Curs de labors
Monitora: Maria Gómez
Dia: Dilluns
Horari: de 3 a 4 de la tarda
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 10€/mes
Inici: dilluns 2 d’octubre

Taller de quadres de sorra
Aprendrem a fer quadres amb sorra
pintada de diferents colors, una tècnica
molt original per crear les nostres
pròpies obres.
Monitora: Eva Parera
Dia: Divendres
Horari: de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 20€/mes
Inici: divendres 3 de novembre
Nota: Mínim 8 persones inscrites

Curs de Patchwork
Monitora: Pilar Salvany
Dies: Dimecres i divendres
Horari: Dimecres de 5:30 a 7:30 de la tarda (grup1)
Divendres de 3 a 5 de la tarda (grup 2)
Divendres de de 5 a 7 de la tarda (grup 3)
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 20 €/mes

Gimnàstica per a la gent gran
Monitora: Lluïsa Puigcerver
Dies: Dimarts i divendres
Horari: de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Centre de Tallers Terapèutics
Preu: 10€/mes
Més informació i inscripcions Telf. 935165051

Cant Coral
Aeròbic
Monitora: Lídia Capitán
Dia: Dilluns
Horari: de 8 a 9 del vespre
Lloc: Teatre Escola J. J Ràfols
Preu: 12 €/mes
Mínim:10 persones inscrites

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

Equitació terapèutica
Curs de zumba
Monitores: Jèssica i Míriam
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: dilluns de 9 a 10 del vespre
dimecres de 8 a 9 del vespre
Lloc: Teatre escola J. J Ràfols
Preu: 1 dia 15€/mes- 2 dies: 25€/mes
Mínim: 10 persones inscrites per dia

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 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal de la Gent Gran
Activitats gratuïtes.

L'equitació terapèutica consisteix en
una
modalitat de tractament que utilitza el cavall com
a mediador i facilitador per millorar la qualitat de
vida de persones. Amb aquest curs podrem posar
en
pràctica
com
es
poden
resoldre
satisfactòriament casos de lesions, depressions...
Monitor: Javier Guillen
Dies: 16,23 i 30 d’octubre, 13,20 i 27 de novembre
i 11 i 18 de desembre
Horari: de 4 a 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: 1ª sessió Casal de Cultura, la resta de sessions
a l’hípica de Torrelavit
Preu: 40€/curs sencer
Nota: mínim 5 persones inscrites i màxim 10

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.
També us informem que els cursos de ioga,
hipopressius i pilates des d’aquest curs passen a
dependre de l’Escola Esportiva Municipal, per la
qual cosa trobareu més informació d’aquestes
activitats al fulletó corresponent.
Des del Casal de Cultura també estem preparant
altres activitats que oferirem més endavant com un
grup
de
conversa
en
anglès,
classes
d’interpretació....
Dir-vos també que estem oberts a qualsevol
proposta que ens feu, només cal que ens la feu
arribar i intentarem posar-la en marxa.

Per a més informació i inscripcions
Casal de Cultura de Torrelavit
93 8995150
casalcultura@torrelavit.cat
www.torrelavit.cat
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Tria el teu curs i
vine al casal!!!

Casal de Cultura

