gent Gran

S.SALVADOR

Expo
fotogràfica
UN UNIVERS
PROPER
Antena del
Coneixement
URV

PART ALTA

Expo
fotogràfica
COLORS
D’UN
BARRI

Expo
fotogràfica
UN
UNIVERS
PROPER
Antena del
Coneixement URV

AHORITA
(Nicaragua
i
Guatemala)
Comité
Solidaritat
Òscar
Romero

LA NOSTRA
INFANTESA
Exposició
dels treballs
realitzats per
les dones del
barri de
Bonavista

URV
SOLIDÀRIA
Antena del
Coneixement
URV

Concurs de
fotografia
2010 del
Consell
Municipal
de la
Gent Gran

9 al 15 16 al 22 23 al 29 30 al 5

AHORITA
(Nicaragua
Expo
i
fotogràfica Expo
Guatemala)
COLORS pintura
Comité
D’UN
ACR
Solidaritat
BARRI
Òscar
Romero

Expo
Concurs de
fotogràfica fotografia
UN UNIVERS 2010 del
PROPER
Consell
Antena del Municipal
Coneixement
de la
URV
Gent Gran

URV
SOLIDÀRIA
Antena del
Coneixement
URV
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AHORITA
(Nicaragua
i
Guatemala)
Comité
Solidaritat
Òscar
Romero

2 al 8

Expo
fotogràfica
COLORS
D’UN
BARRI

Expo
fotogràfica
COLORS
D’UN
BARRI

URV
SOLIDÀRIA
Antena del
Coneixement
URV

AHORITA
(Nicaragua
i
Guatemala)
Comité
Solidaritat
Òscar
Romero

PINTURA
(a càrrec
dels alumnes del
monogràfic
de Pintura
de Sant
Salvador
AHORITA
(Nicaragua
i
Guatemala)
Comité
Solidaritat
Òscar
Romero
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MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
http://centrescivics.tarragona.cat
També pots contactar amb nosaltres a través del Facebook
(Centres Cívics Tarragona).
50% DE DESCOMPTE PER A ATURATS I PENSIONISTES EN
TOTES LES ACTIVITATS
TOTS ELS CENTRES DISPOSEN DE ZONA WI-FI

COL·LABORA:

Institut Municipal de
Ser veis Socials de Tarragona

http://centrescivics.tarragona.cat

