TALLERS / TARDOR 2015
www.vic.cat/ccvic

DILLUNS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMARTS

DL

DIJOUS

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

CCVIC EL MONTSENY

CCVIC CAN PAU RABA

DIVERSOS ESPAIS

música

salut i benestar

manualitats

dansa, natura i esport

cuina

teatre, llengua i comunicació

variat

també
matí

ortofonia

escriptura de cançons

també
matí

també
matí

txi-kung

DT

també
matí

Rosa Maria Massaguer

DT

DC
ioga
Marta Vila

DJ

i satíric

gimnàstica postural

també
matí

Hara Salut

Andreu Coll i Manel Gost

DV

cajón

també
matí

reiki

DV

Hípica Malla / Resort Natura
d’Osona

DC

decoupage, clivellats
i transfers

DT

balls en línia

també
matí

porc duroc

DC

DT

DT

coneix la
teva personalitat

infografies, vídeos animats,
eines de Google...

Imma Reixach

Anna Morató / VIT

teatre: joc de rol

també
matí

gaudeix i allibera’t
interpretant mil i un personatges

crear, dissenyar i
maquetar la teva publicació

La fàbrica del sac

Laura Gibert

Dolors Capdevila

Georgina Rieradevall

Cristina Fernàndez / VIT

DJ

també
matí

DJ

plats.cat

japonesos

gimnàstica hipopressiva

tècnica mil·lenària amb
pinzell i tinter

reforç i tonificació de la
musculatura abdominal

receptari català pràctic
per treballar les bases
de la nostra cuina

Meritxell Codina

Irene Aguado

Montse Blanch

bijuteria amb nusos

també
matí

DV

DV

zumba

Acari Bertran

Ester Mas

nusart

Clara Sañé

24 d’octubre (10-12h i 16-18h)

10 d’octubre (10h-12h)

també
matí

DJ

idees, tècniques i propostes
per gaudir de totes les varietats
Lluís Prat de
l’Hostal Collsacabra

David Coll / La Farinera

xinès
primeres nocions
de llengua i cultura

17 d’octubre (10.30h-12h)

infinity scarf

sortida amb bugui

creps i gofres

pallasso

practicar el ritme acompanyant
dos mestres de la rumba

expressió i comunicació
a través de la pintura

fes-te una bufanda
amb les mans

ruta al bell mig de la natura

dolços, salats, amb textures
i presentacions originals

el nas, la màscara
més petita del món

Peret Reyes i Rafalito Salazar

Mireia Romeu i Ester Mas

Asela Lara

Creps nyam&go

Contes Savis

selecció d’òperes interpretades en
directe per una soprano
Judith Muñoz i Jordi Matas

ornaments de Nadal

familiar

dansa del ventre

5

sessions

propietats i beneficis
del cacau, amb degustació

activitat familiar
per a petits i grans

allibera tensions i emocions
al ritme de la dansa

Isidre Vila

Pakdart

Mariona Castells

carns exòtiques
cangur, cocodril, angus,
zebra, vedella de Kobe...
Josep Sanitjas del
restaurant El Santuari

3

sessions

fotografia de retrat

Roser Farràs

l’art de les emocions

monogràfic

DJ

conceptes tècnics i
estètics i treball pràctic

Pau Viladiu

24 octubre (10-12h i 16.30-18.30h)

Resort Natura d’Osona

també
matí

dinàmiques, eines i reflexions
per viure plenament el dia a dia

DV

tocats pel bolet

viure en present

percussió rumbera

xocolata

InDesign

pastar pans d’espelta,
de llavors, coques i magdalenes

ballar per mantenir un cos
saludable i guanyar flexibilitat

3

DC

prendre consciència amb
el moviment del cos

braçalets, arracades
i conjunts

sessions

programari en
línia gratuït

embelleix les coses de casa

connecta amb la teva
energia interior

Mozart, Donizetti
i Puccini

només
matí

psicologia amb
anàlisi transaccional

dissabtes 3, 10 i 17 d’octubre (17-19h) dissabte 24 d’octubre (10.30-12.30h) 11 i 12 de desembre (18-20h i 10-12h) dissabtes 3,10,17, 24 i 31 d’octubre (10-11.30h) dissabtes 7,14 i 21 de novembre (10.30-12.30h) dissabte 21 de novembre (10 -13h)

ALTRES PROPOSTES
DE CAP DE SETMANA

tai-txi

Anna Rovira / La Central

DC

fleca natural

DL

Mireia Sala

Ton Rodríguez de
la Masia de Taradell

també
matí

també
matí

salut i equilibri a
través del moviment

producte de qualitat per un
receptari variat i del territori

biodansa

redacció en català

millorar el nivell i l’hàbit
d’escriptura en la nostra llengua

Dani Font de l’Olla dels Experiments

creació i enregistrament
d’una peça rítmica

3 d’octubre (10-13h i 17-20h)

DL

maridatge entre plat i vi
amb receptes pròpies,
modernes i amables a la boca

equitació, maneig
i cura del cavall

DT

DL sensacions culinàries

Olga Areñas / Irma Espinosa

DJ cal·ligrafia i símbols

tonificar, enfortir i estirar
columna i esquena

cantem la Trinca,
Al Tall, Albert Pla...

també
matí

muntar a cavall

diferents estils
sense parella

composicions decorades
amb colors i esmalts

equilibri entre cos i ment

DJ cançoner humorístic

també
matí

vitrofusió
sobre vidre pla

Santi Giménez

DC

Albert Comerma

DV

reflexologia podal

Pere Pèries
també
matí

DL

detalls de disseny
per festes

Maite Aumatell

massatges a la planta del peu
per activar o relaxar el cos

guitarra

DL

ambientacions, combinacions,
targetes i paqueteria

surt del taller
amb la teva pròpia cançó

14 de novembre (18-20h)

DISSABTE
MONOGRÀFICS

DL

primers acompanyaments
i puntejos

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIVENDRES

CCVIC LA GUIXA

Joan Carles Sagrera

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

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

CCVIC PLAÇA D’OSONA

Anna Garrell

DC

també
matí

CCVIC SERRA-DE-SENFERM

moviment, respiració
i concentració

DT

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

CCVIC SANTA ANNA

la fisioteràpia de la veu: corregir,
projectar i perfeccionar

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h
DIMECRES

només
matí

shogi
els escacs japonesos
Jocs 123

DV

enquadernació
manual
llibres, llibretes i àlbums:
artesanals i artístics

Dàlia Adillón / CCVIC Can Pau Raba

TARDOR 2015

www.vic.cat/ccvic
ccvic@vic.cat
Horari d’atenció al públic dels CCVIC
de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h

SETMANA
EUROPEA DE
PREVENCIÓ DE
RESIDUS

ó·
usi
rof
t
i
v

taller de cuina monogràfic
aprofito el que em sobra. 2a edició
Anscari Sentís
divendres 20 de novembre (de 11h a 13h)
CCVIC el Montseny
gratuı̈t (cal inscripció prèvia al correu mediambient@vic.cat)
organitza: Àrea de Medi Ambient, Ajuntament de Vic

música

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

al · sensacions culinàries
a postur
nàstic
m
i
g
i·
bugu
amb
a
d
ti
sor
ès ·
xin

INSCRIPCIONS
del 14 al 25 de setembre
s’obriran el dimarts 14 de setembre a les 16h
als MONOGRÀFICS i ALTRES PROPOSTES
s’admetran inscripcions fins una setmana
abans de portar a terme les activitats
llocs per inscriure’s
presencialment als CCVIC
de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h
per Internet, al www.vic.cat/ccvic

salut

PAGAMENT EN LÍNIA

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

recordeu que podeu fer la vostra inscripció
i pagament en línia al web www.vic.cat/ccvic

INICI DELS CURSOS
setmana del 28 de setembre
al 2 d’octubre

AVANÇ DE
PROGRAMACIÓ
DE NADAL
contes als CCVIC
la història dels savis cecs i l’elefant
“fa molt i molt de temps a la vall del riu Brahma-putra, hi vivien sis homes cecs...”
una creació de la companyia Rondallaire
representacions als CCVIC durant les festes de Nadal
dates i horaris de programació a www.vic.cat/ccvic
activitat en col·laboració amb Horitzó Àsia

tallers

35 euros, 10 sessions

tallers d’artesania i manualitat

artesania

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

45 euros, 10 sessions

natura

tallers de cuina

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

50 euros, 10 sessions

rs
tallestrals
e e
m
i
r
t es d
d

monogràfics

10 euros, 1 sessió

vitrofusió

50 euros, 10 sessions

muntar a cavall

50 euros, 10 sessions

sensacions culinàries
50 euros, 8 sessions

Mozart, Donizetti i Puccini

cuina

Amplieu la informació
dels tallers i activitats:

www.vic.cat/ccvic

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

ort
ofo
nia
· inf
inity
n
scar
· cajó
f · flec
bera
m
a natura
u
r
ió
s
l · shogi · retrat · percus

25 euros, 3 sessions

carns exòtiques

25 euros, 3 sessions

dansa del ventre

25 euros, 5 sessions

