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Dissabte, 6 de març

Dissabte, 13 de març

Dissabte, 20 de març

Ludoteca oberta amb un petit taller per a infants de
0 a 6 anys acompanyats d’un adult.
Obert de 17 a 20 h.

Ludoteca oberta amb un petit taller per a infants de
0 a 6 anys acompanyats d’un adult. Obert de 17 a
20 h.

Assaig obert de l’entitat “Grup de ball i carnaval
Disc 45”, aquest assaig tindrà lloc de les 10 a les
13 h al Teatre del Centre Cívic.

Taller de feltre per a infants de 6 a 11 anys acompanyats d’un adult i joves a partir de 12 anys.
Aquest taller es podrà realitzar de 17.15 a 19.45 h.

Taller de bijuteria creativa per a infants de 6 a 11
anys acompanyats d’un adult i joves a partir de 12
anys. De 17.15 a 19.45 h.

Assaig obert de l’entitat “Grup d’Aerodance”,
aquest assaig tindrà lloc de les 10 a les 14 h al
Gimnàs del Centre Cívic.

Wii: En un dels espais del Centre Cívic tindrem disponible la Wii per tal de poder jugar pares i fills a
un dels jocs més famosos d’aquesta consola (Wii
Esports).
En funció dels usuaris que vulguin participar en
aquesta activitat, es faran torns i/o petites competicions familiars.
Ballada de HIP HOP a càrrec dels joves de l’AVV
progressista de Torreforta.
Aquesta activitat es durà a terme a la Sala d’Actes
del mateix Centre Cívic i anirà a càrrec d’un grup de
joves de l’AVV progressista del barri.
L’activitat començarà a partir de les 18 h.
Crea el teu perfil a Facebook: Activitat dinamitzada
pel Pont Òmnia. Horari de 18 a 20 h.
Ball Country i line dance: Al pati central del Centre Cívic, l’Escola de Ball Country i line dance Crazy
Boots ens oferirà una mostra dels seus balls country
i line dance i per acabar una petita “master class” per
a totes les famílies que ho vulguin provar.
Aquesta activitat es durà a terme un cop acabada la
ballada de HIP HOP (19.30 h aprox.).

Wii: En un dels espais del Centre Cívic tindrem disponible la Wii per tal de poder jugar pares i fills a
un dels jocs més famosos d’aquesta consola (Wii
Esports).
En funció dels usuaris que vulguin participar en
aquesta activitat, es faran torns i/o petites competicions familiars.
Inauguració de la exposició de pintura “Grup
27.7” dels autors David Garcia i Rafael Torres.
Taller de pintura urbana a càrrec de “Grup 27.7”
al pati del Centre Cívic, durant tot el dia (de 10 a
13 h i de 17 a 19 h).
Projecció d’una pel·lícula infantil / juvenil: A la
sala d’estudi del Centre Cívic es projectarà una
pel·lícula per a tots els públics a partir de les 19 h.
Gimcana dels sentits per a infants i joves de 5 a 15
anys per tot el Centre Cívic a càrrec dels monitors
de l’Eskurri Esplai de Bonavista.
Aquesta activitat es podrà realitzar entre les 17.30
i les 19.30 h en diferents torns de 30 minuts de
durada.

* Un assaig obert és el moment, en el qual els ciutadans,
usuaris del Centre Cívic, amics, familiars i coneguts, poden
observar i conèixer de primera mà una petita mostra del treball que es realitza durant tot l’any, el moment de preparació
d’una part de la coreografia, dansa, etc., una peça de tot
el dur treball que comporta la preparació dels festivals de
cloenda de curs.

Ludoteca oberta amb un petit taller per a infants
de 0 a 6 anys acompanyats d’un adult. Obert de
17 a 20 h.
Taller familiar de creació de titelles a la Sala
Lluna. De 17 a 20 h.
Ball. De 17 a 18.30 h. La monitora de L’Associació
Cultural Amigos de Andalucía de Sant Salvador,
Meritxell Puvill, realitzarà una mini-exhibició amb
algunes de les alumnes de l’entitat. A continuació
es realitzarà un taller d’iniciació a les sevillanes i
al flamenc per a les famílies al Teatre del Centre
Cívic Municipal de Sant Salvador .
Ball.De 18.30 a 20 h, la monitora i directora del
Club d’Esplai i Ball Pipol, Noelia Cruz, realitzarà
una mini-exhibició d’alguna de les coreografies
que preparen. A continuació es realitzarà un taller
on es preparà una coreografia de curta durada per
a les famílies al Teatre del Centre Cívic Municipal
de Sant Salvador.
Ball. De 18 a 20 h, els membres del grup-penya de
ball La Baldufa, realitzaran un taller de balls llatins
per a tota la família al gimnàs del Centre Cívic Municipal de Sant Salvador
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ST. PERE I ST. PAU
Dissabte, 27 de març
Balls de Saló amb Iris López a la sala Passadís,
d’11.15 a 13 h. Per a tota la família.
Organitza: AVV La Unió + Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau.
Concurs de SingStar per l’espai Jove a l’antiga
ludoteca, d’11.30 a 12.45 h. Per a tota la família.
Organitza: Espai Jove de Sant Pere i Sant Pau.
Nocions de Rus a l’ Aula d’Adults, de 10 a 11.30 h.
Per a tota la família.
Organitza: Associació Russa Fedor Dostoievsky +
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.
Mostra de Gimnàstica Rítmica al gimnàs, de 10
a 12 h. Per a tota la família.
Organitza: Club Esportiu Kalos
Fes la teva mona de Pasqua al Taller de cuina, de
18 a 20 h. A partir de 13 anys.
Organitza: Joventut + Centre Cívic de Sant Pere i
Sant Pau
Ludoteca oberta per a tota la família, a la Ludoteca del Centre Cívic, de 17 a 20 h.
Organitza: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Nocions de defensa personal per a dones al Gimnàs, de 19 a 20.30 h. Dones majors de 16 anys
Organitza: Associació de Taekwondo de Sant Pere
i Sant Pau + Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Teatre Gent Gran Activa al Teatre, de 18 a 19 h.
Per a tota la família. Entrada: Gratuïta
Organitza: Gent Gran Activa + Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau
Espectacle de Màgia per a tota la família al Teatre, de 19.30 a 20.30 h. Entrada Gratuïta
Organitza: AVV La Unió + Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau

BONAVISTA
C/ Onze, 13 - 43100 Bonavista (Tarragona)
Telèfon: 977 550 231
A/e: ccbonavista@tinet.org
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

PART ALTA
C/ Puig d’en Pallars, s/n - 43003 Part Alta (Tarragona)
Telèfon: 977 221 009
A/e: ccpartalta@tinet.org
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

SANT SALVADOR
Avinguda dels Pins, s/n - 43130 Sant Salvador (Tarragona)
Telèfons: 977 521 133 - 977 521 166
A/e: ccsantsalvador@tinet.org
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

SANT PERE I SANT PAU
Camí Pont del Diable, s/n
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Telèfon: 977 200 394
A/e: ccsantpere@tinet.org
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

TORREFORTA
Pl. del Tarragonès, s/n - 43006 Torreforta (Tarragona)
Telèfon: 977 550 229 - 977 550 235
A/e: cctorreforta@tinet.org
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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