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Cultural Patrimoni FamiliarTreball Juvenil Esportiva

ACTIVITATS CALAFELL HIVERN 2018
Dia Hora Activitat LLOC

2/12 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
2€ + preu d’entrada

Castell de Calafell

3/12 11 h VISITA GUIADA A LA CIUTADELLA IBÈRICA
2€ + preu d’entrada

Ciutadella ibèrica

9/12 10 h CAMINADA SOLIDÀRIA
(cal portar una joguina nova com inscripció)

Creu Roja Calafell

12/12 18 h Sessió informativa
NOVETATS NOVA LLEI D'AUTÒNOMS

Masia Vilarenc

14/12 18 h CINEMA D’IGUALTAT: EL OLIVO
Entrada gratuïta. Amb col·loqui posterior

Centre Cívic 
Cinema Iris

16/12 11 h
EXPERIMENTEM AMB LA MONEDA
Demostració de producció de moneda a l’antiguitat 
Activitat inclosa en el preu d’entrada

Ciutadella ibèrica

31/12 11.30 h FESTA DE L'HOME DELS NASSOS Zona Confraria

31/12 23.45 h FESTA DE CAP D'ANY Plaça de Catalunya

5/01 - CAVALCADES DE REIS Calafell i Segur

7/01 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
2€ + preu d’entrada

Castell de Calafell

28/1 9.30 h FESTA DELS TRES TOMBS
SANT ANTONI ABAT

Calafell Poble

3/2 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
2€ + preu d’entrada

Castell de Calafell

4/2 11 h VISITA GUIADA A LA CIUTADELLA IBÈRICA
2€ + preu d’entrada

Ciutadella ibèrica

3/3 11 h VISITA GUIADA A LA CIUTADELLA IBÈRICA
2€ + preu d’entrada

Ciutadella ibèrica

4/3 11 h VISITA GUIADA AL CASTELL
2€ + preu d’entrada

Castell de Calafell

11/3 10 h XATONADA POPULAR
7es Jornades gastronòmiques del xató, de l’11 al 25 de març

Segur de Calafell

25/3 11 h CURSA DE L'AIGUA I CROS ESCOLAR Port de Segur

1/2 18 h CINEMA D’IGUALTAT: NADIE QUIERE LA NOCHE
Entrada gratuïta. Amb col·loqui posterior

Centre Cívic 
Cinema Iris

2  i 3/2 - FESTA MAJOR DE LA CANDELERA Calafell Poble

1/3 18 h CINEMA D’IGUALTAT: FIGURAS OCULTAS
Entrada gratuïta. Amb col·loqui posterior

Centre Cívic 
Cinema Iris

16  i 
17/03 - ROCKIN’ HILLBILLY

American Roots Music Weekend
Hotel Silken Canada
La Cantera Biker Bar

Nadal
A Calafell

Viu el

Activitats Desembre 2017 - Gener 2018

Més informació a www.calafell.cat

Home dels Nassos
Cercavila i festa

Confraria de Pescadors
31 de desembre

Mercat de Nadal
plaça Mediterrani

i Av. Catalunya
6 i 7  de desembre

Festa de Cap d’Any
 Plaça Catalunya

31 de desembre

Cavalcada
de Reis
5 de gener

tasta el Nadal
6es Jornades

Gastronòmiques 
15 de Desembre al 7 de gener

Parc de Nadal
Mercat Vell

27 al 30 de desembre
2 al 4 de gener

Fira al Blanquet
Al costat del Mercat

27 de desembre
al 7 de gener

Caga Tió
 Plaça Catalunya

24 de desembre

Anem a
buscar el Tió
 Plaça Catalunya

8 de desembre

Dona la carta
al Pare Noel

Centre Cívic Cinema Iris
16, 17, 22, 23 i 24 de desembre

Dona la carta
al Patge reial

Centre Cívic Cinema Iris
2 al 5 de Gener

Pessebre Vivent
 Plaça Catalunya

5 de gener



5Ensenyament

CURSOS ENSENYAMENT
Si cal inscripció, es pot fer a qualsevol oficina
del Servei d’Atenció al Ciutadà a partir del 18 de desembre

CICLE DE CONFERÈNCIES 2018
El cicle de conferència, a càrrec del Centre In-
telment que ens ajudaran a descobrir les mera-
velles del nostre cervell.
20 de gener 
Com entrenar la intel·ligència emocional?
17 de febrer 
Dirigeixes la teva vida o te la dirigeixen?
17 de març 
Tot em fa pena, com ho puc gestionar?
14 d’abril. Com gestionar l’estrès
19 de maig 
Per què és important viure el present?
16 de juny. Per què si vull, puc?
11.30 h. Centre Cívic Cine Iris
Gratuït. No cal fer inscripció 

LES 20.30, L’HORA DE LA TERTÚLIA
Espai gratuït on cada 15 dies farem una tertú-
lia-debat de diferents temes de la vida que ens 
ajuden a reflexionar i evolucionar amb la finali-
tat de trobar el benestar i l’equilibri.
A càrrec del Centre Intelment
23 de gener, la inutilitat del patiment
6 de febrer, els ancoratges neuronals
20 de febrer, quins beneficis ens porta la 
disbauxa
6 de març, la imatge que transmeto és real-
ment com sóc?
20 de març, sóc egoísta quan dic “NO”?
3 d’abril, Per què som malpensats?
17 d’abril, Per què hi ha característiques de la 
nostra personalitat que reprimim?
8 de maig, la importancia del compromís
22 de maig, què podem fer per entrenar la 
“resilència”
5 de juny, quan m’observo, què veig? El millor 
o el pitjor de mi?
19 de juny, quan no faig res, perdo el temps?

De 20.30 a 21.30 h. Cal Bolavà
Gratuït. No cal fer inscripció 

TALLER DE MEMORITZACIÓ
I LECTURA RÀPIDA
Curs de 24 hores dirigit a infants i joves en-
tre 5è de primària i 4t d’ESO per aprendre a 
memoritzar de manera eficaç, poder fer una 
lectura ràpida i eficient del text i millorar les 
tècniques d’estudi.
5è/6è primària:
Dates: del 31 de gener al 25 d’abril de 2018
Horari: dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Lloc: aula 3 de l’edifici de vidre de Cal Bolavà
Preu: 65€/curs*
1r/2n ESO:
Dates: de l’1 de febrer al 26 d’abril de 2018
Horari: dijous, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: aula 5 de l’edifici de vidre de Cal Bolavà
Preu: 65€/curs*
3r/4t ESO:
Dates: de l’1 de febrer al 26 d’abril de 2018
Horari: dijous, de 19.30 a 21.30 h
Lloc: aula 5 de l’edifici de vidre de Cal Bolavà
Preu: 65€/curs*
*Consulteu els descomptes aplicables

TALLER D’INFORMÀTICA
NIVELL INICIAL
Taller de 48 hores
Dates: del 23 de gener al 2 de març de 2018
Horari: dimarts i divendres, de 9.30 a 13.30h
Lloc: Centre Cívic Cine Iris
Preu: 131€/curs*
*Consulteu els descomptes aplicables

Regidoria de Turisme

Del 8 a l’11 de febrer

www.turisme.calafell.cat

Dijous, 8 de febrer
Plaça de Catalunya

17.30 h. XOCOLATADA 
INFANTIL

18 h. ESPECTACLE INFANTIL

19 h. Arribada i PREGÓ a càrrec de 
Sa Majestat el Rei Carnestoltes

Divendres, 9 de febrer
21 h. Inici de la RUA DEL 
CARNAVAL DE SEGUR
DE CALAFELL
Pg. Marítim de Sant de Joan de Déu 
amb c/ Loira

Dissabte, 10 de febrer
17.30 h. CARNAVAL INFANTIL
Pavelló Jaume Vilamajó
de Segur de Calafell

22 h. Inici de la RUA DEL 
CARNAVAL DE LA PLATJA
DE CALAFELL
Pg. Marítim de Sant Joan de Déu
amb Mercè Rodoreda

Diumenge, 11 de febrer
12.30 h. CARNAVAL INFANTIL
Pavelló Joan Ortoll de Calafell

17 h. Inici de la RUA DEL 
CARNAVAL  DE CALAFELL 
(Poble)
Rbla. Mn. Jaume Tobella
amb c/ Alfons Mañé

Foto: Gabriel Mestre
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ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ENFOCA 
Enfoca és una associació fotogràfica que fa di-
verses activitats (sessions d’estudi, fotografia 
de models, sortides, formació, etc.) i organitza, 
cada any la jornada fotogràfica Photoenfoca.
Organitza la jornada fotogràfica Photoenfoca
el dia 21 d’abril del 2018
Dates: de setembre de 2017 a juny de 2018             
Horari: divendres de 19 a 21 h
Més informació: info@enfoca.eu
ASSOCIACIÓ AHESAT
Associació Hogar-Escuela Seshat
Aboguem per mostrar que una nova societat 
és possible i ho fem mitjançant cursos d’auto-
consciència, meditació, expressió i so amb bols 
de quars. També organitzem tallers de cuina 
saludable, permacultura, plantes medicinals, 
cosmètica natural, etc. Gestionem el Banc del 
temps, una important eina basada en l’Econo-
mia Humanitzada.
Informació: 686 265 212 (Núria i Carme).
TALLERS DE MEDITACIÓ
Dates: dijous del 5 d’octubre de 2017 al 21 de 
juny de 2018
Horari: de 18.30 a 21 h
CUINES DEL MÓN
Cicles de tallers gastronòmics, on compartir 
plats típics d’altres països o regions, impartits 
per persones originàries de diferents indrets. 
Un lloc on compartir cultura, vivències, sabors i olors.
Dates:  el 2n i 4t dissabte de cada mes, del 14 
d’octubre de 2017 al 9 de juny de 2018
Horari: de 10 a 13 h. 
Més informació: 686 265 212 (Núria i Carme). 
www.ahesat.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdo-
ble, salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el 
cos i les ganes de ballar es treballa la coordina-
ció, la memòria i el ritme, tot divertint-nos. Per 
a totes les edats.
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Horari: dimecres de 16.45 a 17.45 h (grup inici-
ació) i de 17.45 a 18.45 (grup avançat).
Més informació: 685 437 141 (Noemi Espigares).

ASSOCIACIO AMICS DEL COUNTRY
Classes de ball country
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Horari: dimecres de 19 a 21 h
Més informació: 617 065 946 (Carme)

ASSOCIACIÓ DE NUTRICIÓ 
HOLÍSTICA EN MODE ZEN (ANHEZ)
Tallers per promoure i efectuar activitats per a 
la sensibilització i conscienciació de dur a terme 
una alimentació sana i equilibrada.
Dates: de setembre de 2017 a juny del 2018
Horari: dijous de 17 a 19 h al Centre Cívic Cine Iris
divendres de 17 a 19 h a l’aula 3 dels espais cul-
turals de Segur
Més informació: 646 434 474 (Isabel)

GRUPS DE FAMÍLIA AL-ANON/ALATEEN
El grup “Tornar a Viure” ens instal·lem a Calafell.
Grups de família Al-Anon / Alateen som els fa-
miliars i amics de persones amb problemes amb 
l’alcohol. L’alcoholisme és una malaltia de la fa-
mília, necessitem conèixer-la així com les seves 
conseqüències en l’entorn familiar i social per 
recuperar-nos i per poder portar una vida normal.
És l’alcohol un problema en la seva família?
Horari: dilluns, de 18.45 a 20.45 h
Més informació: 608 78 29 96
www.al-anonespana.org

ALCOHÒLICS ANÒNIMS
REUNIONS GRUP
Si tens problemes amb l’alcohol potser et po-
dem ajudar.

Solamente usted puede tomar la decisión de 
probar en A.A., si le parece que el programa le 
puede ayudar. Nosotros los miembros de A.A. 
llegamos al programa porque reconocimos final-
mente que no podíamos controlar nuestro modo 
de beber. Al principio estabamos poco dispues-
tos a admitir que podíamos beber sin peligro. 
Pero los miembros experimentados de A.A. nos 
digeron que sufríamos una enfermedad. !Así nos 
habia parecido durante largos años! Nos entera-
mos de que mucha gente se sentía afligida por 
los mismos sentimientos de culpabilidad, soledad 
y desesperación que nosotros teníamos. Des-
cubrimos que estos són los sintomas de la enfer-
medad del alcoholismo. Tomamos la decisión de 
tratar de enfrentar-nos con las dificultades que 
la bebida nos había causado.
Horari: dilluns, de 19 a 21 h
Més informació: 606 586 270
www.alcoholicos-anonimos.org
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS CULTURALS
La gestió va a càrrec de cada entitat. Per a més informació
cal trucar al telèfon de contacte, enviar un correu electrònic
o presentar-se al lloc a l’hora de les classes.

AL CENTRE CÍVIC CINE IRIS

CALAFELL SMALL TALK (english meetings)
Activitat gratuïta dirigida a persones que ja han 
fet algun curs d’anglès i que volen practicar la 
conversa. No hi ha professor.
Dates: de setembre de 2017 a juny de 2018
Horari: dimarts i dijous de 19 a 21 h
Informació: calafell.smalltalks@gmail.com

ASSOCIACIÓ SARDANISTA DE CALAFELL
Sardanes per a tothom! Si no en saps te n’en-
senyarem i, si en saps, aprendràs a comptar, 
repartir i interpretar.
Dates: de setembre de 2017 a juliol de 2018
Horari: dilluns de 19:30 a 21 h 
665 778 780 (Joan)
Activitat gratuïta

ASSOCIACIÓ DANSA CALAFELL 
PERFORMING ARTS
Més informació: 607 438 956 (Diana)
dansacalafell@gmail.com

INICIACIÓ A LA DANSA INFANTIL DE 
P-3 A P-5. Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 10 a 11 h.
DANSA INFANTIL DE 1r i 2n EP
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes d’11 a 12 h.
CLÀSSIC ESPANYOL (DE 5 A 8 ANYS)
Dimarts de 17.30 a 18:30 
DANSA MODERNA JOVES 12 A 16 ANYS
Divendres de 17.30 a 18.45 h
CANT CORAL - CALAFELL GLEE CLUB
Si vols aprendre a cantar en grup, interpretar pe-
ces modernes i gaudir de la música, apunta’t. Es 
necessiten veus de totes les edats, sexes i colors!
Horari: Infants: dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Joves i adults: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Dates: del 12 de setembre de 2017 al juliol de 2018

SPLAF: ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
AFECTADES PER FIBROMIÀLGIA 
Un espai de trobada per ajudar-se mútuament. 
A l’associació trobes persones que saben del 
teu mal i l’entenen. També es porten a terme 
activitats diverses que milloren la qualitat de 
vida de les persones que tenen fibromiàlgia.
Horari: divendres de 16 a 19 h, del 1 de setem-
bre de 2017 a juny de 2018.
Més informació: mcarbonellgarri@gmail.com 
ASSOCIACIÓ A-DONA’T 
Adona’t és una associació de dones que promou 
tot tipus d’activitats, tallers i trobades. 
Informació: 626976318
adonatcalafell@gmail.com
Atenció al públic i informació: els dijous de 19 a 
20h., al centre cívic Cinema Iris
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ALS ESPAIS CULTURALS 
DE SEGUR DE CALAFELL   
C/ Dinamarca, 8,  Segur de Calafell
CREART’S, ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES 
Teatre, Hip Hop, Dansa Infantil, vouge, LA 
Style, Old school, interpretació, Funky, Break-
dance i molt més és el que ofereix CREART’S, 
l’escola que neix de la mà de la companyia cala-
fellenca INQUIETUD.
Classes de dilluns a divendres amb un ventall 
ampli en tot el sector de la dansa i el teatre.
Per a nens i nenes a partir de 3 anys, nois i no-
ies, i també hi ha classes per adults.
Inscripcions: A partir del 11 de setembre
Primera classe gratuïta
10% de dte. Per a germans
Horari de recepció a partir del 15 de setembre: 
de dilluns, dimarts, dijous i  divendres de 17.30 
a 19.30 h
Més informació: 637 380 037 (Joan)
i crearts.calafell@gmail.com
Consulteu horaris a Facebook

ELS MENUTS DE CALAFELL 
Tens un nen o nena de menys de 4 anys? i ganes 
de jugar i participar en activitats familiars?
T’esperem! un lloc per a les famílies, on jugar, 
compartir i crear junts!
Dates: de gener a juny de 2018
Horari: divendres de 17 a 20 h 
Info: www.facebook.com/elsmenutsde.calafell

AL CASAL JOVE

GRUP DE TEATRE LA PORTA DE FUSTA 
El teatre és una eina que ens permet treballar, 
tot jugant, l’empatia, la confiança, la creativitat 
i la creació en equip. 
 A través d’exercicis d’improvisació, de creació 
de personatges i de treball en equip, ens intro-
duïrem en la tècnica teatral fins a muntar una 
peça entre tots i totes.
TALLER DE TEATRE PER A ADOLESCENTS 
(10 – 15 ANYS)
Dates: d’octubre del 2017 a juny del 2018
Horari: dilluns de 17.30 a 19 h 
Més informació: 630 718 075 (Patricia)
info@laportadefusta.com

IES CAMÍ DE MAR
ESBART DANSAIRE 
Creació de tres grups per a infants de més de 3 
anys, joves i veterans.
Dates: de setembre del 2017 a juliol del 2018                                          
Horari:  dimarts de 21 a 23.30 h, dijous de 
21.30 a 23.30 h i divendres de 20 a 23 h 
Lloc: IES Camí de Mar
Més informació: 653 077 006 (Núria)

TOT JUGANT
Espai de joc per als més menuts de la casa, i 
de relació i comunicació per als seus acom-
panyants. Un lloc on desenvolupar la crea-
tivitat i ampliar les relaciones i aprenentat-
ges. Dinamitzat per una educadora. Tots els 
infants han d’estar en tot moment acom-
panyats d’una persona adulta referent.
Horari: dimarts i dimecres, de 17 a 19h.
Dates: Calendari escolar
Preu: gratuït
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris.
Activitat oberta per a infants nascuts a partir de 
2015. Places limitades fins omplir aforament.
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A CAL BOLAVÀ
Av. De la Sínia, s/n, al poble de Calafell
TROBADA DE REIKI                                                                        
Espai on pots aprendre i practicar el reiki per tal 
de viure en llum, en pau i en harmonia amb tu 
mateix i amb el món que ens envolta.
Horari: dimecres de 17 a 20 h
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Preu: gratuït
Més informació: 678 808 456 (Encarna)
CORAL LLEBEIG
Tens entre 4 i 15 anys? Vine a cantar i a jugar!
Horari: dissabtes d’11.30 a 13.30 h
Preu: 40 euros anuals
Més informació: 615 393 183 (Santi)
COR ORFEÓ CALAFELLENC                                 
Dates: de setembre del 2017 a juny del 2018
Horari: dijous de 21 a 23 h i divendres de 21 a 24 h
Més informació: 667 335 579 (Janet)
cororfeocalafellenc@gmail.com
COLLA GEGANTERA
Cursos per aprendre a tocar gralla i timbal, per 
a infants a partir de 8 anys.
Dates: dimarts, del 3 d’ocutbre de 2017 al 19 
de juny de 2018
Horari: de 20 a 22 h
Gratuït, (cal grup mínim d’inscrits)
Més informació: 690 758 947 (Josep Pedro)
PUNTES DE COIXÍ
Associació ARC
Cal disposar de coixí i boixet
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Horari: dilluns de 16 a 19h
Lloc: aula 3 de l’edifici de vidre 
Més informació: 977 69 05 53 (Roser)
GRUP DE TEATRE LA PORTA DE FUSTA 
Informació: info@laportadefusta.com

699 025 032 (Paloma)
JOC TEATRAL 1 (3 – 4 ANYS )
Un taller adreçat a infants de 3 a 4 anys per 
començar a experimentar el món del teatre.
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Horari: dimarts de 17 a 18 h  i de 18 a 19 h
AL TEATRE MUNICIPAL 
JOAN COLET
CURS DE SEVILLANES, CASTANYOLES
i BALL ESPANYOL Paqui Trujillo 
Dates: fins al 29 de juliol de 2018
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 17 a 21 h                                        

ALMAS ROCIERAS
Classes de rumbes, flamenc, clàssic espanyol, 
sevillanes i dansa andalusa
Dates: del 3 de setembre de 2017 al 28 de juliol 
de 2018                                                 
Horari: dilluns i dijous de 15 a 20.30 h per a 
grups infantils, juvenils i adults
dijous de 10.30 a 12 h per a grups adults, iniciació
Més informació: 649 186 292 (Sebastián)

A L’AULA POLIVALENT DE SEGUR 
DE CALAFELL
Carretera de Barcelona (edifici de correus), 
Segur de Calafell
ELS AMICS DE L’ART
Si vols aprendre a dibuixar, pintar i fer manua-
litats, no dubtis i apunta’t a les classes de ”l’As-
sociació dels Amics de les Arts”.
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 12 h                                                      
Dates: de setembre de 2017 a juliol de 2018
PUNT I GANXET
Combinem activitats de punt i ganxet amb 
manualitats en paper i altres materials.
Dates: de setembre de 2017 a juliol de 2018
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 20 h
Més informació: 639 73 83 99 (Olivia)

ESPAI CÍVIC PORT  
DE SEGUR DE CALAFELL
ART VINTAGE CALAFELL
T’agrada l’scrapbooking? Fes-te soci/a i tindràs 
un lloc per compartir idees i materials per als 
teus dissenys!
Dates: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Horari: dijous de 10 a 13 h
Quota soci/a: 10 € / mes
Més informació: 626 209 180 (Helena)
o helenaorts@gmail.com 
ASSOCIACIÓ AHESAT
Associació Hogar-Escuela Seshat
Portem a terme diferents activitats. 
Més informació:  els dijous de 16 a 19 h, o tru-
car al 686 265 212 (Núria i Carme)
TALLERS DIVERSOS DEL BANC DE TEMPS
(Plantes medicinals, moviment expressiu, an-
glès, manualitats, etc..)
Horari: dilluns de 17 a 20 h
TALLERS D’AUTOCONSCIÈNCIA
Horari: dimecres de 10 a 13 h



FORMACCIÓ
Accions formatives d’orientació i capacitació en el món del treball per a joves. 
Inscripcions a partir de l’11 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà
i via web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat.
Tindran prioritat d’inscripció els joves fins a 35 anys.
FORMACIÓ EN EL LLEURE
DE JOVE BAIX PENEDÈS
MONITOR DE LLEURE SETMANA
SANTA  A CALAFELL
Dates: 26, 27, 28 i 29 de març i 7, 8, 14, 15, 
21, 22 i 28 d’abril.
Horari: de 9 a 14h i de 15:30 a 19:30h, excep-
te els diumenges de 9 a 14h
Lloc: Casal Jove de Calafell
Inscripcions: a partir del 26 de febrer. Presen-
cials al Casal Jove o a l’Oficina Jove del Baix 
Penedès.
Preus: Pendent de confirmar. 
Destinataris: joves majors de 18 anys
Titulació: un cop fet aquest curs de 150 hores 
(100 hores presencials i 50 virtuals), cal fer 160 
hores de pràctiques i la memòria d’aquestes.
MONITOR DE MENJADOR 
I TRANSPORT ESCOLAR
Dies: 12, 13, 19, 20 i 26 d’abril
Horari: 9 a 14 h i 15.30 a 20.30 h. Diumenges 
de 9 a 14 h.
Lloc: Espai Jove de Cunit
Inscripcions a partir del 9 d’abril

PREMONITOR A CUNIT
Dies: 26, 27, 28 i 29 de març de 10h a 14 h
Lloc: Espai Jove de Cunit
Inscripcions a partir del 19 de febrer
PREMONITOR A L’ARBOÇ 
Dies: 26, 27, 28 i 29 de març de 10h a 14 h
Inscripcions a partir del 19 de febrer
SESSIONS INFORMATIVES
GARANTIA JUVENIL
Tens entre 16 i 29 anys i no estudies ni tre-
balles? 
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell 
europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes 
els requisits, en un termini de quatre mesos, 
la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, 
pràctiques o formació.
Dates: 17 de gener, 21 de febrer i 21 de març.   
Hora: 13 h
Lloc: Casal jove de Calafell
Si vols més informació, la pots trobar a www.
garantiajuvenil.gencat.cat
Amb la col·laboració de l’Oficina Jove del Baix 
Penedès.

TALLERS
Tallers trimestrals de lleure alternatiu per a joves
Inscripcions a partir de l’11 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà
i via web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat.
Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

TALLER D’INFORMÀTICA INICIAL
PER A GENT GRAN
Els alumnes de l’INS Camí de Mar volen oferir 
a la gent gran de Calafell la possibilitat d’apren-
dre informàtica bàsica. Al curs s’ensenyaran 
coses bàsiques, com per exemple a navegar per 
internet, demanar hora al metge, veure com 
arribar a una adreça determinada, operar amb 
banca online...
Horari: Els dimecres, de les 11:30 a les 12:30 h.
Dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març.  
Lloc: Institut Camí de Mar
Preu: Gratuït 

Inscripcions presencials al Casal Jove de Calafell a 
partir del 15 al 19 de gener de 2018. Limitat a 12 
places, entrada al curs per ordre d’inscripció.
Organitzen: Institut Camí de Mar i Regidoria de 
Joventut.

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
El taller de fotografia és una molt bona oportuni-
tat per iniciar-se en poc temps al món de la foto-
grafia i conèixer millor la nostra càmera. Durant el 
taller, farem teoria però sobretot pràctica.
Horari: Dimecres, de les 18:30 a les 20 h
Dates: Del 31 de gener al 28 de març
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ 

TALLER DE ROBÒTICA
Segon nivell de Robòtica on es seguirà apro-
fundint en la programació i funcions per a con-
trolar el moviment, així com l’aprenentatge de 
noves aplicacions tecnològiques en funció del 
desenvolupament del grup.
En aquests mesos, també us proposem presen-
tar-vos al desafiament FIRST LEGO LEAGUE 
(FLL), amb diferents missions a resoldre en un 
tauler de joc tematitzat.
Horari: Dijous, de les 18:00 a les 19:30 h
Dates: De l’1 de febrer al 22 de març 
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€

TASTA EL MÓN: LA CUINA MEDITERRÀNIA
Curs de cuina amb arrels que ens durà a visitar la 
gastronomia de diversos països.
Continuem amb els plats més propis de la cuina 
mediterrània: hummus, musaka... 
Els tallers seguiran al llarg de l’any fent un viatge 
gatronòmic que ens permeti conèixer altres gas-
tronomies del món.
Horari: Dimarts, de les 18:30 a les 20 h
Dates: Del 30 de gener al 20 de març
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
Preu: 30€ 

TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES
D’ESTUDI: APRENDRE A APRENDRE
Curs dirigit a joves d’ESO que volen millorar el 
seu procés d’aprenentatge mitjançant tècniques 
i estratègies que facilitin el procés d’estudi, amb 
l’objectiu d’augmentar el rendiment escolar.
Una vegada finalitzis el curs podràs crear el teu 
propi mètode i ritme d’aprenentatge.
Horari: dilluns, de les 16 a les 17 h
Dates: Del 5 de febrer al 19 de març
Lloc: Tarda Jove de Segur / Biblioteca Casa 
Nova de Segur de Calafell
Preu: gratuït
Curs adreçat a alumnes d’Educació Secundària 
Obligatòria.

POSA’T  LES XIRUQUES!
Vols conèixer els racons de les muntanyes de  
Calafell? Vine a descobrir l’entorn que ens en-
volta, et sorprendrà! 
Caminada de 4 hores, amb descans per esmor-
zar. Cal portar roba i calçat esportiu i un refrigeri 
per agafar forces.
 Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
 Horari: De les 10a les 14 h
 Dates: 17 de març
 Lloc: Casal Jove de Calafell
 Preu: Gratuït

GUITARRA
El curs s’adreça a tots els joves que volen apren-
dre a tocar la guitarra però no saben per on 
començar. L’objectiu és consolidar una sèrie de 
tècniques que serveixin de base per al posterior 
estudi de l’instrument. 
Els curs s’estructura en grups petits, per a un 
major aprofitament. Amb grups d’iniciació per a 
les persones que s’inicien en l’instrument i grups 
d’aprofundiment.
El curs s’estructura en tres trimestres, fins el 
mes de juny.
Es poden inscriure joves de totes les edats a par-
tir de 3er de primària.

Horari:
• Iniciació. Divendres  de 16:45 a 17:45 h
• Iniciació. Divendres de 17:45 a 18:45h
• Iniciació. Divendres de 18:45 a 19:45h
• Aprofundiment. Divendres de 19:45 a 20:45 h
Dates: Del 26 de gener al 23 de març.  
Lloc: Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell. 
(Tarda Jove de Segur ).
Preu: 30€ 
Les incorporacions noves aquests trimestre aniran 
en funció de les places disponibles i del nivell de 
coneixements, per tal de poder seguir el temari del 
curs iniciat a l’octubre.
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AULA D’ESTUDI 
Necessites un cop de mà amb l’ESO? T’ajudarem 
amb les activitats escolars i a repassar els concep-
tes que has treballat a classe. 
Horari: Dimarts de les 16:30 a les 18:30 h. a la 
Tarda Jove de Segur de Calafell. 
Dimecres, de les 16:30 a les 18:30 h. al Casal 
Jove de Calafell.
Dates: Del 9 de gener al 29 de març..
Preu: Gratuït

SERVEI D’ORIENTACIÓ
JUVENIL
No saps què fer? Vols estudiar? Vols treballar? 
Des de la Regidoria de Joventut t’oferim un espai 
per poder-ne parlar, donar-te informació i aclarir 
dubtes que et puguin ajudar a prendre decisions.
Al Servei d’Orientació Juvenil podràs comp-
tar amb un assessorament personalitzat per tal 
que puguis dissenyar el teu itinerari acadèmic i 
professional. També t’ensenyarem les diferents 
possibilitats i recursos que tens a l‘entorn per des-
envolupar-lo.
S’ofereix informació sobre estudis reglats (què 
pots estudiar), itineraris educatius (vies per acce-
dir-hi), centres (on cursar-los), orientació profes-
sional (elecció sobre quina professió és més adient 
per a tu), com prendre la millor decisió...
Demaneu cita prèvia al Casal Jove o bé al 977 
699009 ext.678 o al mail joventut@calafell.org. 
Servei adreçat a joves de 14 a 29 anys.

TARDA DE SALUT JOVE
La Tarda de Salut Jove és un espai de consulta 
sobre temes específics de salut juvenil. Perso-
nal especialitzat de l’Àrea Bàsica de Salut-CAR 
Calafell us atendrà en un espai de trobada pri-
vat, on podreu resoldre qualsevol dubte relacio-
nat amb la vostra salut. 
A la Tarda de Salut Jove trobareu respostes 
a consultes relacionades amb les pràctiques 
de risc, les primeres relacions sexuals, auto-
coneixement del cos, cicle menstrual, el test 
d’embaràs, la píndola de l’endemà, mètodes 
anticonceptius, interrupció voluntària de l’em-
baràs,  infeccions de transmissió sexual...
Els dilluns de 18 a 19 h al Casal Jove de Calafell.
Servei obert. No cal cita prèvia.

TARDA JOVE DE SEGUR
Ampliem els serveis i horaris de la Tarda Jove de 
Segur. Després d’un any d’obrir l’espai de sota 
de la Biblioteca de Segur pels joves, ampliem 
els horaris i serveis, per apropar els serveis de 
Joventut als diferents nuclis de Calafell.
A la Tarda jove de Segur trobaràs un punt de 
trobada on passar l’estona de forma divertida, 
consultar i informar-te, fer cursos, tallers, con-
nectar-te a Internet, xerrar, conèixer gent...
i un munt de coses que tu ens puguis proposar!
Pots venir cada tarda de dilluns a dijous de 16 
a 20 h a la planta baixa de la Biblioteca Casa 
Nova de Segur de Calafell.
A la Tarda Jove hi pots trobar diferents espais 
que et poden interessar:
• Ordinadors amb connexió a Internet. Po-

dràs consultar tot el que t’interessi i fer els 
teus treballs. Cerca, investiga i troba!

• Jocs de taula i vídeojocs. Diferents opcions 
de jocs per passar una bona estona entre 
amics. Juga i comparteix!

• Aula d’estudi. Pots venir a estudiar, fer 
treballs sol o en grup, repassar temes... 
Et donarem un cop de mà amb el que ens 
demanis!

• Servei d’informació sobre qualsevol  tema 
que t’interessi  (habitatge, treball, salut, 
estudis,  beques, activitats...) Pregunta’ns, 
no ho dubtis!

• Activitats, jocs, tallers, xerrades, pelis... i 
un munt de coses més que et proposem i 
que sobretot ens puguis proposar tu!

Els divendres els tenim reservats per qualsevol 
proposta que ens puguis fer i que tingui interès 
juvenil. Anima’t i proposa activitats per fer!
Us pesperem a la Tarda Jove de Segur!

DIVENDRES AL CASAL
Divendres al Casal és una iniciativa que vol posar a disposició dels joves
de Calafell l’equipament del Casal Jove.
Els divendres a la tarda organitzem activitats amb la col·laboració de diferents joves i 
entitats del municipi o a demanda dels mateixos joves. Totes elles són obertes i gratuïtes. 
Inscripcions a partir del 11 de desembre a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via 
web a www.calafell.cat o www.joventut.calafell.cat . Tindran prioritat d’inscripció els joves 
de 12 a 35 anys. 

MAQUILLATGE DE FANTASIA
S’acosta Carnaval i segur que vols lluir el millor 
maquillatge de fantasia. Vine a aprendre i sor-
prèn als teus amics i família. T’esperem!
2 de febrer, de 17 a les 19 h
Casal Jove de Calafell

ACROBÀCIA
L’acrobàcia és una disciplina del circ on es rea-
litzen salts, verticals, equilibris i altres posicions 
estàtiques i en moviment. Vine i prova de fer les 
teves primeres acrobàcies.
16 de febrer de 16.30 a les 18.30 h
Casal Jove de Calafell

ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES
Posa’t guap@, escull el teu dibuix i estampa’l a 
la teva samarreta. 
Porta la teva samarreta, la resta ho posem no-
saltres. 
Apunta’t!
23 de febrer de 17 a les 19 h
Casal Jove de Calafell

EDICIÓ DE VÍDEO, VIDEOPAD
Iniciació a l’edició de vídeo amb Vídeopad, pro-
grama lliure per a unir imatges, música o so, 
efectes digitals, títols...
2 de març, de 17 a les 19 h
Centre Cívic Cinema Iris

TORNEIG TENNIS TAULA
Nova edició del torneig de tennis taula. Vine a 
passar una tarda divertida amb amics.
Si vols practicar passa’t pel Casal de 16 a 20 h
9 de març, 16 h
Casal Jove de Calafell

CUINA AMB XOCOLATA
Aprèn a cuinar amb xocolata fent postres per 
llepar-se els dits. Vine i comprova-ho...
16 de març, de 17 a les 19 h
Centre Cívic Cinema Iris

QUIN TIPUS D’INTEL·LIGÈNCIA TINC JO?
Intel·ligència emocional la clau de l’èxit
Mitjançant eines del coaching descobriràs quin 
tipus d’intel·ligència tens més desenvolupada, 
quin és el teu talent. Parlarem de la importància 
de la Intel·ligència emocional, els beneficis i els 
ingredients que hauries de treballar per a fo-
mentar-la i aprendràs també a escoltar els mis-
satges que et volen transmetre  les emocions. I 
per acabar relaxació i meditació  per a aprendre 
a desconnectar i sentir-te millor. Tu no ets els 
teus pensaments i les teves emocions! Tu ets 
molt més! 
vols descobrir-ho?
23 de març, de 17 a les 18.30 h
Casal Jove de Calafell
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HORARIS D’OBERTURA
TARDOR –HIVERN
Del 16 de Setembre al 31 de Març

Ciutadella Ibèrica i Castell de la Santa Creu
Matins: de dimecres a diumenge i festius,

de 10 a 14 h
Tardes: dissabtes de 16 a 18 h

(novembre, desembre i gener, tancat)

La Confraria i Museu Casa Barral
Matins: dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Tardes: dissabtes de 16 a 18 h

(novembre, desembre i gener, tancat)

Tancat: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.

VISITES GUIADES PER A PÚBLIC GENERAL 
De desembre a març
Primer cap de setmana de mes dissabte i diu-
menge a les 11 h al Castell o a la Ciutadella, 
excepte 6 de gener (consultar agenda diària).
Preu: 2 € afegits al preu d’entrada
(consultar tarifes al web www.calafellhistoric.org)

ACTIVITATS PER A GRUPS
(mínim de 14 persones adultes)
Aquestes activitats són amb reserva prèvia 
i horari a convenir entre les 10 i les 14 h i les 
15.30 i les 17.30 h durant la tardor, hivern i 
primavera.

VISITES GUIADES I TEMÀTIQUES

CIUTADELLA
• Visita didàctica
• La Dona a l’antiguitat 
• Menjar pels Déus, menjar pels teus
• El vi dels ibers

CASTELL 
• Visita didàctica 
• El món sota una clau de volta
• Mites i llegendes al Castell

CONFRARIA
• Visita guiada “Baix a Mar” 

Inclou La Confraria i el Museu Casa Barral

Reserves:  calafellhistoric@calafell.org
 977 694 683 / 647 751 569

FORMACIÓ ÀREA TREBALL
Cursos i monogràfics gratuïts per a persones en atur, treballadors en actiu i emprenedors
Més informació i inscripcions a www.treball.calafell.cat i a la Masia Vilarenc Zenit,
Passeig de la unió, s/n - 977 699 009 (extensió 679)

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM
Curs amb certificat de professionalitat i pràcti-
ques a empresa, que inclou formació en carre-
tons elevadors i logística.
Del 21/12/2017 al 05/03/2018. De 9 a 14 h
Durada: 250 h
ACTIVITATS AUXILIARS EN
CONSERVACIÓ I MILLORA DE BOSCOS
Curs amb certificat de professionalitat i pràc-
tiques a empresa, que inclou operacions de 
desbrossament, tractaments silvícoles i control 
d’agents causants de plagues i malalties forestals.
Del 15/01/2018 al 24/04/2018. Matins i tardes
Durada: 310 h

COMPTABILITAT INFORMATITZADA
Curs d’iniciació a la comptabilitat amb ordinadors. 
Versarà sobre temes de comptabilitat clàssica i de 
com treballar-los amb programes informàtics.
100% subvencionat pel Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya.
De l’11 al 21/12. Dilluns a divendres de 9.30 a 14 h
Durada: 40 h
Centre Cívic Cinema Iris
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
DUES EDICIONS
Curs amb certificat de professionalitat
i pràctiques a institucions.
Primera edició: Del 15/01 al 25/05/2018
Segona edició: Del 05/02 al 20/06/2018
De 9 a 14.30 h
Centre Cívic Cinema Iris

ALTRES CURSOS EN PREPARACIÓ 2018 Dates Horari
Gestió fiscal de l'empresa (40 hores) 30/1 al 1/3 Dimarts i dijous de 15.30 a 19.30
Mindfulness (30 hores) 2/2 al 23/3 Divendres de 15.45 a 19.30
Nòmines i Seguretat Social I (30 hores) 26/2 al 28/3 Dilluns i dimecres 17.30 a 20.30
Xarxes socials (30 hores) 10/4 al 15/5 Dimarts i dijous de 15 a 18
Comptabilitat bàsica (60 hores) 9/4 al 30/5 Dilluns i dimecres 16.30 a 20.30
Neurolideratge (30 hores) 10/4 al 15/5 Dimarts i dijous de 16.30 a 19.30
Atenció al client del petit comerç 
en llengua estrangera. Anglès (30 hores)

17/4 al 22/5 Dimarts i dijous 
de 17.30 a 20.30

Formació en igualtat i prevenció
de l'assetjament (15 hores)

7/5 al 11/6 Dilluns de 17 a 19.30

Manipulació d'aliments (setmana Santa) (10 hores) 20 i 22/03 Dimarts i dijous 16 a 21
Manipulació d'aliments (Juny) (10 hores) 12 i 14/06 Dimarts i dijous 16  a 21
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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

Ajuntament de Calafell
Plaça Catalunya, 1, Calafell. Tel. 977 699 009 info@calafell.org

Patrimoni (Calafell Històric)
Ciutadella Ibèrica de Calafell. Carretera C-31 km. 141.
Tel. 977 694 683 / 647 751 569
calafelhistoric@calafell.org | www.calafellhistoric.org

Regidoria de Promoció Econòmica
C/ Jaume Jané, 2. La Platja de Calafell. Tel. 977 699 009 (ext. 674)

Àrea de Qualitat de Vida
Pl. Constitució, 5 (Calafell). Tel. 977 699009 (ext. 773)

Regidoria d’Esports
Av. Vilarenc, 4. Calafell. Tel. 977 699 009 (ext. 473) esports@calafell.org

Regidoria de Turisme
Sant Pere, 29-31. La Platja de Calafell. Tel. 977 69 91 41. informacio@calafell.org
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, s/n. Port Segur-Calafell. Tel.: 977 15 90 58
turismesegur@calafell.org | www.turisme.calafell.cat

Regidoria de Joventut
Plaça Alcalde Romeu, s/n. Tel.: 977 699 009 (ext. 678). joventut@calafell.org
www.joventut.calafell.cat

Centre Cívic Cinema Iris
c/ Vilamar, 21. Tel. 977 699 009 (ext. 580). centreciviciris@calafell.org

Cal Bolavà
Av. Generalitat, 1. Tel.: 977 699 009 (ext. 474)

www.calafell.cat


