Altres serveis · Centre Cívic Vicenç Bou
• Centre de Formació de Persones Adultes
Atenció al públic:
Dilluns i dijous · 15-19 h - Divendres · 9-13 h
Dimarts i dimecres · 9-13 h i 15-19 h
Oferta formativa:
Formació bàsica i instrumental
Formació continuada en llengua catalana
Llengua catalana oral, parlem a l’escola
Cursos d’espanyol com a llengua estrangera (ELE)
Tallers de conversa en castellà
Activitats d’acollida i coneixement de l’entorn
Períodes de matrícules: finals de gener de 2022
Possibilitat de Matrícula Viva
Per a més informació:
T 972 818 341 · cfa.platjadaro.com
secretaria@cfaplatjadaro.cat
L’alumnat de nova incorporació caldrà que faci una
prova de nivell, prèvia a la matrícula
• Punt de Voluntariat i Associacions
Servei amb cita prèvia
T 972 818 341
• Consorci per a la Normalització Lingüística
Dilluns i dimecres · 9-14 h
Dijous · 9-12 h
• Serveis d’Assessorament Jurídic. Llei d’Estrangeria
Dijous · 15-18 h
Servei amb cita prèvia · T 972 819 473
• Servei d’Acollida
Dimecres i dijous · 9-14 h
Servei amb cita prèvia
• MIFAS
Dimarts · 9-16.30 h - Divendres · 9-14 h
Servei amb cita prèvia
T 972 414 041

des del Centre Cívic Vicenç Bou
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

INDICACIONS PER ACCEDIR A LES ACTIVITATS O ALS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Per garantir les mesures de seguretat necessàries per la situació
de pandèmia mundial de COVID-19, seguirem el següent
protocol. Si no es compleix alguna de les següents indicacions
no s’hi podrà accedir.
• Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica
• Comprovació de la temperatura. No pot superar els 37,3º
• Utilització de mascareta durant l’activitat. En cas de no poder
utilizar-se per motius de salut, cal mostrar el certificat oficial
justificatiu
• Manteniment de distància de seguretat de 1,5 m, a excepció
de persones de la mateixa unitat de convivència
• Facilitar les dades personals perquè puguin ser tractades en
cas de necessitat en el marc de les de les mesures vigens
arran de la COVID-19

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com
Per a més informació:
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
c/ Escoles, 2 · T 972 818 341 · ccivic@platjadaro.com
De dilluns a dijous · 9-13 h i 15-19 h
Divendres · 9-13 h

Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
• Associació de Dones de la Vall d’Aro
Francès, anglès, pintura, informàtica...
Atenció al públic:
Dimecres i divendres · 16-18 h
Dijous · 12-13 h
• Associació de Gent Gran de Platja d’Aro
Activitats diverses: aniversaris socis, dòmino,
informàtica, manualitats, country...
Atenció al públic: dilluns i dimecres · 17-19 h
• Associació de Petanca de Platja d’Aro
Activitat i atenció als socis: cada dia · 15 h
• Gospel d’Aro
Activitat i atenció als socis: dijous · 20.30-22.30 h

Activitats
Hivern
2022
Centre Cívic Vicenç Bou
Centre Cívic Ca La Rafaela

• Associació de Gent Gran de la Vall d’Aro i S’Agaró
Taitxí, ioga i informàtica
Atenció al públic: dimarts · 16-19.30 h
• Associació Tapís Alt Lliç i Cistelleria Artesana
Baix Empordà
Atenció al públic i activitat:
Dimarts i dimecres · 10-12 h
• Club de Bridge 4 AS del Baix Empordà
Atenció al públic i activitat: dijous · 17-20 h
Classes de bridge per a qualsevol nivell, horari a convenir

• Coral de la Vall d’Aro
C/ Garbí, 12 · S’Agaró
Activitat i atenció als socis: dimecres · 21.30 h

Castell d’Aro
Platja d’Aro
S’Agaró
• Totes les activitats són gratuïtes, excepte quan s’hi indica expressament un preu
• La informació d’aquest programa d’activitats és vàlida a 19 de gener de 2022
• Per a possibles canvis, suspensions o cancel·lacions informeu-vos al Centre Cívic
Vicenç Bou i a www.platjadaro.com

Centre Cívic Ca La Rafaela · Castell d’Aro

• Associació de Teatre El Finestral
Atenció al públic i activitat: dijous · 18-20 h

Col·labora en les activitats per a gent gran:

• Horts Comunitaris
De dilluns a dijous · 10-13 h
• Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva,
Sexual i de Gènere
Servei amb cita prèvia · T 972 818 341

Associacions amb activitat continuada

FEM POBLE

La Plaça del Món

Prevenció i benestar per a gent gran

Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro

T Dimecres i divendres de gener a maig

T Dijous 27 de gener · 17-19 h

Taller de cuina comunitària
Sessions de cuina amb els nostres assistents com a
protagonistes
T Dijous 3 i 10 de febrer · 17-19 h

Creació d’un tapís comunitari
Taller intergeneracional des de l’Associació de Tapís de
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
T Dijous 17 de febrer · 17-19 h

Taller de carnaval, fem un complement
Col·labora: Colles de Carnaval
T Dijous 24 de febrer · 10 h

Anem al pregó de carnaval!
T Dijous 3 de març · 17-19 h

Concurs intergeneracional de pinxos
Col·labora: Àrea de Joventut
T Dijous 10 de març · 17-19 h

Activitat relacionada amb el 8M, Dia Internacional
de les Dones
T Dijous 17 de març · 17-19 h

Xerrada i taller del projecte d’autoocupació tèxtil
“Top manta”
Una experiència d’organització i autocupació en el
sector de la confecció
T Dijous 24 de març · 17-19 h

Activitat en el marc del Dia Internacional Contra el
Racisme
T Dijous 31 de març · 17-19 h

Taller de cuina comunitària
Sessions de cuina amb els nostres assistents com a
protagonistes
T Dijous 7 d’abril · 17-19 h

Activitat de tancament de trimestre

Tallers de memòria
Cal Inscripció. Tallers per a potenciar el manteniment de
la memòria, així com prevenir les pèrdues de memòria.
Dimecres al Centre Cívic Vicenç Bou i divendres al Centre
Cívic Ca la Rafaela. Inscripcions obertes tot el curs, prèvia
prova de nivell
T Divendres del 7 de gener al 25 de març

Punt d’atenció a la gent gran i a les seves famílies
Cal cita prèvia. Més informació: T 972 818 341
T Del 15 de setembre al 15 de juny

Subvencions per a activitats físiques i/o aquàtiques
Foment de l’exercici físic facilitant el transport i
subvencionant els complexes esportius del municipi
Punt de Trobada de Gent Gran
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
T Divendres 21 de gener · 17 h

Taller · Comencem bé l’any amb l’ajuda de les plantes
A càrrec de Parc de les Olors de Celrà
T Divendres 28 de gener · 17 h

Xerrada d’autoprotecció
A càrrec de la Policia Local i l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil

Altres activitats
T Divendres 4 de febrer · 17 h

Xerrada · Els diferents models d’envelliment
A càrrec d’Elisabet Muñoz de l’entitat De La Mà
T Divendres 11 de febrer · 17 h

Cinefòrum · Tocando el Viento
A càrrec de CIMAE
T Divendres 18 de febrer · 17 h

Ioga amb cadira
A càrrec de Dolors Gonzàlez, del Centre Damiana
T Divendres 4 de març · 17 h

Xerrada · Salut i envelliment
T Divendres 11 de març · 17 h

Visionat documental · Breathe
En moitu del 8M
T Divendres 18 de març · 17 h

Xerrada · Els Serveis Socials per a la gent gran
A càrrec de les tècniques del Serveis Socials del municipi
T Divendres 25 de març · 17 h

Tarda de jocs sensorials
T Divendres 1 d’abril · 17 h

Sessió de musicoteràpia
A càrrec de Víctor García, musicoterapeuta
T Divendres 8 d’abril · 17 h

Visita guiada escultòrica al Parc dels Estanys
A càrrec de Roser Serra, guia local
Centre Cívic Ca La Rafaela · Castell d’Aro
T Dimarts 18 de gener · 16.30 h

Taller · Comencem bé l’any amb l’ajuda de les plantes
A càrrec del Parc de les Olors de Celrà
T Dimarts 15 de febrer · 16.30 h

Xerrada · El bon ús dels medicaments
A càrrec d’Ester Mestre i Jèssica Gómez, de la Farmàcia
Miquel de Platja d’Aro
T Dimarts 15 març · 16.30 h

Cinefòrum · Figuras Ocultas
A càrrec de CIMAE

T Cada tarda · 15-19 h

Jocs de taula
Espai obert i autogestionat a la cafeteria del Centre Cívic
T Dimarts del 4 de gener al 29 de març · 19-21 h
Taller de teatre social
Eina de reflexió i expressió per generar un espai de
creació compromès amb la realitat diversa del nostre
poble
T Segon dissabte de cada mes · 10-13 h
Trobada del Grup Cuidar a les Persones que
Cuiden
Explicació de l’itinerari formatiu que ens ofereix la
cooperativa Avancem-Santa Clara en el marc de la
Comissió d’Economia Solidària en l’àmbit de cures de
l’Ateneu de Terres Gironines. A càrrec d’Ivon Maritza
T Dilluns del 3 de gener al 28 de març · 17.30 H
Grup de Marxa Nòrdica
Sortida del Centre Cívic Vivenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de GRSalut
Cal inscripció prèvia · M 677 028 414
T Dimarts 25 de gener · 16-20 h
Monogràfic de cuina d’hivern
A càrrec d’Ester Pardo
Centre Cívic Vicenç Bou
T Dissabte 5 de març
Caminada per la Igualtat
Caminada popular per la Via Verda del Carrilet,
organitzada conjuntament amb els municipis de Santa
Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols
T Dijous 10 de març
Dia Internacional de les Dones
Presentació del Pla d’Igualtat
Consultar programació específica
T Dilluns 21 de març
Dia Internacional Contra el Racisme
Consultar programació específica
T Dissabte 26 de març · 10-13 h
Matí de jocs de taula per a tots els públics
Jocs de taula per aprendre i descobrir

