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maig
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Què és una moneda de-
scentralitzada? Quins avan-
tatges i desavantatges 
té? Per què no existeix físi-
cament? És prudent com-
prar-ne? Per què és tan 

volàtil? Com ho faig, si en vull comprar?
Destinataris: Joves i adults

Com cada any, celebrarem la Diada de Sant 
Jordi a la Plaça de l’Ajuntament. Hi haurà 
berenar, carpes de les entitats municipals, 
espectacles de carrer i tallers. També 
entregarem els premis del concurs literari jove. 
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Plaça de la Vila i entorn

Destinataris: Tots els públics
Més informació al Centre Cultural la Casa Nova.

De la mà del violoncel·lista Ramon Bassal, i sota 
la direcció d’en Lluís Caballeria, gaudirem, 
entre d’altres, d’obres de Beethoven i del 
Concert per a violoncel i orquestra de vents 
de Friedrich Gulda.

De la mà d’un professional de la rebosteria 
aprendrem cuinar els postres més deliciosos, 
com per exemple lioneses, mousse de 
xocolata, bunyols de quaresma o fins i tot 
pastissos d’aniversari. Per llepar-se els dits! 
Destinataris: Joves i adults
Preu: 1 sessió 15€ / 4 sessions 50€

La vida sembla tenir un 
especial interès a po-
sar-nos en situacions 
compromeses. Com 
gestionem aquests 
conflictes diaris? Quins 
equilibris tractem de 
mantenir? Què acabem 
sacrificant en nom de 
què? A través d’una sèrie de dinàmiques de grup, 
basades en els paradigmes del diàleg neo-socràtic 
i la Cura sui, explorarem de manera vivencial totes 
aquestes qüestions per tal d’aprofundir en el nostre 
autoconeixement i plantejar-nos altres formes de 
gestionar l’existència.

Fira destinada a famílies, on podreu interactu-
ar amb els productors del Montseny, amb ar-
tesans i expositors d’energia renovable i con-
sum estratègic. Hi haurà conferències, tallers i 
concerts. Enguany els temes centrals seran el 
reciclatge i el malbaratament alimentari.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Pàrquing darrere de l’Ajuntament i Plaça 
de la Vila
Concurs fotogràfic del Montseny. Bases a ecovita.cat

Mitjançant una sèrie d’estimulacions a 
determinades zones reflexes dels peus 
ajudarem a relaxar i equilibrar tot l’organisme, 
tant físicament com emocionalment. 
Destinataris: Joves i adults
Preu: 25€

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. 
Destinataris: Joves i adults
Preu: 25€

Vols conèixer els racons i els paisatges més 
emblemàtics del Baix Montseny? Sortirem amb 
autobús des de la Plaça de la Vila fins a Sant 
Marçal per conèixer la Taula dels Tres Bisbes, una 
obra d’art genuïnament romànica. Posteriorment 
farem una caminada tranquil·la fins a Sant Bernat 
per observar els diversos estrats arboris: Des de 
l’avet fins l’alzinar. Finalment, tornarem al poble 
amb autobús.
Destinataris: Joves i adults

Com marca la tradició, celebrarem la Revetlla 
de Sant Joan al barri de l’Estació. Gaudirem 
d’un sopar inoblidable amb una companyia 
immillorable. Organitza: Club Riells. 
Destinataris: Joves i adults
Reserves a clubriells@hotmail.com
Lloc: Plaça de l’Estació

En l’escenari immillorable del 
pati del Centre Cultural la Casa 
Nova, gaudirem d’una de les 
obres més reconegudes de 
Puccini: Tosca. Aquesta òpera 
en tres actes ens narrarà una 
història tràgica en el context 
de la invasió napoleònica a 
Itàlia.
Destinataris: Joves i adults
Lloc: Pati del Centre Cultural la 
Casa Nova.

L’estiu ha començat i a Riells i Viabrea ho 
celebrem amb la cinquena edició del sopar-
concert, una vetllada on gaudireu d’un sopar 
exquisit i d’actuacions musicals en l’escenari 
incomparable del pati del Centre Cultural la 
Casa Nova.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Pati del Centre Cultural la Casa Nova
Informació i reserva de tiquets a partir del 2 de 
maig al Centre Cultural

La Filmoteca de Catalunya posa a disposició 
de tots els públics el seu fons documental, una 
àmplia gama de produccions cinematogràfiques 
històriques i de difícil accés en els circuits 
comercials. Comptarem amb un dinamitzador 
de la Filmoteca que ens ajudarà a interpretar i 
comentar els films.
Destinataris: Joves i adults

Visionat de curtmetratges com “La família de 
Lluís Companys filmada per Josep Taradellas”, 
“Discurs d’Alejandro Lerroux”, “Arribada del 
President Companys a Barcelona” o “Los 
luctuosos sucesos revolucionarios en Asturias”, 
entre d’altres. 

L’Adaptació de l’obra homònima de Mercè 
Rodoreda va tenir un èxit extraordinari. 
Precisament a causa del seu èxit, el negatiu 
va patir una explotació intensiva i actualment 
estava en molt mal estat. Un acord recent ha 
fet possible la seva restauració, dirigida per 
l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya. Un clàssic 
de que no pots perdre’t! 

Voleu a prendre a interpretar 
l’art contemporani? Amb 
aquest taller aprendreu a llegir 
les obres més controvertides de 
l’art català. Farem un recorregut 
des dels impressionistes fins 
les gegantines escultures de 
Plensa, posant especial èmfasi 
en la trajectòria de Joan Brossa, que enguany 
es celebra el centenari del seu naixement. 
Una forma de fer més accessible i apassionant 
la nostra propera visita a un museu. 
Destinataris: Joves i adults
Preu: 20€
Participants mínims: 5

Taller per a millorar la tècnica del rap. 
Aprendrem a millorar les tècniques vocals, 
la posada en escena d’un artista sobre 
l’escenari, així com els aspectes més rellevants 
de la producció de concerts, de micros oberts 
i de batalles de galls.
Destinataris: Joves
Preu: 2€

Segon concurs de rap on es premiarà 
l’originalitat i l’enginy de tots aquells joves que 
vulguin demostrar el seu talent.
Destinataris: Joves

*totes les activitats es realitzaran al 
Centre Cultural si no s’indica el contrari

EL BITCOIN I LES CRIPTOMONEDES

SANT JORDI

CONCERT D’ORQUESTRA

CURS DE PASTISSERIA

GESTIONAR L’EXISTÈNCIA

ECOVITA - FIRA MEDIAMBIENTAL DEL 
MONTSENY a Riells i Viabrea

APROFUNDIMENT EN LA REFLEXOLOGIA 
PODAL

APROFUNDIMENT EN LES FLORS DE BACH

EXCURSIÓ DES DE SANT MARÇAL FINS A 
SANT BERNAT

REVETLLA DE SANT JOAN

LICEU A LA FRESCA

SOPAR-CONCERT

SESSIONS DE LA FILMOTECA DE 
CATALUNYA

ART CONTEMPORANI AMB ACCENT 
CATALÀ

TALLER DE RAP

BATALLA DE GALLS (RAP)

xerrada a càrrec d’en Pol Torrent

a càrrec d’Enric Alzamora

a càrrec d’Enric Alzamora

DOCUMENT(AL)S DE LA REPÚBLICA (1934 – 1936)

LA PLAÇA DEL DIAMANT

a càrrec Llobregat Block Party

a càrrec del Grup de Vent Simfònic i de 
la Banda de Grau Professional del Con-
servatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona

a càrrec de la Pastisseria Vila de Sant Celoni

curs de filosofia pràctica a càrrec d’en Pol 
Marzougoug

cal inscripció prèvia

cal inscripció prèvia

cal inscripció prèvia, límit 20/05

cal inscripció prèvia al telf. 680 872 150 o al 
correu joventut@riellsiviabrea.cat

cal inscripció prèvia al telf. 680 872 150 o al 
correu joventut@riellsiviabrea.cat

Dilluns 01/04| de 18 a 19.30h

Dimarts 23/04| a partir de les 16.30h

Dissabte 04/05| a les 19:30h

Dilluns 06-13-20-27/05| de 18 a 20h

Dimecres 08-15-22-29/05|de 18 a 19.30h

Dissabte i diumenge 27-28/04|durant tot el dia

Dimarts 02-09-23-30/04| de 18 a 19.45h

Dimecres 05-12-19-26/06| de 18 a 19.45h

Diumenge 26/05| de 7.30 a 19.30h

Diumenge 23/06

Divendres 28/06| a les 22h

Dissabte 06/07| a les 21h

Dijous 06/06| de 18 a 19.30h

Dijous 20/06| de 18 a 19.30hDijous 09-16-23-30/05| de 18 a 19.30h

Dimecres 17/04| de 16.30 a 19.30h

Dijous 18/04| de 16.30 a 20h

08/05 “Una nova vida”
15/05 “Gats i policies”
22/05 “Uns escacs polèmics”
29/05 “El centpeus humà”

programació mensual

benzinera

Centre Cultural
La Casa Nova

Pr
og

ra
m

ac
ió

maig

juny

20
19

abril

Informació i reserva a partir del 2 de maig al 
Centre Cultural

Destinataris: Joves i adults
Preu: 20€ (primera sessió gratuïta)



Ja pots fer la teva inscripció per a les activitats del 
3r  trimestre del curs 2018-2019.

2 activitats

*Els descomptes no són acumulatius ni aplicables a les 
activitats puntuals

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

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.

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

inscripcions

descomptes

horari i serveis

presencialmenta través del lloc 
web (busca el logo 
del Centre Cultural) 

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

descompte del total

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

3 o més activitats descompte del total

Família 
nombrosa i 
monoparental

descompte directe

10%

15%

15%

Destinataris: nens 5-6 anys
Dia i hora: divendres de 16.30h a 18h
Preu: 20€/mes
Lloc: Sala blava escola El Bruc

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

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

Autoconeixement, bona salut i 
transformació personal.
Destinataris: joves i adults
Preu: 20€/mes/1 dia a la setmana
Lloc: Centre Cultural
Grup: mínim 10 participants per franja horària

Exercicis aeròbics al ritme de música llatina
Destinataris: joves i adults.
Preu: 15€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
Grup: mínim 10 participants

Aprèn a moure’t al ritme dels sons cubans!
Destinataris: joves i adults
Preu: 20€/mes
Lloc: Centre Cultural
Grup: mínim 10 participants

Potenciarem la seguretat física i emocional 
de les dones.  Ens posarem en forma i 
treballarem l’agilitat a partir de jocs i 
exercicis. 
Destinataris: joves i adults
Preu: 15€/mes
Lloc: Espai Actiu Pavelló
Grup: mínim 5 participants

Arts

Dansa

Creixement personal 
i benestar

Arts Marcials

serveis

Idiomes
L’Ajuntament de Riells i Viabrea ofereix 
cursos d’idiomes en col·laboració amb 
l’escola puntdepartida.cat subvencionant 
als empadronats al municipi. 

Per més informació: 
telf. 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. 

www

Tècnica artística per pintar amb pistoles 
d’aire a pressió.
Destinataris: a partir de 12 anys
Preu: 20€/mes
Lloc: Centre Cultural
Grup: Mínim 6 participants

Destinataris: a partir de 18 anys
Preu: 10€
Lloc: Centre Cultural La Casa Nova

Destinataris: a partir de 18 anys
Preu: 10€
Lloc: Centre Cultural La Casa Nova

Destinataris: a partir de 18 anys
Preu: 10€
Lloc: Centre Cultural La Casa Nova

Què li passa al clima últimament? A què 
es deu aquesta pertorbació? Quines 
conseqüències tindrà aquest canvi en el 
nostre dia a dia? Què vol dir adaptació? 
I sobretot, què podem fer nosaltres com a 
ciutadans per prevenir i combatre el canvi 
climàtic?

Destinataris: Joves i adults
Lloc: Centre Cultural
Exposició gratuïta

La pirotècnia és un dels elements definidors 
de les celebracions mediterrànies i de 
cultura popular catalana. Mascletàs com 
les de València, tronades com les de Reus 
o tradicions tan antigues com la Patum 
de Berga o la Revetlla de Sant Joan, són 
cares d’un mateix esperit festiu vinculat 
al foc. Aquesta exposició ens apropa a la 
pirotècnia, a la feina dels homes i les dones 
que elaboren els artificis festius i al seu ús en 
el transcurs de la festa. Als professionals de 
la preparació de la pólvora i dels enginys 
que, des de fa segles, han fet del foc 
l’espectacle popular per excel·lència.

Destinataris: Joves i adults
Lloc: Centre Cultural
Exposició gratuïta

TALLER D’AEROGRAFIA, DIBUIX I PINTURA
CURS DE CONDUCCIÓ SEGURA DE 
CAMIONS CISTELLA

CURS D’ESCOMBRADORA INDUSTRIAL

CURS DE MINI EXCAVADORA

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, de la 
Diputació de Girona

PIROTÈCNIA DE FESTA, del Museu 
Etnològic de Barcelona

ZUMBA

CURS DE BALL (BACHATA, SALSA 
I RODA CASINO)

INYOGA

Dimarts de 16.30 a 18h

Divendres de 20 a 21h

Divendres de 18.45 a 19.45h

dilluns matí de 10 a 11.15h/dijous de 10 
a 11.15h/dilluns i divendres tarda de 15 
a 16.15

dimarts de 09.15 a 10.15h

Per més informació:
telf. 617.275.002 
musicaguell@hotmail.com

KARATE

CURS D’AUTODEFENSA PER A DONES

Dijous 04/04| de 8 a 16h

Dijous 09/05| de 8 a 16h

Dijous 06/06| de 8 a 16h

del 6 al 24 de maig

del 3 al 28 de juny

cal inscripció prèvia, places limitades

cal inscripció prèvia, places limitades

cal inscripció prèvia, places limitades

Formació per 
l’ocupació

programació 
trimestral

Exposicions
*L’horari de les exposicions serà de dilluns 
a divendres, de 9 a 14h i de 15 a 20h.


