TALLERS / HIVERN 2015
www.vic.cat/ccvic

DILLUNS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIMARTS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h
DIMECRES
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIJOUS
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h

DIVENDRES
18.30 - 20.00h
20.15 - 21.45h
DISSABTE
MONOGRÀFICS
10.00 - 14.00h
16.00 - 20.00h

DL

taller que també es fa als matins. horaris: 09.30 - 11.00h | 11.00 - 12.30h

CCVIC SANTA ANNA

CCVIC SERRA-DE-SENFERM

CCVIC PLAÇA D’OSONA

CCVIC LA GUIXA

CCVIC EL MONTSENY

CCVIC CAN PAU RABA

DIVERSOS ESPAIS

música

dansa

artesania i manualitat

natura i esport

cuina

teatre, llengua i comunicació

variat

DL

irish songs

TRIMESTRALS DE CAP
DE SETMANA, SORTIDES,
FAMILIARS I ACTIVITATS
ESPECIALS

DL

dissenya,
grava i estampa

DL

auriculopuntura

capricis diaris

DL

DL

recursos literaris

el meu audiovisual

cantar en anglès
repertori tradicional i modern

balls d’arrel tradicional de Grècia,
Àustria, Irlanda i França

aplicar la tècnica del “carving”
sobre diferents materials

tractar afeccions quotidianes
amb una tècnica xinesa mil·lenària

elegància
amb estalvi

per donar vida
a les ganes d’escriure

planificar, gravar
i editar en vídeo

Betlem Burcet

Celi Graells

Carles Gómez

Vanessa Álvarez

Angelina García

Maria Carme Canadell

Cristina Verdaguer / VIT

DT

DT

obres mestres
per a piano

DT

zumba

DT

pintura acrílica

DT

tai-txi

saludable

DT

DT

imatge personal

street photography

audicions comentades
de composicions clàssiques

ball alegre i festiu
per sentir-se bé

color, composició
i textures

millorar la salut i trobar l’equilibri
a través del moviment

aliments, propietats i organització
de la dieta per cercar el benestar

comunica
el millor de tu

fotografia a peu de carrer: retrat,
arquitectura, reportatge...

Jordi Matas

Clara Sañé

Imma Parés

Anna Rovira / Jordi Torrentó

Laura Sanglas

Studio di Stile

Ester Molera / La Farinera

DC

DC

espirituals

DC

claqué

DC

joieria

DC

pilates

clàssics casolans

DC

DC

cançó popular

català

coral gospel
en català

al ritme
dels teus peus

llimar, calar, foradar,
encastar i polir

exercici físic, correcció postural i
cura de la columna vertebral

croquetes, bunyols, mandonguilles,
per picar, postres...

picant, festiva,
marinera i reivindicativa

expressar-se per escrit
en llengua catalana

Judit Buscallà i Guillem Soler

Núria Cela

Albert Canadell

Rocío Gómez

Manel Molera

Andreu Coll i Manel Gost

CCVIC Can Pau Raba

DJ

DJ

bàsquet beat

DJ

old school
& funkysteps

DJ

llana enfeltrada

restauració i envelliment

DJ

el secrets del maître

DJ

DJ

sèries

botifarra

percussió, ritme i coordinació
amb pilotes de bàsquet

música retro, disco, funk,
popping i locking

complements i objectes
per la llar

dóna una segona vida
als objectes domèstics

parament, presentació de taula,
elecció de vins segons ocasió...

estripem els clàssics moderns
de la televisió

manilla, trumfo, contro,
recontro i Sant Vicenç

Josep M. Aragay

Ariadna Busquets

Laia Aguilà

Aprenc.a.fer

Isidre Vila

Reis Catòdics

Carles Vallvè / CCVIC Can Pau Raba

DV

DV

baix elèctric

DV

posa’t en forma

DV

scrapbooking

DV

reiki

pastisseria per seduir

DV

DV

anglès

economia domèstica

primeres lliçons
i acompanyaments

aeròbic, tonificació, GAC,
balance, circuit, aerobox...

personalitza els records
amb paper

aprèn a utilitzar
la teva pròpia energia

gaudeix amb
tots els sentits

llengua
i cultura

nocions financeres bàsiques per
portar els comptes de casa

Jordi Crosas

Laura Rojas

Montse Mas

Ester Mas

Luna Lang

Xavier Vidal / Sara Carline

Núria Solà / VIT

14 de març (10-14h i 16-20h)

cercles de percussió

21 de març (10-13h i 16-19h)

24 de gener (10-12h i 16-18h)

dance dance revolution

7 de març (10-14h i 16-20h)

massatge i neteja facial

21 de febrer (10-13h)

jardineria vertical

selecció operística
audició comentada de fragments
d’òpera de diferents èpoques: barroc,
classicisme, romanticisme, verisme...
Pep Cudinachs

no podràs
parar de ballar

cuida i mima’t
la cara

decoració d’espais, finestres
i balcons amb flor natural

tradicional de Marràqueix
amb verdures i carn

Jordi Vinyoles

Carles Vallvè

Eli Seifolmolook

Pere Escalé

Anissa Lamzabi

hang

monogràfic

inici 24 de gener (10.30-12h)

llatins
amb parella

inici 24 de gener (10-12h)

31 de gener (10-12h)
10

sessions

tot descobrint Sert

itinerari
cultural

nordic walking

29 de març (11-13h)
10

sessions

experimentar amb aquest
instrument innovador

bachata, merengue, txa-txa-txa,
salsa, rumba...

Catedral, Capella Fonda
de la Pietat i Ajuntament

caminades guiades amb l’ajuda de
bastons i utilitzant la tècnica ALFA

Ravid Goldschmidt

Olga Areñas

Vic Informadors

Aquaterraclub

7 de febrer (11-13h)

cuscús

convertir el ritme
en un joc

21 de febrer (11-13h i 17-19h)

ALTRES PROPOSTES:

DL

danses d’Europa

24 i 31 de gener (17.30h)

ous de Pasqua

light painting

fer-los amb motllo,
aprendre diferents decoracions
i embolicar-los
Gibet Ramon

fotografia nocturna
pintant amb la llum
Marc Roca

2

sessions

www.vic.cat/ccvic
ccvic@vic.cat
Horari d’atenció al públic dels CCVIC
de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h

ACTIVITATS
DESTACADES
DEL TRIMESTRE

INSCRIPCIONS

del 7 al 16 de gener
s’obriran el dimecres 7 de gener a les 16h
Als MONOGRÀFICS i ALTRES PROPOSTES
admetrem inscripcions fins una setmana
abans de portar a terme les activitats

DANSA
llatins en parella

bachata, merengue, txa-txa-txa, salsa, rumba...
Olga Areñas
dissabtes del 24 de gener al 28 de març (de 10.30h a 12.00h)
CCVIC Serra-de-Senferm

música

CCVic Sta Anna
C. Tagamanent, 1bis
t 93 881 43 41
ccsantaanna@vic.cat

dansa

CCVic Serra-de-senferm
C. Riera Major, 2
t 93 885 49 70
ccserradesenferm@vic.cat

ESPORT
nordic walking

caminades guiades amb l’ajuda de bastons i utilitzant la tècnica ALFA
Aquaterraclub
dissabtes del 24 de gener al 28 de març (de 10.00h a 12.00h)
CCVIC la Guixa

Llocs per inscriure’s
presencialment als CCVIC
de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h
per Internet, al www.vic.cat/ccvic

PAGAMENT EN LÍNIA

Recordeu que podeu fer la vostra inscripció
i pagament en línia al web www.vic.cat/ccvic

INICI DELS CURSOS
setmana del 19 al 23 de gener
artesania

CCVic plaça d’Osona
Pl. d’Osona, 3 baixos
t 93 885 58 42
ccplosona@vic.cat

CUINA
cuscús

HIVERN 2015

tallers
35 euros, 10 sessions

natura

CCVic la Guixa
Pla del Maset, s/n
t 93 885 06 81
cclaguixa@vic.cat

tradicional de Marràqueix
Anissa Lamzabi
dissabte 21 de febrer (de 10.00h a 13.00h)
CCVIC el Montseny

tallers d’artesania i manualitat
45 euros, 10 sessions
rs
tallels des de
tra
s
e
trim

tallers de cuina
50 euros, 10 sessions
monogràfics
10 euros, 1 sessió
joieria
50 euros, 10 sessions
reciclatge i envelliment
50 euros, 10 sessions

cuina

Pagament en línia
Amplieu la informació:

www.vic.cat/ccvic

CCVic el Montseny
Av. del Montseny, 16
t 93 889 57 63
ccmontseny@vic.cat

teatre

CCVic Can Pau Raba
C.Raval Cortines, 24
t 93 886 47 24
ccpauraba@vic.cat

nordic walking
40 euros, 10 sessions
tot descobrint Sert
5 euros, 1 sessió

