CONCURSOS
2n CERTAMEN LITERARI
#365MANERESDEDIRTESTIMO
Consulteu-ne les bases al web.
SORTEIG!!! Comparteix i guanya
Si comparteixes fotografies a les xarxes socials amb les etiquetes
#FANXTU i #CENTRESCIVICSTGN #PRIMAVERACULTURAL pots
guanyar grans premis. Consulta les bases del certamen al web.

XERRADES
EL MODERNISME AL CAMP DE TARRAGONA
CAMPUS EXTENS URV
Universitat Rovira i Virgili

Coneix de prop el Modernisme al Camp de Tarragona de la mà de la
Dra. Anna Isabel Serra, professora del Departament d’Història i
Història de l’Art de la URV.
Centre Sociocultural de la Part Alta
8 de maig, dimarts, a les 19 h

Centre Cívic de Bonavista
Centre Cívic de Llevant
Centre Sociocultural de la Part Alta
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

SORTIDES CULTURALS
“VERMUT & MODERNISME”
VISITA A MONTFERRI, BRÀFIM I VISTABELLA
CAMPUS EXTENS URV
Universitat Rovira i Virgili

Sortida d’un dia amb autobús. Al matí farem una visita guiada
al santuari de Montserrat de Montferri, obra de Josep M. Jujol.
Seguidament, ens desplaçarem fins a Bràfim per conèixer el
procés d’elaboració del vermut de la mà de Padró & Co i en
farem un tast. I a la tarda visitarem l’església del Sagrat Cor de
Vistabella, obra també de Josep M. Jujol.
Les visites guiades al santuari i a l’església aniran a càrrec de la
Dra. Anna Isabel Serra, professora del Dep. d’Història i Història
de l’Art de la URV.
12 de maig, dissabte, de 9.30 a 18 h aprox.

VISITA A L’INSTITUT PERE MATA
CAMPUS EXTENS URV
Universitat Rovira i Virgili

Tot sortint de Tarragona amb un autobús, ens traslladarem a
Reus, on a través d’una visita teatralitzada coneixerem
l’arquitectura, la decoració i l’estil modernista que impregna
aquest espai que va ser un model en la cura dels malalts
mentals a principis del segle XX, alhora que descobrirem
l’Institut Pere Mata de Lluís Domènech i Montaner, una de les
joies modernistes de Reus.
9 de juny, dissabte, de 10.30h a 13.30 h

TARRACO VIVA

ESPECTACLES

...DEL TEU BARRI A L’ANTIGA ROMA
VEÏNS DE ROMA. La vida diària en un carrer romà

MASTERCLASS DE SALSA
Deixa que el ritme t’envaeixi el cos i posa’t a ballar.
A càrrec del PMET.

Et portem (1) del teu barri a l’antiga Tàrraco per saber com era la
vida als barris de les ciutats romanes: Hi havia problemes de trànsit?
I les botigues, com eren? Tenien guàrdia urbana? I enllumenat a la
nit? Hi havia bars i restaurants? Què menjaven? Hi havia festes de
barri i associacions de veïns? Ho podreu gaudir amb la recreació
d’un carrer romà i personatges que us faran sentir la història.
(1) Autobús amb places limitades i segons ordre d’inscripció.
Recinte Firal de Tarragona
18, 19, 25 i 26 de maig, divendres i dissabte, a les 19 h

Centre Cívic de Bonavista
20 d’abril, divendres, a les 17.45 h

OBRA DE TEATRE MAX IN LOVE - RESPECTA’M
Proposta educativa-preventiva que afavoreix la reflexió sobre el
consum d’alcohol i altres drogues, alhora que incideix en les
relacions respectuoses entre iguals, seguint el fil conductor de la
campanya municipal Respecta’m.
En format de petites històries entrellaçades de la vida quotidiana,
els joves actors i actrius conviden a reflexionar, d’una manera activa,
lúdica i amb un punt divertit, sobre qüestions que preocupen els
adolescents, com són la sexualitat, els dubtes, els tabús, la identitat
sexual, l’amor romàntic, les primeres vegades, l’alcohol, les drogues
il·legals, les conductes sexistes, les festes locals, etc.
Centre Cívic de Sant Salvador
9 de maig, dimecres, a les 19.30 h
CAMPUS EXTENS URV
Universitat Rovira i Virgili

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 les 15
hores que ha durat el curs.
Antic Ajuntament, carrer Major, 41
18 de maig, divendres, a les 19 h

Centre Cívic de Sant Salvador
Centre Cívic de Torreforta

www.tarragona.cat

ESPECTACLES
XARXACÚSTIC
Cicle de concerts acústics de microformat per a persones amateurs,
que ens mostren el poder de cantar a cau d’orella. Com a novetat,
aquest cicle s’obre a altres espais de la Xarxa de Centres Cívics, i
canvia el seu nom a Xarxacústic.
Aforament limitat. Consulteu com podeu aconseguir l’entrada a
http://centrescivics.tarragona.cat.

Festival SIMFÒNIC 2018
La Xarxa de Centres Cívics acull per segon any consecutiu un dels
concerts d’aquest festival, on més de cent escoles de música d’arreu
de Catalunya i més de cinc mil alumnes oferiran concerts simultanis
i gratuïts en espais emblemàtics de diferents ciutats de Catalunya i
les Balears. L’escola que actuarà a Torreforta és Estudi de Música,
de Tarragona. A les 19 h, totes les escoles interpretaran una peça
comuna, que aquest any serà Oh Happy Day!
Centre Cívic de Torreforta
9 de juny, dissabte, a les 18 h

GUILLE
Participant al Sansacústic del 2016. es defineix
com un “melòman del garatge”. Les seves
melodies t’evocaran sensacions d’amor i
nostàlgia, i et sorprendràs amb l’acústic que
ens proposa.

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
1 de juny, divendres, a les 20 h
IRENE
Aquesta jove cantautora arriba disposada a
mostrar la seva tendresa i a exposar algunes
de les seves cançons. Una de les flamants
protagonistes del Sansacústic del 2016 i del
Festival Sota la Palmera del 2017 emergeix ara
amb una proposta sòlida. La seva mescla de
joventut i talent segur que et sorprendrà.
Centre Cívic de Torreforta
8 de juny, divendres, a les 20 h

RONDALLES I CONTES PER A LA COOPERACIÓ
Les ludoteques municipals de la Xarxa de Centres Cívics i el
departament de Cooperació sumen esforços per acostar a petits i
grans un seguit de contes i rondalles on treballarem valors com la
inclusió, la cooperació, la solidaritat i la igualtat. Contes per treballar
la transformació de les injustícies socials, els drets dels infants o el
medi ambient. Unes històries petites però que de ben segur us
faran reflexionar. De la mà d’Agustí Farré.
Centre Cívic de Sant Salvador
23 d’abril, dilluns, a les 17.30 h
Centre Cívic de Bonavista
24 d’abril, dimarts, a les 17.30 h

Centre Cívic de Sant Salvador
25 de maig, divendres, a les 20 h
ENDY
Participant en la programació del Dixie als
barris del 2015 i al Sansacústic del 2016, les
seves balades i la mescla de blues i rock
t’enganxaran i faran difícil no aixecar-te l’ànim.

ACTIVITATS INFANTILS
I FAMILIARS

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
25 d’abril, dimecres, a les 17.30 h

EXPOSICIONS
“MIGRANTS O REFUGIATS? FUGINT DE LA VIOLÈNCIA
A AMÈRICA CENTRAL”
De l’Assemblea de Cooperació per la Pau, amb finançament de
l’Ajuntament de Tarragona.
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Del 27 d’abril al 13 de maig

BONAVISTA GUAPA
1r Concurs de Balcons florits
Centre Cívic de Bonavista
Del 30 d’abril al 19 de maig

Centre Cívic de Torreforta
26 d’abril, dijous, a les 17.30 h
Centre Sociocultural de la Part Alta
27 d’abril, divendres, a les 17.30 h

ESPAI FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS
Espai familiar on els infants podran gaudir i desenvolupar-se, a
través del joc, amb les amistats, la família i el personal especialitzat
que us orientarà en tot moment.
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Activitat recomanada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Del 8 al 31 de maig, cada dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h

DIA INTERNACIONAL 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”.
Pati exterior del Centre Cívic de Bonavista
Pati interior de la Ludoteca del Centre Cívic de Torreforta
Plaça de l’Escorxador, al Centre Sociocultural de la Part Alta
Plaça del Centre Cívic de Sant Salvador
Plaça Cuba, al Centre Cívic de Sant Pere i San Pau
28 de maig, dilluns, a les 17.30 h

PRIMAVERA
CULTURAL
2018
del 20 d’abril
al 9 de juny

Més informació i inscripcions al web:
www.tarragona.cat/centrescivics
ACTIVITATS GRATUÏTES

