TALLERS / PRIMAVERA 2014
www.vic.cat/ccvic

DILLUNS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMARTS

DL

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIJOUS

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DISSABTE monogràfic
10.00 - 14.00h
16.00 - 20.00h

ACTIVITATS DE
CLOENDA		
2013-2014

CCVIC SERRA-DE-SENFERM

CCVIC PLAÇA D’OSONA

CCVIC LA GUIXA

CCVIC EL MONTSENY

CCVIC CAN PAU RABA

DIVERSOS ESPAIS

música

dansa

artesania i manualitat

natura i esport

cuina

teatre, llengua i comunicació

variat

percussió afrollatina

DL

danses irlandeses

DL sabons i espelmes
naturals

balls populars i alegres amb
música celta

el·laboració artesanal amb
un toc modern

Miquel Portet

Betlem Burcet

Laia Aguilà

DT

DC

guitarra

DT

llatins amb parella

Alba Pérez / Sandra Esteve

farmaciola musical

DJ

aquaeròbic

musicoteràpia per cercar
l’equilibri

exercicis a l’aigua al ritme
de la música

Anna Solà

Club Natació Vic - ETB

música per a
principiants

primeres lliçons de solfeig i
harmonia
Jordi Matas

7 de juny

DV

DV
shakti dance
el ioga de la dansa
Kundalini Ioga Vic

31 de maig

la casa sona
experiments de percussió amb
objectes de la vida quotidiana
Jordi Vinyoles
dijous 26 de juny (20:30h)

DJ

Anna Presegué

Siham Arrai / Casal Claret

DT

shiatsu

diversos talleristes

DC

cuinar per a tothom

dosi de llengua i cultura

gravació i edició de vídeo domèstic

Berta Serrabassa

Cristina Verdaguer / VIT

DC

DC

photoshop

Toni Juclà

Maria Àngels Piqué

Anna Morató / VIT

joguines de fusta
vintage

DJ

risoteràpia

DJ

menús Rusiñol

DJ

negociació

DJ
trucs fotogràfics

fetes a mà i originals

millora l’estat físic i psicològic
a través del riure

ous estrellats de luxe,
broquetes de filet, carpaccios...

trucs i tècniques per aplicar a
la feina, a casa o amb la parella

per viatges i pel dia a dia

Josep Pons

Iria Roig

Abel Soler de Cau Faluga

Antoni Fijo

Marina Raurell / La Farinera

complements
de ganxet i mitja

DV

pitch & putt

DV

vins singulars

DV

escriure gènere policíac

DV

minirobots

peces úniques per a
donar un gir al teu estil

aprèn a jugar en un dels
millors camps de Catalunya

el·laborats amb tècniques
originals i filosofia ecològica

gaudir redactant la nostra
investigació criminal

construeix el teu propi robot
i programa’l

Rosa Panyella

Mas Gurumbau

Daniel Pascual León

Albert Rubio

Toni Moreno / VIT

26 d’abril

Alicia Gomez i Montse Padial

dirigida per Jordi Costa

Xavier Grifoll

càmera en mà

Bernardet Fontserè

Natàlia Brull

marató de dansa solidària amb
zumba, balls en línia i combat

amb els nostres ingredients:
rosbif, ous poché ...

francès

DT

primers passos en retoc
fotogràfic

artesanals i tradicionals

taller de cant en grup
amb acompanyament musical

DT

plats i menús per a persones
celíaques o amb intoleràncies

descobreix l’essència de Tahití

dansa a l’aire lliure

hort ecològic

de l’hort i la
granja d’Osona

compostatge i agricultura, l’hort
integrat a casa

mandales de llana

jam session vocal

DC

DT

dibuix i passeig: apunts del
natural sobre bloc

danses de la Polinèsia

dissabte 28 de juny (de 10h a 12h)

roba d’estiu

la Bodega de Vic

Montserrat Damian

sketch

DL

Espai Salut

Ruth Mas

DC

interpretar clàssics

exercici físic, treball muscular i
posició corporal

Olga Areñas

tribal fusió

DL

pantalons i vestits: frescos
i originals

Caro Von Arend

DC

andalusa

donar vida a grans
personatges en petit format

massatges relaxants per
estimular la vitalitat

cants del món

DL

papas aliñás, flamenquín, salmorejo,
cochifrito, tapeo,rebujito...

de la paleta de colors
a la tela

evolució de la dansa del ventre

DV

pintura a l’oli

estiraments i
educació postural

merengue, txa-txa-txa,
batxata, samba i més

Jordi Costa

DJ

DT

DL

primers acords i ritmes
d’acompanyament

repertori d’arreu cantat en grup

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIVENDRES

CCVIC SANTA ANNA

viatge musical pels ritmes cubans,
la rumba, l’afro o el guaguancó

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h
DIMECRES

taller que també es fa als matins. horaris: 09.30 - 11.00h | 11.00 - 12.30h

dijous 3 de juliol (17h)

mostra d’artesania i
manualitats
exposició dels treballs dels
alumnes dels tallers 2013/14

24 de maig

17 de maig

10 de maig

3 de maig

massatge per nadons

tast d’olis

contratenors

aplicacions per aprendre

estimulem el desenvolupament
fisiològic i emocional del nounat

per descobrir-ne sabors i
qualitats, amb degustació

repàs a grans àries amb
intèrprets actuals

recursos per despertar la creativitat
dels petits, programant

Montse Tor

Maria Àngels Planas

Pep Cudinachs

Pep Campàs / VIT

diumenge 22 de juny (9h)

cursa popular
d’orientació de la Guixa
en entorn urbà, semiurbà,
de ribera i rouredes
Unió Excursionista de Vic

3 de juliol (de 20:15h a 22h)

divendres 27 de juny (de 17h a 21h)

còctels de pel·lícula

firapaper

preparació i anecdotari:
Daiquiri, Bloody Mary, Dry Martini...

tallers exprés de scrap i
decoració per festes

Damià Mulà

Mónpaper / Maite Aumatell

PRIMAVERA 2014
www.vic.cat/ccvic
ccvic@vic.cat

TALLERS
TRIMESTRALS I
MONOGRÀFICS

ACTIVITATS
DEL TRIMESTRE

inscripcions del 7 al 17 d’abril

sortides amb bicicleta elèctrica

CCVIC la Guixa, dissabtes de 10h a 12h
inici 26 d’abril
70 euros, 10 sessions inscripcions presencials a qualsevol CCVIC

Llocs per inscriure’s:
presencialment als centres cívics
de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 20h
per Internet, al www.vic.cat/ccvic

organitza què menges

consells pràctics per una alimentació sana i equilibrada
CCVIC el Montseny, dimecres de 18h a 19:30h
inici 9 de juliol
15 euros, 4 sessions inscripcions presencials a qualsevol CCVIC

música

CCVic Sta Anna
C. Tagamanent, 1bis
t 93 881 43 41
ccsantaanna@vic.cat

dansa

CCVic Serra-de-senferm
C. Riera Major, 2
t 93 885 49 70
ccserradesenferm@vic.cat

INICI DELS CURSOS
setmana del 22 al 25 d’abril
PAGAMENT ON-LINE
Recordeu que podeu fer la vostra inscripció i pagament
on-line amb targeta al web www.vic.cat/ccvic

ACTIVITATS DE CLOENDA
jam session vocal

activitat gratuïta solidària amb el Banc dels Aliments

dansa a l’aire lliure

activitat gratuïta solidària amb el Banc dels Aliments

mostra d’artesania i manualitats

activitat gratuïta solidària amb el Banc dels Aliments

artesania

CCVic plaça d’Osona
Pl. d’Osona, 3 baixos
t 93 885 58 42
ccplosona@vic.cat

natura

CCVic la Guixa
Pla del Maset, s/n
t 93 885 06 81
cclaguixa@vic.cat

cursa d’orientació de la Guixa

5 euros adults, 3 euros infantil
inscripcions presencials a qualsevol CCVIC fins el dia de l’activitat

còctels de pel·lícula

1 sessió, 20 euros
inscripcions presencials a qualsevol CCVIC fins el dia de l’activitat

firapaper

entrada + 1 taller exprés, 5 euros
inscripcions presencials a qualsevol CCVIC fins el dia de l’activitat

Amplieu la informació:

www.vic.cat/ccvic

cuina

CCVic el Montseny
Av. del Montseny, 16
t 93 889 57 63
ccmontseny@vic.cat

teatre

CCVic Can Pau Raba
C.Raval Cortines, 24
t 93 886 47 24
ccpauraba@vic.cat

tallers
35 euros, 10 sessions
tallers d’artesania i manualitat
45 euros, 10 sessions
tallers de cuina
50 euros, 10 sessions
monogràfics
10 euros, 1 sessió
pitch & putt
40 euros, 10 sessions
hort ecològic
45 euros, 10 sessions
tast d’olis
20 euros, 1 sessió
vins singulars
60 euros, 8 sessions
minirobots
45 euros, 6 sessions

