TALLERS / HIVERN 2016
www.vic.cat/ccvic

DILLUNS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMARTS

DL

DIJOUS

DIVENDRES
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DISSABTE
MONOGRÀFICS

CCVIC LA GUIXA

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

Trimestrals, familiars,
sortides...

acupuntura en 40 punts

Enric Hernández

DT

DT
cants devocionals
mantres, silenci i meditació

guitarra

també
matí

DL
teler quadrat
trames, ordits i teixits

també DL
matí
seitai
moviment regenerador

deixem fluir el moviment espontani
per guanyar benestar

Txell Coll

també
matí

DT

DT

cosetes de feltre
pels petits

també
matí

sonall, nino, pitets i lletres

exercici físic per mantenir-se
en forma

Montserrat Sampol
Montse Pladevall

Asela Lara

Sandra Lázaro

DC

DC

gimnàstica taoista

també
matí

iniciació a la il.lustració

DT cuina catalana al dia

rostit de pagès lleuger i ràpid, bacallà
amb samfaina a part, canelons de
peus de porc amb col, tapa de xató...

DT

jocs de creació literària

David Sanglas

DC

DC

balls llatins amb parella

passió per la xocolata

DC

Albert Rubio

Ester Molera / La Farinera

receptes pròpies per a primers,
segons plats i, sobretot, postres

creativitat i espontaneïtat
a sobre de l’escenari

Albert Comerma

Maria Àngels Aceves

Eudald Palma

Olga Areñas

Manel Molera Rest. Torres Petit

Georgina Rieradevall

body percussion

pasta dental, ungüents, olis, sals,
cremes i tònics facials

fes ritme amb el teu cos
Núria Cela

DJ
escultura amb fang

DV

i d’altres instruments
tradicionals per crear i enregistrar
una peça rítmica
Acari Bertran

també
matí

J. A. Medel

ioga

DV
patchwork

també
matí

gimnàstica hipopressiva

DJ receptes en miniatura també
DJ
matí
gotet de crema d’api amb tòfona,
cullereta de carpaccio de llagostí,
ravioli de mango amb brandada...

reforç i tonificació de la
musculatura abdominal

proporcions, tècnica i modelatge

Roser Tarafa / Clara Inchausti

cajón

DJ

Irene Aguado
també
matí

equilibri entre cos i ment

clauer, forro i punt de llibre, roses...

Marta Vila

Anna Homs

DV

DV

craft beer

tast i coneixements d’estils
de cervesa internacional: IPA, Pale
Ale, Stout, Lager...

ballar per mantenir un cos
saludable i guanyar flexibilitat
Clara Sañé

Miquel Piqué de Cerberus

qui sóc?

DV

pallasso

2 d’abril (10-13h)

27 de febrer (10-13h / 17-20h)

instruments electrònics

risoteràpia

moneder de la iaia

Scalextric

hamburgueses d’autor

expressió corporal

construeix el teu sintetitzador
de forma senzilla

millora l’estat físic i psicològic
a través del riure

de tanca de pessic, amb
el teu disseny

viu la competició amb circuits
i cotxes increïbles

amb foie i carbassa,
botifarra negra...

tast de jocs teatrals

instròniks

Verónica Martínez

cosones3

Associació d’Amics de l’Scalextric d’Osona

Àlex Pujol de Bardaguer

dissabte 12 de març (10.30-13h o 16-19h.)

dissabte 30 de gener (10h -12h)

dissabtes 7, 14, 21, 28 de febrer i 5 de març (10-11.30h)

dissabtes 6, 13, 21 i 27 de febrer (10-12h)

didjeridú
tot reproduint els sons
aborígens australians
Joel Olivé

sessions

mares en forma

monogràfic

gimnàstica postpart i criança
Anna Masnou i Laura Díaz

joies del romànic
i del gòtic

dansa del ventre

sessions

descobreix el patrimoni de la ciutat

allibera tensions i emocions al ritme
de la dansa

Museu Episcopal de Vic

Mariona Castells

4
salut nutricional: sessions
del mercat a la cuina

també
matí

també
matí

Contes Savis

20 de febrer (10-13h / 16-19h)

5

De viva veu / CCVIC Can Pau Raba

el nas, la màscara més
petita del món. Una eina de
creixement personal i una visió
optimista de la vida

19 de març (10h - 13h / 16h - 19h)

visita
guiada

el plaer de llegir i ser escoltat

DJ

5 de març (10h a 13h)

Marta Ruiz
12 de març (11 -12.30h)

capgrossos

escollir ingredients, anar a comprar
i cuinar per una bona nutrició

construeix-los, pinta’ls
i fes-los ballar!

Meritxell Bansell de Meritxell dietètica i nutrició

Geganters del carrer de la Riera

trucs per negociar

en qualsevol àmbit de la vida diària
Antoni Fijo
CCVIC Can Pau Raba

Roser Farràs

30 de gener (10-13h)

9

lectura en veu alta

contes, relats i metàfores per
conèixer-nos una mica més

Angelina García

zumba

DC

matx d’improvisació

txa-txa-txa, merengue,
salsa, bachata, samba

també
matí

fotografia i moviment

desenvolupar tècnica fotogràfica
i capacitat d’observació

complementa gràficament un text
amb la teva identitat

cosmètica natural

DT

acostar-se a l’escriptura
d’una manera lúdica

equilibri energètic i revitalització
del cos en el dia a dia

DJ

Cristina Fernández / VIT

Àlex Sànchez
també
matí

InDesign
crear, dissenyar i maquetar
la teva publicació

descobreix un món sorprenent
i divertit

David Rovira d’Artipà

aeròbic

DL

i mentalisme

farines ecològiques, combinacions
creatives i trucs professionals

Pepa Lavilla

pilates

DL màgia, il·lusionisme

pa, coca, galetes
i magdalenes
casolanes

aprèn a acompanyar
les teves cançons preferides

DJ

DV

DL

exercici físic, correcció postural
i cura de la columna vertebral

Carme Cuesta

dissabte 23 de gener (10.30-12.30h)

ALTRES PROPOSTES
DE CAP DE SETMANA

DL

Anna Garrell

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

teràpia energètica de la medicina
tradicional xinesa

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

també
matí

CCVIC SERRA-DE-SENFERM

la fisioteràpia de la veu: corregir,
projectar i perfeccionar

DC

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

CCVIC SANTA ANNA

ortofonia

18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMECRES

només
matí

DV

txi-kung

només
matí

moviment, respiració i concentració
Joan Carles Sagrera
La Central

HIVERN 2016

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

Centres
Cívics
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INSCRIPCIONS

, cosmètica natural
amb fang
cultura
s
e
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c
extri
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s
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Tallers trimestrals
del 7 al 15 de gener
s’obren el dijous 7 de gener a les 16 h
Monogràfics i altres propostes
s’obren el dijous 7 de gener a les 16 h i
s’admeten inscripcions fins una setmana abans
de portar a terme les activitats

Tota la informació
dels Centres Cívics de
l’Ajuntament de Vic
al web www.vic.cat/ccvic:
tallers i activitats, agenda,
contactes, inscripcions,
xarxes socials...

música

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

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

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

PAGAMENT EN LÍNIA

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

JOVE
#TRIAELTEUNADAL
A VICJOVE

INICI DELS CURSOS
setmana del 18 al 22 de gener
tallers / 35 €/10 sessions

artesania

natura

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

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

tallers d’artesania i manualitat / 45 €/10 sessions
tallers de cuina / 50 €/10 sessions
rs
talle trals
s
e
trime
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monogràfics / 10 €/1 sessió
instruments electrònics / 40 €/1 sessió
didjeridú / 45 €/9 sessions
craft beer / 60 €/8 sessions

Aquest Nadal Vicjove obre les seves portes del 28
de desembre al 8 de gener matí i tarda. Escalada,
acrobàcies, cuina, aula d’estudi, DIY, cinema, teixir,
jocs de taula... No et quedis a casa!

Més info:
www.vicjove.cat
C. Bisbe Morgades, 15
T. 93 889 17 67

dansa del ventre / 25 €/5 sessions
moneder de la iaia / 20 €/1 sessió
salut nutricional / 25 €/4 sessions

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
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