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ACTIVITATS INFANTILS
I FAMILIARS

XARXA DE CENTRES CÍVICS

Aquesta Setmana Santa, les ludoteques de la Xarxa de Centres Cívics
obren les portes! Informa-te’n a la teva ludoteca. T’hi esperem!
Del 15 al 18 d’abril, de 10 a 12.30 h.
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LUDOTECA PER SETMANA SANTA

Centre Cívic de BONAVISTA
Telèfon: 977 550 231
A/e: ccbonavista@tarragona.cat

Centre Cívic de LLEVANT
Telèfon: 977 506 469
A/e: ccllevant@tarragona.cat

Centre Cívic de TORREFORTA
Tel.: 977 550 229 - 977 550 235
A/e: cctorreforta@tarragona.cat

Centre Cívic de SANT SALVADOR
Tel.: 977 521 133 - 977 521 166
A/e: ccssalvador@tarragona.cat

Centre Cívic de SANT PERE I
SANT PAU
Tel.: 977 200 394
A/e: ccsantpere@tarragona.cat

Centre Sociocultural de la
PART ALTA
Telèfon: 977 221 009
A/e: ccpartalta@tarragona.cat

CONTES POPULARS DEL MÓN

Contacontes a les ludoteques municipals de la Xarxa de Centres Cívics.
A càrrec d’Alexander Hernández. Activitat de la seu del Campus Extens
de la URV a Tarragona.
Centre cívic de Torreforta
23 d’abril, dimarts, a les 17.30h
Centre Cívic de Bonavista
25 d’abril, dijous, a les 17.30h
Centre Sociocultural de la Part Alta
26 d’abril, divendres, a les 17.30h
Centre Cívic de Sant Salvador
29 d’abril, dilluns, a les 17.30h
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
30 d’abril, dimarts, a les 17.30h

PRIMAVERA
CULTURAL 2019
Del 15 d’abril al 21 de Juny

!

Més informació i inscripcions
a partir de l’1 d’abril a:
www.tarragona.cat/centrescivics

Activitats gratuïtes

*En cas de diversitat funcional demaneu
informació ampliada a cada centre cívic.

SORTIDES
VISITA A LA COMELLA

Una ﬁnca de gairebé 8 hectàrees a tocar de Tarragona s’ha convertit en
un parc d’escultures amb més de cent obres de l’artista Ruﬁno Mesa. El
trajecte escultòric transcorre per camins de grava i terra envoltats de
pins i ﬂora autòctons, i les escultures les podrem veure entre els arbres,
on estan perfectament integrades. Un circuit que de ben segur ens
encantarà! Explicació a càrrec de la Dra. Aida Marín, doctora en Història
de l’Art per la Universitat Rovira i Virgili. Activitat de la seu del Campus
Extens de la URV a Tarragona.

27 d’abril, dissabte, de 10 a 12.30 h
Sortida amb cotxe particular.

VISITA A ESCALADEI I SIURANA

Sortida d’un dia: al matí, visitarem la cartoixa d’Escaladei, i a la tarda
farem una visita teatralitzada al poble de Siurana de la mà de Còdol
Educació. Activitat de la seu del Campus Extens de la URV a Tarragona.

11 de maig, dissabte, de 10 a 19 h aprox.
Sortida en autocar. El punt de trobada
es comunicarà als inscrits.

CELEBRACIÓ DELS
DIES MUNDIALS...

CONCERTS
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

Si mires el cel estrellat i te’n meravelles però tots els estels et semblen
iguals; si vols iniciar-te en el món de l’observació astronòmica i
vols reconèixer les constel·lacions i altres objectes interessants,
aquesta sortida et pot ajudar. A càrrec de Roger Cabré, professor del
Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV,
i Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URV.
Activitat de la seu del Campus Extens de la URV a Tarragona.

1 de juny, dissabte, de 21.30 a 1.30 h
Sortida en autocar. El punt de trobada
es comunicarà als inscrits.

RUTA PER LA TARRAGONA MEDIEVAL

Farem una ruta de mig dia a peu per la Tarragona medieval. De la mà
de la Dra. Marta Serrano, professora d’Història de l’Art de la Universitat
Rovira i Virgili, visitarem espais quotidians de referència com el Seminari,
el barri jueu, l’antic Hospital, les voltes del carrer de la Merceria..., i
descobrirem moltes curiositats del nostre llegat medieval. Activitat de
la seu del Campus Extens de la URV a Tarragona.

15 de juny, dissabte, de 10 a 13 h
Sortida a peu des del Centre
Sociocultural de la Part Alta.

CONCERT DE GÒSPEL

No et perdis l’esdeveniment més top dels centres cívics. L’alumnat
del curs de gòspel ens ensenyarà tot el que han après durant aquest
trimestre.

24 de maig, divendres, a les 19 h

Teatret del Serrallo. Moll de Pescadors, 1

LORCA A TARRAGONA: EL LLIBRE PERDUT

“Al novembre de 1935 Lorca vistava, per segona vegada, la ciutat de
Tarragona, que el deixà tant meravellat com per, segons ell, escriure
un llibre. Malauradament, el poeta fou mort vuit mesos després.
Flamenco Azabache i el Cor Ciutat de Tarragona juntament amb Ana
Pérez, reten un acolorit homenatge a aquest referent de la literatura
mundial”.

1 de juny, dissabte, a les 20h

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

... DEL JOC I LA JOGUINA

La Xarxa de Ludoteques se suma a la celebració d’aquest dia sortint
simultàniament a les places i els patis dels barris.
El dret al joc queda recollit a l’article 31 de la Convenció sobre els drets de
l’infant, que estableix que els infants tenen dret «al descans i a l’esplai,
a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a
participar lliurement en la vida cultural i les arts».

28 de maig, dimarts, a les 17.30 h
A les 5 ludoteques municipals

... DEL IOGA

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Ioga, la Xarxa de Centres
Cívics, de la mà de l’Associació Espanyola de Kundalini Ioga, oferirà
la possibilitat d’assistir a una classe perquè tothom qui vulgui pugui
experimentar els seus avantatges i beneﬁcis sobre la salut i el benestar
personal. Les activitats que us oferim són:
Sessió matinal de ioga
Plaça de la Font
21 de juny, divendres,
de 8 a 9.30 h
(NO cal inscripció)
Concert de gongs i bols
Centre Cívic de Torreforta
21 de juny, divendres,
de 20.30 a 21.30 h

Classes simultànies de ioga
dirigides a diferents col·lectius:
embarassades, adults, en família,
joves, nadons i gent gran
A tots els centres cívics
de la Xarxa.
21 de juny, divendres,
de 18 a 19.15 h
Inscripcions a partir
del 3 de juny

