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LA UTILITAT DE LES TERÀPIES NATURALS

TALLER DE REFLEXOLOGIA PODAL

CURS DE CARRETONER

a càrrec d’Enric Alzamora
Dia: dijous 17 de gener
Hora: 19h
Xerrada sobre les diferents teràpies
naturals, parlarem dels seus usos i
aplicacions.
Destinataris: Adults
Cal inscripció prèvia

XERRADA: LA SUPERACIÓ DEL CÀNCER I
L’ESPORT

a càrrec de la Petita Senshi
acompanyada per Gemma Martí,
Infermera i psicòloga.
Dia: dimecres 23 de gener
Hora: 19h
Una xerrada sobre la superació del
càncer i l’amor per la muntanya. Segur
que no et deixarà indiferent!
Destinataris: Joves i adults
Organitza: Oncolliga

TALLER DE MARXA NÒRDICA

a càrrec de Nordic Walking terapèutic
Destinataris: Tots els públics
Dia: diumenge 20de gener
Hora: de 9.30 a 12.30h
La Marxa Nòrdica és la tècnica de
caminar amb bastons i t’aporta un 45%
més de consum d’energia que la marxa
normal, a més del treball del 90% de la
musculatura del nostres cos i la millora de
la resistència aeròbica. Una activitat molt
saludable que no et pots deixar perdre.
Preu: 10€/persona (inclou: bastons,
assegurança i ampolla d’aigua solidària)
Cal inscripció prèvia, data límit 14 de
gener de 2019
*en cas de pluja l’activitat es farà al pavelló
municipal

a càrrec d’Enric Alzamora
Dies: dimarts 5/12/19 i 26 de febrer
Hora: de 18 a 20h
Mitjançant una sèrie d’estimulacions
a determinades zones reflexes dels
peus ajudarem a relaxar i equilibrar
tot l’organisme, tant físicament com
emocionalment. Curs de 8 hores.
Preu: 25€/persona
Cal inscripció prèvia, data límit 25 de
gener de 2019

COM PARLAR EN PÚBLIC

a càrrec de DCOACH
Dies: dimecres 13/20/27 de febrer i 6 de
març
Hora: de 9.15 a 13.15h
Destinataris: Adults
Molts de nosaltres ens posem nerviosos
quan hem de parlar davant d’un grup
de gent, ja sigui en una conferència,
en una reunió de negocis, en una
classe, en una entrevista de treball
o en donar un discurs. Depenent de
cada persona, aquesta por a parlar en
públic pot representar-se de diferents
formes. Des d’un lleuger nerviosisme
fins a una experiència paralitzant i de
pànic. Al taller de “aprendre a parlar
en públic” aprendrem i posarem en
pràctica tècniques de comunicació
que et permetran sentir-te segur i
tranquil quan hagis de parlar en públic.
Es lliurarà certificat d’assistència
Cal inscripció prèvia, data límit 4 de
febrer de 2019

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

a càrrec d’Àlex Grau
Dies: dijous 7/14/21/28 de febrer i
7/14/21/28 de març
Hora: de 10 a 11.30h
Aprèn a reconèixer i a utilitzar
correctament els components més
importants d’un sistema informàtic i
aprèn a utilitzar-lo de manera bàsica.
Places limitades
Cal inscripció prèvia, data límit 25 de
gener de 2019

XERRADA: APRÈN A LLEGIR LES
ETIQUETES DELS ALIMENTS

a càrrec d’Àlex Grau
Dia: dijous 21 de febrer
Hora: 19h
Destinataris: Joves i adults
Sovint no entenem o no sabem
interpretar les etiquetes dels productes
alimentaris que comprem. Saber llegir i
entendre l’etiquetatge nutricional dels
aliments ens permetrà escollir millor els
aliments que comprem.
Cal inscripció prèvia, data límit 18 de
febrer de 2019

CURS DE CUINA

a càrrec d’Adrià, xef del Restaurant
Can Co
Dimecres 6 de febrer de 18 a 20h:
Taller d’Snacks i aperitius
Dimecres 13 de febrer de 18 a 20h:
Taller de pasta
Dimecres 20 de febrer de 18 a 20h:
Taller d’arrosos
Dimecres 27 de febrer de 18 a 20h:
Taller de postres
Preu: 1 sessió 15€/persona, 4 sessions:
50€/persona
Destinataris: Joves i adults
Cal inscripció prèvia, data límit 31 de
gener de 2019. Places limitades

CURS DE PLATAFORMA ELEVADORA
a càrrec d’ autoescola L’Òscar
Dia: divendres 22 de febrer
Hora: de 9 a 14h
Preu: 10€/persona
Cal inscripció prèvia, data límit 15 de
febrer de 2019

a càrrec d’ autoescola L’Òscar
Dia: divendres 1 de març
Hora: de 8 a 15h
Preu: 10€/persona
Cal inscripció prèvia, data límit 15 de
febrer de 2019

TALLER INTRODUCTORI A LES FLORS
DE BACH

a càrrec d’ Enric Alzamora
Dies: dimecres 6/13/20/27 de març
Hora: de 18 a 20h
Coneix quines són i com aplicar de
manera pràctica les flors de Bach,
teràpia
indicada
especialment
per treballar i reforçar els aspectes
emocionals com l’estrès, la tristesa o la
por. Curs de 8 hores.
Preu: 25€/persona
Cal inscripció prèvia, data límit 25 de
febrer de 2019
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*TOTES LES ACTIVITATS ES
REALITZARAN AL CENTRE CULTURAL
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Riells i Viabrea

TÈCNIQUES DE VENDA EMOCIONALS
I PERSUASIVES
a càrrec de DCOACH
Dies: dimarts 5/12/19/26 de març
Hora: de 9.15 a 13.15h
Aquest curs pretén conèixer els principis,
mètodes, tècniques dels processos de
venda en funció de les característiques i
necessitats dels clients. Així com conèixer
les diferents estratègies de màrqueting
per rendibilitar la gestió comercial de
l’empresa.
Adquirirem les tècniques i procediments
que afavoreixin una bona comunicació
orientada a la venda d’un producte o
servei i capacitar als possibles venedors
per tal d’aconseguir vendre el producte
o servei, mitjançant la millora de la
comunicació de venda.
Es lliurarà certificat d’assistència
Cal inscripció prèvia, data límit 25 de
febrer de 2019

C/Esquirols, 1
938 470 085
serveispersones@riellsiviabrea.cat

www.riellsiviabrea.cat
Més informació a:

Activitat gratuïta

inscripcions
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Ja pots fer la teva inscripció per a les activitats del
2r trimestre del curs 2018-2019.
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www
a través de la web

Belles Arts
TALLER D’AEROGRAFIA, DIBUIX I PINTURA
Tècnica artística per pintar amb pistoles
d’aire a pressió
Destinataris: a partir de 12 anys
Dia i hora: dimarts de 16:30h a 18h
Preu: 20€/mes
Lloc: Centre Cultural
Grup: Mínim 6 participants
TELA, TELA!
Taller de customització & DIY
Destinataris: totes les edats
Dia i hora: dijous de 17:00h a 19:00h
Preu: 20€/mes
Lloc: Centre Cultural
Grup: mínim 6 participants

Esport
ZUMBA
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: divendres de 20:00h a 21:00h
Preu: 15€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
Grup: mínim 10 participants
CURS DE BALL (BACHATA, SALSA I RODA
CASINO) a càrrec de Xavi i Mari Son
Cubano MXL
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: divendres de 19 a 20h
Preu: 20€/mes
Lloc: Aula de música Centre Cultural
Grup: mínim 10 participants

Salut i benestar
INYOGA
Autoconeixement, bona salut i transformació
personal
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dilluns matí de 10:30 a 11:15h, dilluns i
divendres tarda de 15 a 16:15, dijous de 10 a 11:15h
Preu: 20€/mes/1 dia a la setmana
Lloc: Centre Cultural

Idiomes
www.puntdepartida.cat
Trobareu més informació al:
tel. 872 214 912
reserves@puntdepartida.cat

Música
L’Ajuntament de Riells i Viabrea
col·labora amb l’escola de música
Güell subvencionant als empadronats
al municipi.
Per més informació:
tel. 617.275.002
musicaguell@hotmail.com

Arts Marcials

presencialment

(busca el logo del
Centre Cultural)

al Centre
Cultural de 9h a
14h i de 15h a 20h

KARATE
Destinataris: nens 5-6 anys (P5-1r primària)
Dia i hora: divendres de 16:30h a 18h
Preu: 20€/mes
Lloc: Sala blava escola El Bruc

descomptes

Destinataris: nens de 7 a 14 anys
Dia i hora: dilluns i dimecres de 16:30h a 18:00h
Preu: 30€/mes
Lloc: Sala Blava escola El Bruc

3 o més activitats 15%

Destinataris: joves de 14 a 18 anys
Dia i hora: dimarts i dijous de 18:30h a 19:45h
Preu: 30€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
Destinataris: adults
Dia i hora: dimarts i dijous de 19:45h a 21:15h
Preu: 30€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
CURS D’AUTODEFENSA PER A DONES
Destinataris: joves i adults
Dia i hora: dimarts de 09:15 a 10:15h
Preu: 15€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
Amb aquest taller pretenem potenciar
la seguretat física i emocional, ens
posarem en forma, treballarem l’agilitat
a partir de jocs i exercicis. Vine a
desconnectar de la rutina!
Inici 5 de febrer. Cal inscripció prèvia
abans del 22 de gener de 2019

2 activitats 10%

descompte del total
descompte del total

Família
15% descompte directe
nombrosa i
monoparental
*Els descomptes no són acumulatius ni aplicables a les
activitats puntuals

horari i serveis
OBERT de dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h

serveis
Informació de cursos, tallers, actes,etc
Connexió a internet i préstec d’ordinadors
Servei de fotocòpies, escaner i impressora
Servei de premsa, refrescos, snacks i cafès

En els cursos i formacions que no es reuneixi el mínim
de participants, podrà ser posposat en espera de
reunir el mínim de particiants establert. Es comunicarà
degudament a les persones ja inscrites.
Sens prejudici de la programació proposada en aquest
fulletó, el Centre cultural pot incorporar-ne de nova.
Si hi ha canvis a les activitats, aquests s’informaran a les
xarxes socials i web de l’ajuntament

