Curs de labors
Monitora: Maria Gómez
Dia: Dilluns
Horari: de 15h a 16h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 10€/mes
Nota: Possibilitat de fer també un grup infantil si hi
ha gent interessada. Dia i hora a concretar.

Curs de Patchwork
Monitora: Pilar Salvany
Dies: Dimecres i divendres
Horari: Dimecres de 17h a 19h (grup1)
Divendres de 15h a 17h (grup 2)
Divendres de 17h a 19h (grup 3)
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 20 €/mes

Tinta i vi
Taller de pintura amb vi per a joves de més de 14
anys i adults. Aprendrem la tècnica de pintar amb
vi, tastarem el vi utilitzat i completarem l’activitat
amb algunes projeccions.
Monitora: Marta Aranyó
Dia: Divendres 26 d’octubre
Horari: de 19’30h a 21h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 15€
Nota: Si hi ha interès hi ha la possibilitat de fer més
sessions.

Speaking
Si fas ESO o batxillerat i necessites reforçar el teu
anglès, si a la feina et demanen un bon nivell
d’anglès parlat o simplement vols practicar la
conversa en aquesta llengua, vine a fer speaking.
Conversarem sobre temes diversos i si convé farem
grups per nivells.
Monitora: Anna Llopart
Dia i hora: a concretar segons els interessats
Lloc: Casal de Cultura
Preu: segons nombre d’inscrits

Cuines del món
Taller destinat a conèixer receptes de cuina
d’altres països de mans dels seus protagonistes i de
retruc ens endinsarem en la cultura de cadascun
d’ells. Taller pràctic amb degustació inclosa
Dimarts 6 de novembre- cuina centreamericana
amb Esmeralda Flores
Dilluns 12 de novembre-cuina russa amb Natalia
Kucheyko
Dilluns 19 de novembre- cuina marroquina amb
Albarraka Remo i Laila Amakrani
Dilluns 26 de novembre- cuina francesa amb
Françoise Rouviere
Horari: de 18h a 20h
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 5€/sessió

Nota: Us podeu inscriure a totes les sessions o a la
que més us interessi.

Danses tradicionals
Taller per aprendre danses tradicionals, tan
catalanes com d’arreu del món, adreçat a nens i
nenes de 1r fins a 6è de primària.
Monitora: Mercè Amat
Dia: Divendres
Horari: de 19h a 20h
Lloc: Casal de Cultura
Preu:5€/mes

Sardanes
Curs per aprendre a ballar i puntejar bé
Monitor: Joan Anton Soldevila
Dia: Divendres
Horari: de 19h a 20h
Lloc: Casal Cultura
Preu: 5€/mes

Taller de teatre
Has pensat mai a pujar a un escenari i ser tu el
protagonista d’una història? Això és teatre: jugar,
divertir-se, riure, compartir, fer equip, crear,
inventar, perdre la vergonya, interpretar, adquirir
valors.... Farem d’aquest espai un mitjà per
expressar sentiments, per connectar amb els altres
i per potenciar les nostres capacitats
comunicatives. No et quedis a la butaca!!!
Monitora: Núria Sierra
Dia i hora: a concretar segons els interessats
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 22€/mes
Nota: activitat adreçada a nens i nenes a partir de 7
anys. Per a més informació: 622201309

Taller de jocs de taula
Uns proposta per entrellaçar el jugar i l’aprendre.
Un espai per assajar amb les relacions humanes,
les
matemàtiques,
les
estratègies,
les
planificacions, la cooperació, la negociació, la
presa de decisions, les normes, el saber guanyar i
perdre.... oferint un temps alternatiu al lleure
sense pantalles.
Monitora: Núria Sierra (educadora infantil,
psicomotrista i apassionada pels jocs de taula)
Dia i hora: a concretar segons els interessats
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 22€/mes
Nota: activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 12
anys. Per a més informació: 622201309

Taller de WhatsApp i altres Apps per al
teu mòbil
Aprendrem a descarregar aquesta i altres
aplicacions, com crear un perfil, parlar pel xat,
crear grups, compartir fotografies, àudios i altres
complements.

Monitors: Fundació Pere Tarrés
Dies: 15 i 22 de novembre
Horari: de 17h a 19h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Activitat gratuïta adreçada a persones majors de 55
anys.
Nota: En el moment de la inscripció cal portar el
número de DNI

Activitats de lleure per a la gent gran
Adreçades especialment a gent gran a partir dels
60 anys. Català, memòria, jocs, tertúlia…
Monitora: Mar Mateu
Dia: Cada dijous
Horari: de 16’30h a 18’30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Activitats gratuïtes.
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Gimnàstica per a la gent gran
Monitora: Lluïsa Puigcerver
Dies: Dimarts i divendres
Horari: de 16’30h a 17’30h
Lloc: Centre de Tallers Terapèutics
Preu: 10’40€/mes
Més informació i inscripcions Telf. 935165051

Cant Coral
Vine a gaudir cantant i formant part de la Coral
de Torrelavit, una entitat amb una llarga tradició.
Director: Albert Folch
Dia: Dijous
Horari: de 9 a 11 del vespre
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Coral de Torrelavit

Classes de ball
Salsa, bachata,, vals, tango, balls en línia....Tots
tipus de balls i ritmes. No cal apuntar-se en
parella.
Monitor: Josep Anton Rios
Dia: Dimecres
Horari: 20h (classes d’1hora i mitja)
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 10€/mes
NOTA: El Casal es reserva el dret de suspendre
aquelles activitats en les quals no hi hagi un nombre
mínim de persones interessades o que al llarg del
curs vagin perdent nombre d’inscrits.
Dir-vos que estem oberts a qualsevol proposta que
ens feu, només cal que ens la feu arribar i
intentarem posar-la en marxa.
Les activitats es realitzaran d’octubre a juny,
excepte aquelles que ja s’especifica.

Tria el teu curs i
vine al casal!!!

Casal de Cultura
93 8995150
casalcultura@torrelavit.cat
www.torrelavit.cat

