
Totes les activitats seran 
gratuïtes a excepció de les 
que s’indiqui preu

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

Riells i Viabrea

octubre

novembre

desembre

setembre
A les 21.15 h es farà el repartiment de torxes a la Plaça de 
la Vila. A les 21.30 h, inici de la marxa fins a Sant Llop. A l’ar-
ribada a Sant Llop hi haurà un petit refrigeri per a tothom.
Destinataris: Tots els públics

Trio de versions en format acústic 
integrat per músics professionals 
amb àmplia trajectòria. Gaudirem 
d’un repertori que va de la músi-
ca tradicional americana i llatino-
americana fins arribar a la música 
de casa nostra. Entre el seu reper-
tori podrem escoltar Joan Manuel 
Serrat, Carlos Jobim, Miguel Mata-
moros o Glòria Pérez Cruz. 

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Hi haurà un petit refrigeri per a tothom

La visita a Montsoriu transporta el visitant en un recorregut per 
una fortalesa medieval clàssica 
de la Mediterrània i en aquest 
cas ho fa passejant pel gran 
castell gòtic que es conserva a 
Catalunya. Montsoriu manté la 
mateixa estructura i bona part 
de les estances i detalls originals 
del gran castell que va ampliar 
i reformar el 1350 el vescomte 
Bernat II de Cabrera, per la qual 
cosa la visita al castell és una 
lliçó viva de com era la vida (mil-
itar i civil) en una de les fortaleses 
més imponents de la Corona 
d’Aragó. En arribar al Castell de 
Montsoriu, hi haurà un petit refrigeri per a tothom. 
Cada usuari haurà d’accedir al Castell amb el seu propi vehi-
cle. Per compartir cotxes i més informació, truqueu al Rafael 
Aguilar (689110317).
Punt de trobada: Pàrquing del Castell de Montsoriu a les 9.15h
Preu únic: 6 €  (menors de 13 anys gratuït)
Venda d’entrades a l’OAC

Hissada de senyera, ofrena floral, lectura de manifest, 
esmorzar popular i actuació musical.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Plaça de la Vila

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Pavelló municipal
Preu: 15 € 
Inscripcions a l’OAC i al Centre Cultural la Casa Nova

Destinataris: Tots els públics
Lloc de trobada: Centre Cultural la Casa Nova

Destinataris: Tots els públics
Lloc de trobada: Centre Cultural la Casa Nova

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

Missa, activitats, dinar popular i actuacions musicals
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Abadia de Sant Martí de Riells

Destinataris: Nens i nenes
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

Destinataris: Tots els públics
Lloc d’inici: Plaça del Mercat 
Col·labora: Club Jove Riells i Viabrea

Representació en clau còmica d’un procés polític en 
la Judea sota domini de Roma l’any 0. Després de la 
representació, hi haurà copa de cava o refresc per a tots 
els assistents. 
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Casal del Poble
Organitza: MontCabrera Teatre
Cal reservar entrada a l’OAC

Visita guiada i interpretació de l’exposició nadalenca Temps 
de Llum. En acabat, hi haurà cava i torrons per a tothom.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

Des d’un punt de vista antropològic, què són els fantasmes, 
les aparicions i els esperits dels difunts? Es tracta de fenòmens 
paranormals que exerceixen una gran fascinació popular, 
especialment en aquestes dates. Però en tant que realitats 
socials −igual que déus, àngels i sants− els fantasmes tot sovint 
remeten als forats negres de la memòria col·lectiva, per 
posar en evidència deutes pendents, injustícies, necessitats 
i anhels de les comunitats. La Victòria Badia, doctorada 
en antropologia i psicòloga de professió, ens aproparà als 
paisatges fantasmals de la Catalunya contemporània, 
com són l’Hospital del Tòrax o el poble de La Mussara, entre 
d’altres.
Destinataris: Joves i adults
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

MARXA DE TORXES

CONCERT DE JAZZ

VISITA GUIADA AL CASTELL DE MONTSORIU

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

8è SOPAR SOLIDARI A BENEFICI DE L’ONCOLLIGA

SORTIDA PEL CAMÍ DE CAN PLANA

XERRADA COMMEMORATIVA “25 ANYS DELS FOCS”

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ “FLORS DEL MONTSENY”

FESTA DE SANT MARTÍ

ENTREGA DE CARTES ALS PATGES DE SES MAJESTATS 
ELS REIS DE L’ORIENT

CAVALCADA DE REIS

“EL PESSEBRE VIVENT DEL PROCÉS”

INAUGURACIÓ I VISITA GUIADA DE L’EXPOSICIÓ 
TEMPS DE LLUM

CANTADA DE NADALES INSTRUMENTALITZADES

TRANSITANT L’INVISIBLE

organitza la Fundació Oncolliga Girona

organitza Flora Catalana Baix Montseny

organitza Flora Catalana Baix Montseny

a càrrec de l’Albert Ordi

obra de teatre a càrrec de MontCabrera Teatre

a càrrec de l’Escola de Música Güell

a càrrec de “En Clau de Tres”

conferència i debat a càrrec de la Victòria Badia Giménez 

Dimarts 10/09| a partir de les 21.15h

Divendres 11/10| a les 18.30h

Diumenge 20/10|a les 9.15h (inici excursió a les 10h)

Dimecres 11/09| a les 10h

Dissabte 14/09 | a les 21h

Dissabte 21/09 | a les 10h

Divendres 13/09 | a les 19h

Dissabte 21/09 | a les 13h

Diumenge 10/11

Divendres 6/12| a les 19h

Dissabte 14/12| a les 20h

Dissabte 21/12 | a les 12.30h

Diumenge 05/01 | a les 18h

Dissabte 21/12| a les 19.30h

Dimecres 30/10| de 18 a 19.30h

programació mensual

benzinera

Centre Cultural
La Casa Nova

Pr
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20
19

setembre

www.riellsiviabrea.cat

Detecció i actuació davant de l’assetjament escolar
Destinataris: Pares i mares
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

XERRADA SOBRE EL BULLYING

a càrrec de la Carme Escudé i Joderi Collell
Dijous 17/10| a les 19h



Ja pots fer la teva inscripció per a les activitats del 
1r  trimestre del curs 2019-2020.

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.

*Tots els cursos es pagaran mitjançant 
domiciliació bancària. Altres formes 
de pagament a convenir.

Si hi ha canvis a les activitats, aquests s’informaran a les 
xarxes socials i a la web de l’ajuntament

descompte del total

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

o a l’OAC

3 o més activitats descompte del total

Família 
nombrosa i 
monoparental

descompte directe

10%

15%

15%

Autoconeixement, bona salut i transformació 
personal.
Destinataris: joves i adults
Preu: 25 € /mes (1 dia a la setmana) o 40 € /mes 
(2 dies a la setmana)
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Grup: mínim 10 participants per franja horària

Els somnis ens acompanyen cada nit. Ens 
mostren aspectes de nosaltres mateixos 
i de com ens relacionem amb el nostre 
entorn.
Destinataris: joves i adults
Preu: 15 € /mes (dues sessions)
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Grup: mínim 8 participants

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

Destinataris: joves i adults
Preu: 20 € /mes (1 dia a la setmana) o 35 € /
mes (2 dies a la setmana)
Lloc: Pavelló Municipal
Grup: mínim 6 participants

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

Dansa Creixement personal 
i benestar

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

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Exposició gratuïta

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Exposició gratuïta

Els premis Carles Rahola de Comunicació 
Local reconeixen l’ofici periodístic i 
fomenten la creativitat i la qualitat 
informativa a les comarques gironines. 
En aquesta exposició nou professionals 
ens situen davant d’alguns dels fets 
més destacats del 2018, especialment 
les manifestacions de suport al Procés 
que es van dur a terme durant l’any. La 
imatge guanyadora, però, no té res a 
veure amb el clima polític del país i ens 

demostra, un cop més, que fer una bona fotografia no és el mateix que saber de 
fotos.

Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Exposició gratuïta

Per què les festes de Nadal i moltes de les seves 
tradicions tenen com a protagonista la llum? 
A través dels diferents àmbits de la mostra, el 
visitant viatja a l’origen de moltes de les més 
importants tradicions nadalenques de tot el 
país: el pessebre, l’estel de Nadal, el Fia-Faia, 
el Tió, els llums de carrer, els fanalets de Reis 
o les atxes de barballó, per comprovar que a 
través del sincretisme estem celebrant el Nadal 

com les cultures precristianes 
celebraven el solstici d’hivern. 
Aquesta exposició s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració 
d’Ajuntaments, entitats, arxius i festes diverses que han cedit materials 

festius de tota mena per tal d’apropar-nos tradicions nadalenques de tot el país.

Lloc: Centre Cultural la Casa Nova
Exposició gratuïta

25 ANYS DELS FOCS A RIELLS I VIABREA, de l’Ajuntament de Riells i Viabrea

FLORS DEL MONTSENY, de Flora Catalana del Montseny

PREMIS CARLES RAHOLA DE COMUNICACIÓ LOCAL, de la Diputació de 
Girona i del Col·legi de Periodistes de Catalunya

TEMPS DE LLUM - L’ORIGEN DE LES TRADICIONS NADALENQUES, de la 
Fundació Festa Major de Gràcia

ZUMBA

PILATES, HIPOPRESSIU I GIMNÀSTICA 
CORRECTIVA

CURS DE BALL (BACHATA, SALSA 
I RODA CASINO) a càrrec de 
Xavi i Mari Son Cubano MXL

INYOGA

QUÈ ENS DIUEN ELS SOMNIS?

Divendres de 20 a 21h

Dilluns de 15.15 a 16.15h / dimecres de 
20.30 a 21.30h

Divendres de 18.45 a 19.45h

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

Primer i tercer divendres de cada mes, 
de 18 a 19.30 h

Per més informació:
telf. 617 275 002 
musicaguell@hotmail.com

del 5 al 19 de setembre

del 21 de setembre al 21 d’octubre

De l’1 al 28 de novembre

Del 3 de desembre al 13 de gener

programació 
trimestral

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


