Altres serveis · Centre Cívic Vicenç Bou
• Centre de Formació de Persones Adultes
Atenció al públic:
De dilluns a dijous · 10-13 h i 16-18 h
Divendres · 10-13 h
Oferta formativa no reglada:
Formació bàsica i instrumental
Formació continuada en llengua catalana
Activitats d’acollida i coneixement de l’entorn
Oferta formativa reglada:
Cursos d’espanyol com a llengua estrangera (ELE)
Matrícules setembre de 2022:
Del 12 al 16: persones preinscrites
Del 19 al 23: persones amb padró, no preinscrites
A partir del 26: altres persones, sempre que quedin places
Segon període de matrícules:
Del 23 al 27 de gener de 2023

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

• Associació de Dones de la Vall d’Aro
Francès, anglès, manualitats, informàtica...
Atenció al públic:
Dimecres i divendres · 16-18 h
Dijous · 12-13 h
• Associació de Gent Gran de Platja d’Aro
Activitats diverses: manualitats, informàtica, aniversaris
socis, excursions, campionats de dominó...
Atenció al públic: dilluns i dimecres · 17-19 h
• Associació de Petanca de Platja d’Aro
Activitat: cada dia · 15 h
Atenció als socis: dilluns i divendres 15-19 h

• Consorci per a la Normalització Lingüística
Horari d’atenció presencial: consultar a la secretaria del
Centre Cívic

• Servei d’Acollida
Dimecres i dijous · 9-14 h
Servei amb cita prèvia

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
ciutada.platjadaro.com · www.platjadaro.com

• MIFAS
Dimarts · 9-16.30 h
Segon i últim divendres de mes · 9-14 h
Servei amb cita prèvia · T 972 414 041

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

• Horts Comunitaris
De dilluns a dijous · 10-13 h

Col·labora en les activitats per a la gent gran:

• ESPAI LGBTIAQ*
Servei públic, gratuït i confidencial d’informació i atenció
a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
Servei amb cita prèvia
T 697 913 484 · diversitats@platjadaro.com
• Creu Roja. Fem Comunitat
Divendres · 10-13 h
Atenció presencial

Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
• Associació Cultural Islàmica
Consultar horaris a la secretaria del Centre Cívic

• Punt de Voluntariat i Associacions
Servei amb cita prèvia · T 972 818 341

• Serveis d’Assessorament Jurídic. Llei d’Estrangeria
Dijous · 15-18 h
Servei amb cita prèvia

Associacions amb activitat continuada

FEM POBLE

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

• Escola d’Escacs Costa Brava
Activitat i atenció als socis: dilluns · 17.30-20 h
• Gospel d’Aro
Activitat i atenció als socis: dijous · 20.30-22.30 h
Centre Cívic Ca La Rafaela · Castell d’Aro
• Associació de Gent Gran de la Vall d’Aro
Taitxí, ioga i informàtica
Atenció al públic: dimarts · 16-19.30 h
• Associació de Teatre El Finestral
Atenció al públic i activitat: dijous · 17.30-20 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 25 d’agost de 2022
• Per a possibles canvis, suspensions o cancel·lacions informeu-vos al Centre Cívic
Vicenç Bou i a www.platjadaro.com

• Associació de Voluntariat social
Activitat i atenció al públic: dilluns · 9-10 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
• Escola d’Escacs Costa Brava
Activitat i atenció als socis: dimarts · 17.30-20 h

La Plaça del Món

Prevenció i benestar per a gent gran

Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro

v Dimecres i divendres d’octubre a maig

v Dijous 6 d’octubre · 16 h

Celebració del 20è aniversari del Centre Cívic
Vicenç Bou i inauguració del mural de la façana
Una tarda per fer memòria d’aquests vint anys
v Dijous 13 d’octubre · 17-19 h

Taller · Fem un davantal reciclat!
Reaprofitarem les lones de publicitat per fer-nos un
davantal fantàstic per fer servir els dies de cuina
v Dijous 20 d’octubre · 17-19 h

Visita guiada als horts municipals
A càrrec de l’Associació Hortolans dels Vinyals
v Dijous 27 d’octubre · 17-19 h

Taller de cuina comunitària · Conserves de l’hort
a taula
Creació de conserves amb els participants dels horts
municipals
v Dijous 3 de novembre · 17-19 h

Tarda de jocs de taula
Amb la visita dels i les joves de l’Espai Jove, compartirem
una tarda de jocs de taula del món i cooperatius
v Dijous 10 de novembre · 17-19 h

Taller de reciclatge de roba
A càrrec del grup de Ganxet del Centre Cívic
v Dijous 17 de novembre · 17-19 h

Taller de ceràmica
Espai de creació artística
v Dijous 24 de novembre · 17-19 h

Taller de cuina comunitària
Sessions de cuina amb els nostres assistents com a
protagonistes
v Dijous 1 de desembre · 17-19 h

Taller de cosmètica natural
A càrrec de les persones participants a La Plaça del
Món
v Dijous 15 de desembre · 17-19 h

Taller artístic de Nadal
Activitat relacionada amb el tradicional Nadal que
celebrem a casa, però on volem posar la mirada i
reflexionar respecte la diversitat de religions i costums
d’altres indrets i cultures

Tallers de memòria
Cal Inscripció prèvia · Places limitades
Tallers per a potenciar el manteniment de la memòria,
així com prevenir-ne la pèrdua. Dimecres al Centre Cívic
Vicenç Bou i divendres al Centre Cívic Ca la Rafaela.
Inscripcions obertes tot el curs, prèvia prova de nivell
v Divendres del 2 de setembre al 24 de juny

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

Subvencions per a activitats físiques i/o aquàtiques
Foment de l’exercici físic tot facilitant el transport i
subvencionant els complexes esportius del municipi
v Dissabte 17 de desembre · Tarda

Berenar de Nadal per a les gent gran del municipi
Sala Polivalent · Castell d’Aro
v Diumenge 4 i 18 de setembre, 2 i 16 d’octubre, 6 i 20

de novembre i 4 de desembre · 18-20 h
Ball de tarda amb música en viu
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Punt de Trobada de Gent Gran
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
v Divendres 14 d’octubre · 17 h

Parlem amb l’alcalde, Maurici Jiménez
v Divendres 21 d’octubre · 17 h

Jocs de taula
v Divendres 28 d’octubre · 17 h

Quina popular
Amb la col·laboració de l’Associació de Gent Gran de
Platja d’Aro
v Divendres 4 de novembre · 17 h

Xerrada · Que res et freni, què ens cal saber sobre
la incontinència
A càrrec d’Elisabeth Muñoz de l’Entitat Delamà
v Divendres 11 de novembre · 17 h

Tarda de contes infantils amb La Casa Lila
Activitat intergeneracional

Altres activitats
v Divendres 18 de novembre · 17 h

Quina popular
Amb la col·laboració de l’Associació de Gent Gran de
Platja d’Aro
v Divendres 2 de desembre · 17 h

Cinefòrum · La família Bélier
A càrrec de CIMAE
v Divendres 9 de desembre · 17 h

Xerrada · Alimentació i salut
A càrrec de Sònia Vilà Renart, nutricionista de l’EAP de
Sant Feliu de Guíxols
v Divendres 16 de desembre · 17 h

Activitat nadalenca
Centre Cívic Ca la Rafaela · Castell d’Aro
v Dimarts 18 d’octubre · 16.30 h

Parlem amb l’alcalde, Maurici Jiménez
v Dimarts 22 novembre · 16.30 h

Quina intergeneracional amb La Casa Lila
v Dimarts 20 desembre · 16.30 h

Cinefòrum · Thelma i Louise
A càrrec de CIMAE

v De dilluns a divendres · 15-19 h

Racó de jocs de taula
Cafeteria del Centre Cívic Vivenç Bou · Platja d’Aro
Espai autogestionat amb diversos jocs de taula de tot
arreu
v Dimarts del 6 de setembre al 29 de juny · 17-19 h

Emboliquem la troca
Tardes de ganxet, mitja i companyia
v Dimarts del 6 de setembre al 29 de juny · 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
v Dilluns del 12 de setembre al 26 de juny · 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
v Del 29 al 31 d’octubre

Festes de tardor
Consultar programació específica
v Dilluns 7 de novembre · 10-14 h

Monogràfic de cuina de tardor
Cafeteria del Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec d’Ester Pardo
v Dissabte 19 de novembre · 10-13 h

Matinal de jocs de taula en família
Cafeteria del Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de Garou
v Divendres 25 de novembre

Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones
Consultar programació específica
v Diumenge 18 de desembre

Dia internacional de les persones migrades
Consultar programació específica

