
ACTIVITATS PUNTUALS ACTIVITATS PUNTUALS ACTIVITATS PUNTUALS

Exposició de pessebres (diorames)
Pessebres cedits pel Sr. Josep Aguirre i per la
família del Sr. Ramón Lecha.
Dates: del 12 de desembre al
13 de gener. L’exposició
estarà tancada del 26 de
desembre al 8 de gener.
Horari de l’Exposició:
De dill. a div. de 9:00h a 20:00h

Exposició col·lectiva
«La nostra Casa Nova» a càrrec de l’alumnat de la
SIN El Bruc.
El Centre Cultural «La Casa Nova de Can Plana» inspira
a l'alumnat de la SIN El Bruc per fer una exposició
organitzada des de la matèria de visual i plàstica.
Dates: del 19 de desembre al 31 de gener. L’exposició
estarà tancada del 26 de desembre al 8 de gener.
Horari de l’Exposició: De dill. a div. de 9:00h a 20:00h

Exposició de pintures antigues a l’oli
Pere Martínez, col·leccionista d’art aficionat, ens ofereix
un recull de pintures d’autors de renom com Mercader,
Victorino Berbegal, Carlo Casati, Eliseo Pala, etc.
Dates: de l’11 de febrer al 17 de març.
Horari de l’Exposició: De dill. a div. de 9:00h a 20:00h i
dis. i diu. de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h

Exposició: Les raons de la cooperació

El telèfon intel·ligent. Com funciona?
Taller de 4 hores on es veuran les funcions bàsiques
dels dispositius mòbils i com funcionen.
Destinataris: Persones majors de 55 anys
Dia i hora: 13 i 20 de desembre de 18:00h a 20:00h
Preu: Gratuït
Atenció: Cal inscripció prèvia. Places limitades
Amb el suport de: Fundació Pere Tarrés i Fundación
Vodafone España

Tast de cerveses artesanes
Què és una cervesa artesana, com es fa i com es tasta.
Tast a càrrec de «La Selvaseria» 
Destinataris: majors de 18 anys
Dia i hora: divendres 10 de febrer a les 20:00h
Preu: 10€/persona
Atenció: cal inscripció prèvia
Places limitades
+ info: www.laselvaseria.com 

Xerrada: Malalties, salut i emocions
A càrrec del doctor Jon Jaureguizar Núnez i la
infermera i psicòloga Gemma Martí Cusachs.

Conferència: Laïcitat, ciència i cultura
a la Catalunya del s. XXI
A càrrec de Jofre Villanueva, Vicepresident de la Fundació
Ferrer i Guàrdia, i J. Manel Parra, físic i professor jubilat de
la Universitat de Barcelona.
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: divendres 24 de febrer a les 19:00h

Col·loqui: Santuaris de l’antifranquisme
Llúcia Oliva ens presenta el documental «Santuaris de
l’antifranquisme» realitzat per Miquel Mellado.
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: divendres 03 de març a les 19:00h
Atenció: aquesta activitat es farà al Casal del Poble

Visita guiada al Jardí Botànic de
Barcelona
De la mà del Dr. Josep María Montserrat, director de
l’Institut Botànic de Barcelona, podrem passejar-nos pel
Jardí Botànic
Destinataris: tots els públics
Dia: dissabte 1 d’abril
Inscripció: fins el 3 de març. Places limitades.
Organitza: Flora Catalana del Baix Montseny

Cantada de Nadales
amb la Coral de Riells i Viabrea de l’Escola de Música
Güell i amb les poesies de Nadal a càrrec de
MontCabrera Teatre.
Destinataris: tots els públics
Dia i hora: dissabte 17 de
desembre a les 20:00h.
En acabar cava i torrons per desitjar Bon Nadal!

Excursió al Call Jueu i a la Catedral
de Girona.
Destinataris: tots els públics
Dia i hora: dissabte 4 de març a les 8:30h
Lloc de trobada: Estació de tren de St. Celoni
Preu visita guiada: 12€ (grups + 20, 7€)
Inscripció: fins el 27 de febrer al Centre Cultural
+ Info. i detalls al Centre Cultural

Cinefòrum «Te doy mis ojos».

Taller Tortell de Reis a càrrec de Maribel Saavedra.
Dia: dissabte 17 de desembre
Hora: de 10:00h a 11:30h (de 3 a 8 anys).
Hora: d’11:30h a 13:00h (de 9 a 15 anys).

Es treballarà sobre un marc de fusta amb tècniques de
restauració de mobles
Dies i horari: dimarts 13 i 20 de desembre de 18h a 19:30h
Preu: 15€ + 4€ del material

Mona de pàsqua a càrrec de Maribel Saavedra.
Dia: dissabte 25 de març
Hora: de 10:00h a 11:30h (de 3 a 8 anys).
Hora: d’11:30h a 13:00h (de 9 a 15 anys).
Preu: 5€

Activitats, jocs i de tallers de Nadal. L’activitat inclou
monitoratge. Es donarà esmorzar.
Dia: 23/12/2016.
Hora: de 9:00h a 12:30h
Preu: Gratuït
Inscripció: dies abans o al mateix dia
Amb el suport de: AMPA Escola El Bruc

Acosta't al Centre Cultural i entrega
personalment la teva carta!
Dia: 23/12/2016.
Hora: 12:30h

Taller de cuina infantil i juvenil, 5€

Taller de marc de fotos

Taller de cuina infantil i juvenil

Tallers i jocs de Nadal

Patge Carter
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xicsderiells@gmail.com
http://www.facebook.es/xicsriells

@xicsderiells
whatsApp:  603315153

XICS DE RIELLSels
Presentació Colla Castellera

Xics de Riells, els Castellers de la
Selva i Baix Montseny

Diumenge 2 d’abril
a les 12h

Quines malalties agudes, cròniques, greus o estranyes tenen una
    causa emocional? I les malalties de les mames de les dones.
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dissabte 18 de febrer a les 18:00h

Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dijous 9 de març a les 19:00h
Atenció: Aquesta activitat es farà al Casal
del Poble
Una excusa perfecte per parlar de la violència masclista.

Xerrada: Remeis casolans per millorar
l’artrosis a càrrec de Jaume Font llicenciat en
medicina xinesa.
Dia i hora: divendres 17 de març a les 20:00h

Les dones a Ravensbrück
Exposició «Resistents i deportades»
Documental «Entrevista a Neus Català» de Montserrat Roig
«In memòriam» Montserrat Roig
Conferència «Les dones de Ravensbrück» per Rosa Toran
Exposició i venda de llibres
Dia i hora: dissabte 25 de març a les 18:00h
Col·labora: Amical de Mauthausen, Llibreria l’Alguer i
Carmina Roig

Dates: del 20 de març al 7 d’abril.
Horari de l’Exposició:
De dill. a div. de 9:00h a 20:00h

Exposició per a la defensa de la cooperació al
desenvolupament des dels municipis.

 SEA LVL AE  iD   BS AR IE X

L  ML
E O

T N

S T

A S

C E NS

YL
E

XICS DE RIELLS

Instruments, llenguatge musical, coral, combos, etc.
Programació a part a l’Escola de Música Güell
Destinataris: a partir de 3 anys
Dia i hora: a convenir amb l’escola
Atenció: aquesta activitat es fa a l’Escola de Música Güell
C/Girona, 18-20; Riells i Viabrea
Més informació: 617 275 002

Anglès infantil
Destinataris: alumnes de primària
Dia i hora: dilluns de 16:45h a 17:45h
Preu: 20€/mes.
Atenció: aquesta activitat es fa a l’Escola El Bruc

Anglès Batxillerat
Destinataris: alumnes de batxillerat
Dia i hora: dimecres de 17:00h a 18:30h
Preu: 20€/mes.

Anglès joves/adults «speaking»
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: divendres de 17:00h a 18:30h (Nivell 2) i de
18:30h a 20:00h (Nivell 3). Es realitzarà prova de nivell
Preu: 20€/mes

Català (nivell C)
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dilluns de 18:30h a 20:00h
Preu: 20€/mes

Alemany (iniciació)
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dimecres de 18:30h a 20:00h
Preu: 20€/mes

Tela, Tela!
Taller de customització & DIY.
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: dijous de 18:00h a 20:00h
Preu: 20€/mes

Sardanes
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: diumenge de 10:00h a 11:00h
Preu: gratuït
Atenció: aquesta activitat es fa a la Plaça del Mercat 

Taller de contes
A través dels contes es treballarà el llenguatge, la
imaginació, l’expressió, les emocions,...
Destinataris: nens i nenes de 3 a 5 anys
Dia i hora: dimecres de 17:00h a 18:00h
Preu: 20€/mes
 

Taller de ràdio
Vols estrenar el nou estudi de ràdio
de Riells i Viabrea? Apunta’t al taller
d’iniciació al món de la ràdio.
Destinataris: nens i nenes de 3r a 6è de primària
Dia i hora: dijous de 16:45h a 17:45h (el dia i l’hora es
poden veure modificats en funció de la disponibilitat del
professorat).
Preu: 20€/mes
Atenció: aquesta activitat es fa a l’estudi de Ràdio Riells
i Viabrea situat al Pavelló Municipal.
 
Agroecologia local
Com puc fer un hort? on el puc fer? Com treure’n el
màxim rendiment? 
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dijous de 18:00h a 20:00h
Preu: 25€/mes

Colla Castellera «Xics de Riells»
Vols formar part d’una colla castellera?
Nosaltres et convidem a participar,
a formar part dels Xics de Riells.
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: dimarts i dijous
Hora: a partir de les 18:30h
Lloc: Pavelló Municipal
Dades de contacte: 603315153
xicsderiells@gmail.com
Preu: gratuït
 

Taller d’aerografia
Tècnica artística per pintar amb pistoles d’aire a pressió.
Destinataris: a partir de 12 anys
Dia i hora: dilluns de 17:00h a 18:30h
Preu: 20€/mes

Dibuix i pintura
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: dilluns de 17:00h a 18:30h
Preu: 20€/mes

Restauració de mobles
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: dimarts de 18:00h a 20:00h
Preu: 30€/mes
Atenció: taller de presentació el 13 i 20
de desembre de 18:00h a 19:30h
Preu del taller 19€.

Cuina per menjar-se el món
Cuina sana i divertida per a adolescents i
joves a càrrec d’Alf Mota.
Destinataris: nois i noies de 13 a 18 anys
Dia i hora: dimarts de gener (10, 17, 24 i 31)
de 16:30h a 18:30h
Preu: 30€/curs

Cuina natural d’hivern
Plats i postres deliciosos que aporten calor i ens
mantenen forts i sans durant l’hivern a càrrec d’Alf Mota.
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dimarts de 19:00h a 21:00h (inici 10/01/2017)
Preu: 30€/mes

InYoga
Autoconeixement, bona salut i transformació personal.
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dilluns i/o dimecres i/o divendres de 15:00h a 16:15h
Preu: 20€/mes/1 dia a la setmana

Dansa Jazz
Destinataris: nens i nenes de P5 a 6è de Primària
Dia i hora: dijous de 16:45h a 17:45h
Preu: 20€/mes
Atenció: aquesta activitat es fa al Pavelló (Espai Actiu)

Ioga sonor
Exercicis de ioga a través de la música.
Destinataris: joves/adults
Dia i hora: dijous de 19:00h a 20:00h
Preu: 20€/mes

Informàtica bàsica
Coneixement bàsic d’un ordinador i primeres nocions
d’internet i correu electrònic.
Destinataris: adults
Dia i hora: dilluns de 9:30h a 11:00h
Preu: 20€/mes

Informàtica grau mitjà
Ofimàtica, Power Point, eines d’internet, YouTube,...
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dilluns d’11:00h a 12:30h
Preu: 20€/mes

Informàtica Hardware i eines software
Coneix què hi ha dins el teu ordinador i soluciona tu
mateix els problemes.
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dimarts de 18:30h a 20:00h
Presentació curs:
21/12/2016 a les 19:00h
Preu: 20€/mes

Curs d’ofimàtica pràctica
Aprèn els secrets i les eines del LibreOffice
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dimecres de 18:30h a 20:00h
Presentació curs: 21/12/2016 a les 19:00h
Preu: 20€/mes

CURSOS I FORMACIONS CURSOS I FORMACIONS CURSOS I FORMACIONS

Informàtica i robòtica Idiomes

Música

Belles arts

Cultura popularGastronomia

Benestar

ESPAI JOVE 

Què més hi pots trobar?
Espai de trobada / Activitats, tallers, sortides, música, aventura,...

Propostes de vacances, camps de treball,... / Suport a la creació

entitats / Taules de joves / Informació sobre beques / Orientació

acadèmica, laboral i autoocupació,... Posa’ns a prova!

- Espai fem deures.

L’Espai Jove està obert els dimarts, dimecres i divendres
de 15:00h a 20:00h. L’Espai Jove també posa a disposició
de tots els i les joves dos serveis de dilluns a divendres:
- Servei d’automenjador.

Riells i Viabrea

Programació
desembre 2016
abril 2017

C/ Esquirols, 1
93 847 00 85

serveispersones@riellsiviabrea.cat
www.riellsiviabrea.cat
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Riells i Viabrea
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C/ Esquirols, 1
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serveispersones@riellsiviabrea.cat
www.riellsiviabrea.cat

Centre Cultural, C/ Esquirols, 1

Benzinera
Cap a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. També cap a Breda.

Cap a St. Celoni

Ajuntament de
Riells i Viabrea

Tota la informació a:
http://www.riellsiviabrea.cat

INSCRIPCIONS

DESCOMPTES

Ja pots fer la teva inscripció per a les activitats
del segon trimestre escolar.

Fes la teva inscripció amb un clic i des de casa.
Aquest any hem posat en funcionament una
aplicació que et permetrà fer la teva inscripció
còmodament des de casa.

Entra a  i fes clic al logo delwww.riellsiviabrea.cat
Centre Cultural

Tot i així, si ho prefereixes pots fer la inscripció al
mateix Centre Cultural.

Aquest any també posem al teu abast una sèrie
de descomptes:

Els descomptes no són acumulatius

Si fas 2 activitats 5% de descompte del total.
Si fas 3 o més activitats 15% de descompte del total.
Si ets família nombrosa 15% de descompte directe.

Horari d’atenció al públic:

Serveis:
- Informació de cursos, tallers, actes,... i inscripcions.
- Borsa de treball.
- Targeta regal.
- Connexió a internet i préstec d’ordinadors.
- Serveis de fotocòpies, escaner i impresora.
- Servei de premsa, refrescos, snacks i cafès.

Totes les activitats incloses en aquest programa, si no
s’indica el contrari, es realitzaran al Centre Cultural.

Obert cada dia de dilluns a divendres de 9:00h a
14:00h i de 15:00h a 20:00h. 

Targeta Regal:
Ara ja pots regalar cursos, tallers, experiències,
oci, etc. Diga’ns què és el que vols regalar i nosaltres
et preparem el teu xec regal. Regala cultura, regala
formació, regala oci, faràs un regal preciós!

Sens prejudici de la programació proposada en aquest
fulletó, el Centre Cultural pot incorporar-ne de nova.

HORARI I SERVEIS


