
Ajuntament de
Riells i Viabrea

Programació Juliol
2017 ,

Casalet d’Estiu (de 3 a 5 anys) i Casal Esportiu (de 6 a 16 anys)

Del 26 de juny al 28 de juliol de 9h a 13h al Pavelló Municipal.

També servei d’acollida de 8h a 9h i servei de migdia de 13h a 14h.

Preu: 28€/setmana o 125€ totes 5 setmanes. Descomptes per a germans.

Concurs d’instruments fets amb objectes reciclats
Construeix el teu instrument i porta’l al Centre Cultural. Tens temps fins el dia

20 de juliol. Premis per als millors i obsequis per a tots els participants.

Destinataris: tots els públics. 

Sopar-Concert
Un exquisit sopar a la fresca tot gaudint d’espectacles i música en directe.

Dia i hora: 1 de juliol a les 21h. Destinataris: tots els públics.

Inscripcions i preu: al Centre Cultural, 35€/persona. (Places limitades).

Col·labora: Abastaments d’Aigües del Tordera i Cultius Ponç.

InYoga
Autoconeixement, bona salut i transformació personal.

Dia i hora: dill., dime. i/o div. de 15h a 16:15h. Destinataris: joves/adults.

Preu: 20€/mes/1 dia a la setmana.

Anglès
Curset intensiu d’anglès del 3 a l’11 de juliol.

Dia i hora: dilluns i dimarts de 10h a 11:30h. Destinataris: joves de 16 a 20 anys.

Preu: 30€

Alemany
Curset intensiu d’alemany del 3 a l’11 de juliol.

Dia i hora: dilluns i dimarts d’11:30h a 13h. Destinataris: joves/adults.

Preu: 30€

Cuina, Taller d’arrossos a càrrec del Restaurant Can Co.
Arròs de ceps, de verdures, de marisc, de pop, arròs amb llet,...

Dia i hora: 5 de juliol de 19h a 21h. Destinataris: joves/adults.

Preu: 12€ (Places limitades).

Cinema a la fresca amb la pel·lícula «Iside Out» trad. «Del revés»
Pel·lícula d’animació i aventures apta per a tots els públics. Idioma: català.

Dia i hora: 7 de juliol a les 22:00h. Destinataris: tots els públics.

Preu: activitat gratuïta.

Cuina, Taller d’aperitius freds a càrrec del Restaurant Can Co.
El peix com a protagonista: fumar salmó, marinar peixos, fer cebiche, tàrtar,...

Dia i hora: 12 de juliol de 19h a 21h. Destinataris: joves/adults.

Preu: 12€ (Places limitades).

Taller de cuina, La cuina dels Criptojueus a càrrec de l’associació
cultural Tarbut Sefarad.
Coneix una gastronomia que ha deixat petjada a casa nostra i que té com a
base els productes de proximitat. És una cuina plena de sabors i molt fresca.
Dia i hora: 19 de juliol de 19h a 21h. Destinataris: joves/adults. Preu: 5€

Curs d’atenció sanitària immediata, nivell II
Formació de 40 hores. S’obté el carnet oficial de Socorrista Bàsic.

Dies i horari: del 17 al 28 de juliol de 9h a 13h. Destinataris: + 16 anys.

Preu: 70€ (usuaris borsa de treball), 100€ la resta. Inscripció: fins 3 de juliol.

Taller de cant a càrrec de l’Escola de Música Güell.
Coneix la teva veu, vine a participar d’un taller d’iniciació al cant.

Dia: 10 de juliol. Hora: 18h (nens/nenes de 6 a 14 anys) i 19h (joves i adults).

Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants. (Places limitades).

Taller de guitarra i ukekele a càrrec de l’Escola Música Güell.
Si ets un nen o una nena de més de 6 anys, ets jove o adult això és per a tu!

Dia i hora: 19 de juliol a les 10h.

Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants. (Places limitades).

Taller de percussió i bateria a càrrec de l’Escola Música Güell.
Els més petitons podran iniciar-se en el món de la percussió i els ja més
grans també en el de la bateria.
Dia: 17 de juliol. Hora: 16h (nens/nenes de 3 a 6 anys) i 18h (de 7 a 12 anys).
Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants. (Places limitades).

El pallasso trompetista a càrrec de l’Escola de Música Güell.
Espectacle musical i taller de música.

Dia: 13 de juliol. Hora: 17:30h (nens de 6 a 9 anys) i 19h (de 10 a 14 anys).

Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants. (Places limitades).

Cinema a la fresca amb la pel·lícula «Nunca apagues la luz»
Pel·lícula de terror només apta per a incondicionals. Idioma: castellà.

Dia i hora: 14 de juliol a les 24:00h. Destinataris: (joves/adults).

Preu: activitat gratuïta.

amb el suport de:

Liceu a la fresa neix d’una iniciativa del Gran Teatre del Liceu.
Vine al pati del Centre Cultural i gaudeix de l’opera «Il Trobatore».

Dia i hora: 21 de juliol a les 22h. Destinataris: tots els públics.

Preu: activitat gratuïta.

Concerts de Riells amb «Le Due Donne» a l’Abadia de St. Martí
de Riells del Montseny.
Gaudeix d’un magnífic concert clàssic i comparteix-lo després al sopar-còctel.
Dia i hora: 22 de juliol a les 21h. Destinataris: tots els públics.
Preu: 5€ (Places limitades).

Taller de música «Introducció al vent metall» a càrrec de

l’Escola de Música Güell.
Dia: 20 de juliol. Hora: 18h. Destinataris: persones majors de 14 anys.

Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants.

Taller de percussió i bateria a càrrec de l’Escola Música Güell.
Sempre has volgut tocar la percussió i/o la bateria? Ara pots! Taller d’iniciació.

Dia: 24 de juliol. Hora: 18h (majors de 13 anys).

Preu: activitat gratuïta i obsequi per a tots els participants. (Places limitades).

Concert d’instruments fets amb objectes reciclats amb la
direcció de l’Escola de Música Güell.
Els creadors dels instruments fets a partir d’objectes reciclats ens obsequiran
amb un concert sorprenent. Tot seguit hi haurà l’entrega de premis.
Dia i hora: 31 de juliol a les 19h.
Preu: activitat gratuïta.

Exposició d’instruments fets amb objectes reciclats.
Veureu instruments inèdits, originals, estrambòtics,... Deuen sonar de veritat?

Dies: del 24 al 28 de juliol. Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns,

dimecres i dijous de 16h a 20h.

 (Places limitades).

Horari d’estiu del Centre Cultural (del 26 de juny al 31 d’agost):
Juny i juliol: de dilluns a divendres de 9:00h a 14h i dilluns, dimecres i dijous de 16h a 20h.
Agost: tot el mes estarà tancat.

Nota:
Totes les activitats proposades en aquesta programació, si no s’especifica el contrari, es
realitzen en el mateix Centre Cultural.

Dades de contacte del Centre Cultural:
C/ Esquirols, 1. Tel.: 93 847 00 85

serveispersones@riellsiviabrea.cat
www.riellsiviabrea.cat


