
 

                                                                                            

 
 

 

JOVESTIU 2017 
Activitats formatives i lúdiques de diferents continguts temàtics per 
donar gust i color a l’estiu. Treure-li suc al teu temps lliure! 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 



 

                                                                                            

PROGRAMACIÓ DE 12 – 17 ANYS 
Anys de naixement: 1999 – 2004 (ambdós inclosos)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciació al monitoratge en el lleure 
 

            

     

 

 

 

 

 

 

 
Títol INICIACIÓ AL MONITORATGE EN EL LLEURE  

(Premonitoratge de lleure) 

Requisit d’edat 
Adreçat a joves de 14 a 17 anys  (anys naixement del 2002 al 1999) 

Descripció activitat Introducció al món de l'educació en el lleure amb infants i joves, per tal que 
els participants, un cop tinguin l’edat, puguin formar-se com a monitors/es i 
desenvolupar la tasca d’educadors en el lleure de forma professional.  
Durant la formació es realitzarà una sessió pràctica d’intervenció real en un 
casal d’estiu.  

Dates de realització  Dilluns 3, dimarts 4, dimecres 5, dijous 6, divendres 7 de juliol de 2017 
Duració  20 hores 
Nombre de sessions 5 sessions x 4 hores 
Horari  10 -14 h 
Lloc Escorxador. Carrer de L'Escorxador,19. 
Preu 25 € 
A càrrec de Divertàlia, empresa de lleure i serveis educatius 
Places Mínim 15 - màxim 25 persones 
Material Cal portar roba còmoda. 
Observacions Es lliurarà Certificat d’Aprofitament  als alumnes que hagin participat al 

80% mínim d’hores de formació. 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                     Iniciació al m onitoratge esportiu 
 

 

 

 
Títol INICIACIÓ AL MONITORATGE ESPORTIU 
Requisit d’edat 

Adreçat a joves de 14 a 17 anys (anys naixement del 2002 al 1999) 

Descripció activitat Curs teòrico-pràctic d’iniciació al monitoratge esportiu en l’àmbit del lleure, 
adreçat a aquells joves que volen conèixer recursos per realitzar activitats 
físico-esportives amb infants.  
Durant la formació es realitzarà una sessió pràctica d’intervenció real en un 
campus esportiu. 

Dates de realització  Dilluns, dimecres i divendres: 10, 12,14, 17, 19 i 21 de juliol. 
Duració  24 hores   
Nombre de sessions 6 sessions x 4h  
Horari  10 – 14 h  
Lloc Institut Milà i Fontanals. C/ de Torrelles de Foix, s/n.  
Preu 25 € 
A càrrec de Divertàlia, empresa de lleure i serveis educatius 
Places Mínim 15 - màxim 25 persones 
Material Cal portar calçat i roba esportiva i còmod a. 
Observacions Es lliurarà Certificat d’Aprofitament  als alumnes que hagin participat al 

80% mínim d’hores de formació. 

 
Títol JOVES AGENTS DE SALUT (JAS)  [10A EDICIÓ] 
Descripció activitat Curs que pretén formar a joves voluntaris i voluntàries en temes 

relacionats amb la salut en el seu sentit més ampli, entesa aquesta com a 
un benestar personal i integral. A través d’activitats dinàmiques, els 
participants esdevindran educadors i educadors referents en el seu grup 
d’iguals. 
Durant la formació es realitzaran pràctiques d’intervenció real. 
 

Dates de realització  Dimarts i dijous: 11,13,18,20,25 i 27 de juliol 



 

                                                                                            

 

 

 

 

Duració  24 hores 
Nombre de sessions 6 sessions x 4 hores 
Horari  10 - 14 h  
Lloc Escorxador. Carrer de L'Escorxador,19. 
Preu Gratuït 
A càrrec de Divertàlia, empresa de lleure i serveis educatius 
Places Mínim 15 - màxim 25 persones 
Observacions Es lliurarà Certificat d’Aprofitament  als alumnes que hagin participat al 

80% mínim d’hores de formació. 

 
Títol CONVERSA EN FRANCÈS 
Descripció activitat Grup de conversa en llengua francesa dinamitzat per un jove voluntari 

francès que està realitzant un Servei de Voluntariat Europeu del programa 
Erasmus+ , finançat per la Unió Europea. 

L’objectiu és millorar la comprensió i expressió oral. Adreçat a persones 
que no hagin estudiat mai el francès o en tinguin un coneixement bàsic. 

Dates de realització  Dilluns: 3, 10, 17 I 24 de juliol 
Duració  4 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 1 hora 
Horari  17 – 18h  
Lloc Servei de Joventut. Carrer de la Fruita, 13. 
Preu Gratuït  
A càrrec de Paul - Adrien Bourgue, jove voluntari francès a través de TACC Barcelona. 
Places Mínim 6 - màxim 15 persones 

 
Títol CONVERSA EN ANGLÈS 
Descripció activitat Activitat per aprendre i perfeccionar l'anglès (parla i escolta) d'una manera 

distesa i divertida a partir de converses informals amb altres adolescents, 
jocs i activitats diverses, dinamitzades per una professora d’anglès. 

L’objectiu és millorar la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa. 
Adreçat a persones amb un nivell intermig d’anglès.  

Dates de realització  Dimarts i dijous: 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de juliol 
Duració  9 hores 
Nombre de sessions 6 sessions x 1,5 hores 
Horari  17 - 18:30 h 
Lloc Servei de Joventut. Carrer de la Fruita, 13. 
Preu 5 € 
A càrrec de Carmina Morejudo, graduada en Filologia anglesa i Traducció i 

Interpretació. 
Places Mínim 6 - màxim 15 persones 



 

                                                                                            

 

 

 
Títol CUINA D’INICIACIÓ 
Descripció activitat Taller per conèixer els conceptes bàsics de la cuina adreçat a persones 

que no en tenen cap coneixement o que estan molt poc familiaritzats amb 
el món de la cuina. 

S’aprendran els diferents conceptes mitjançant la realització de receptes 
fàcils i saludables.  

Dates de realització  Dilluns i dimecres: 10,12,17 i 19 de juliol 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores  
Horari  18 - 20 h  
Lloc Alberg Joventut – Recinte  La Fassina. Avinguda Catalunya, 22. 
Preu 20 € 
A càrrec de Josep Neira, professor de cuina de Vadecuina. 

http://www.tallervadecuina.com/ 
Places Mínim 8 - màxim 15 persones 
Observacions Recomanem portar un davantal i un recipient per si cal emportar-se part 

del menjar cuinat.  

 
Títol CURS DE CLOWN 
Descripció activitat Curs que té per objectius descobrir el món del clown, potenciar la 

creativitat i la capacitat de riure’s d’un mateix, treballar les habilitats 
comunicatives i presentar l’error i el fracàs com una possibilitat 
d’aprenentatge.  

Tot plegat es treballarà mitjançant exercicis de coordinació i treball grupal, 
exercicis físics, jocs, exercicis d’improvisació... 

Adreçat a persones amb o sense experiència que desitgin endinsar-se en 
el món del clown. 

Dates de realització  El dilluns 17, el dimecres 19 i el divendres 21 de juliol 
Duració  9 hores 
Nombre de sessions 3 sessions x 3 hores 
Horari  10:30 – 13:30 h 
Lloc Escorxador. Carrer de L'Escorxador,19. 
Preu 15 € 
A càrrec de Inda Pereda, actor, clown, titellaire i physical performer,  postgraduat a 

LISPA (London International School of Performing Arts) amb àmplia 
experiència com a formador. 
http://www.indapereda.com/  

Places Mínim 6 – màxim 15 persones 
Observacions Cal portar roba i calçat còmode. Es recomana portar ampolla d’aigua. 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Títol EDICIÓ VIDEO AMB MÒBIL 
Descripció activitat Curs per aprendre les nocions bàsiques del procés de creació d'un vídeo 

amb el mòbil: elaboració d'una idea, tipus de plans, gravació (so, 
il·luminació,...) i edició de les imatges per ordinador. 

 
Dates de realització  Els dilluns i els dimecres: 3, 5, 10 i 12 de juliol 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores 
Horari  18 – 20 h 
Lloc La Fassina. Av. Catalunya, 22. 
Preu 5 € 
A càrrec de Clara Bricullé, graduada en Periodisme i amb àmplia experiència en el 

món del lleure educatiu. 
Places Mínim 6 - màxim 12 persones 
Material Cada alumne/a haurà de portar un telèfon mòbil amb càmera per fer 

vídeos i el cable que connecta el mòbil amb l’ordinador. En cas de no 
disposar de mòbil o cable, caldrà fer-ho saber al Servei de Joventut (93 
892 08 08). 

 
Títol PERCUSSIÓ 
Descripció activitat Taller per aprendre els ritmes bàsics de percussió brasilenya amb diversos 

instruments típics del Brasil, per tocar en solitari o en format combo.  

Es treballarà la improvisació, la disciplina d’assaig, la compenetració i el 
desenvolupament de projectes musicals col·lectius 

Dates de realització  Dimarts i dijous 18, 20, 25 i 27 de juliol 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores 
Horari  17 – 19h  
Lloc Pati de l’Escorxador.  Carrer de L'Escorxador,19. 
Preu 5 € 
A càrrec de Sergi Torrents, jove músic penedesenc llicenciat en bateria moderna i jazz 

pel Taller de Músics de Barcelona. 
Places Mínim 8 – màxim 12 persones 
Observacions No cal portar instruments de percussió. El formador portarà els instruments 

necessaris. 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 
 

 
Títol SH’BAM, ball 
Descripció activitat Activitat dinàmica de ball i fitness que permet gaudir d'una bona estona 

mentre et poses en forma, tot seguint el ritme de la música i les pautes 
coreogràfiques del monitor/a. 

Accés gratuït a les piscines d’estiu en acabar la sessió. 
Dates de realització  Dilluns i dimecres: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol 
Duració  6 hores 
Nombre de sessions 8 sessions x 45 minuts 
Horari  11 - 11:45 h  
Lloc Complex Aquàtic. Zona esportiva. Carrer Antic Camí de Sant Martí,12. 
Preu 10 € 
A càrrec de Tècnics esportius del Complex Aquàtic 
Places Mínim 15 – màxim 30 places 
Material  Cal portar calçat i roba esportiva, tovallola i aigua. Cal portar roba de bany 

si es vol accedir a les piscines d’estiu. 
Observacions Accés gratuït opcional a les piscines d’estiu en acabar la sessió. Es poden 

utilitzar els vestidors per canviar-se i dutxar-se. 

 
Títol CYCLING 
Descripció activitat Si t’agrada la bicicleta o pedalejar, però alhora vols posar-te en forma, 

aquesta és la teva activitat. 45 minuts de bicicleta estàtica per aprendre a 
canviar la freqüència del pedalejat, la resistència al moviment, la 
intensitat... 

Accés gratuït a les piscines d’estiu en acabar la sessió. 
Dates de realització  Dimarts i dijous: 4,6,11,13,18,20,25 i 27 de juliol 
Duració  6 hores  
Nombre de sessions 8 sessions x 45 minuts 
Horari  11 - 11:45 h 
Lloc Complex Aquàtic. Zona esportiva. Carrer Antic Camí de Sant Martí,12. 
Preu 10 € 
A càrrec de Tècnics esportius del Complex Aquàtic. 
Places Mínim 15 – màxim 28 places 
Material  Cal portar calçat i roba esportiva, tovallola i aigua. Cal portar roba de bany 

si es vol accedir a les piscines d’estiu. 
Observacions Accés gratuït opcional a les piscines d’estiu en acabar la sessió. Es poden 

utilitzar els vestidors per canviar-se i dutxar-se. 



 

                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Títol BTT I PISCINA 
Descripció activitat Es tracta d’una ruta amb BTT d’uns 10 km aproximadament amb un 

desnivell acumulat de 155 m. La ruta surt de Vilafranca fins al conjunt 
monumental de La Roca de Sant Martí Sarroca (església de Sta. Maria, s. 
IX – XII i castell de l’època medieval). Un cop allí, esmorzarem i  farem la 
visita guiada al Castell. Després tornarem cap a Vilafranca de nou. 

L’itinerari passa per trams agrícoles, trams lleugerament forestals, creua la 
riera de Pacs, la de Pontons i el Riu Foix.  

A l’arribar a Vilafranca, aproximadament cap a a les 13h, es podrà accedir 
durant una hora a les piscines d’estiu del Complex Aquàtic de Vilafranca. 

L’activitat inclou assegurança.  
Dates de realització  Divendres 7 de juliol 
Duració  3 hores aproximadament de ruta, 1 hora de visita al Castell i 1 hora de 

piscina 
Nombre de sessions 1 dia 
Horari  Hora de trobada:  9 h 

Hora de finalització aproximada: 14 h   
Lloc Lloc de trobada: Alberg de Joventut. La Fassina. Av. Catalunya, 22. 
Preu 5 € 
A càrrec de Guillem Albà, jove afeccionat al BTT.  
Places Mínim 10 - màxim 20 persones 
Material Cal portar roba esportiva, BTT i casc i ta mbé roba de bany si es vol 

accedir a les piscines d’estiu. Cal portar també es morzar i aigua. 
Observacions Es recomana portar dues motxilles: una amb la roba de bany per la piscina 

i l’altra amb l’esmorzar, l’aigua i la protecció solar per fer la ruta amb BTT. 
Durant la ruta amb BTT es deixarà la motxilla de la piscina a l’Alberg de 
Joventut. 

Durant l’estona de la piscina, es podran guardar les bicicletes i casc en un 
pàrquing habilitat dins el Complex Aquàtic. 



 

                                                                                            

 

 

     Caiac de mar                      

   Coastering + snorkel  (el coastering  
consisteix en anar resseguint la costa, superant 
ressalts, entrant a alguna petita cova, escalant 
petits trams de roca… combinat amb l’snorkel) 

    Paddel surf    

 
Títol MULTIAVENTURA A LA PLATJA 
Descripció activitat Jornada de multiaventura a la base marítima MarAventura ubicada a la 

platja de Tamarit (Altafulla).  

Es realitzaran tres activitats d’aventura durant tot el dia: caiac de mar, 
paddle surf i coastering / snorkel. Totes les activitats estaran dirigides per 
tècnics especialitzats.  

Podeu veure imatges de les activitats a: 
https://www.facebook.com/MarAventuraTamarit/ 

L’activitat inclou el transport i l’assegurança. 
Dates de realització  Divendres 21 de juliol 
Duració  Tot el dia 
Nombre de sessions 1 dia 
Horari  Hora de trobada:  9 h 

Hora de d’arribada aproximada: 20 h   
Lloc Estació d’autobusos de Vilafranca del Penedès 
Preu 20 € 
A càrrec de Esportèc, empresa d’activitats d’aventura.  

http://www.esportec.net/ 
Places Mínim 15 - màxim 20 persones 
Material Cal portar vestit de bany, tovallola, prot ecció solar i calçat que es 

pugui mullar. 

També cal portar esmorzar, dinar i aigua.  



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol EXCURSIÓ AL PARC DELS TALLS 
Descripció activitat Excursió de capvespre de Vilafranca al Parc dels Talls (pèlags de Vilobí). 

Es sortirà de Vilafranca i es realitzarà aquesta passejada per camins fins a 
Vilobí, passant per Sant Pau, Pacs i fins arribar al Parc dels Talls. Aquest 
parc el formen diferents pèlags que són l’evolució d’antigues pedreres 
d’extracció de guix, ara inactives, que s’han convertit en una de les poques 
zones humides del Penedès, amb una important funció ecològica.  

Un cop allà, es visitarà el parc, hi ha diferents indrets des d’on es pot 
observar la fauna i flora, es farà una parada per menjar i beure i tot seguit 
s’iniciarà la tornada cap a Vilafranca.  

S’aprofitarà la claror de la lluna plena per tornar durant el capvespre.  

L’excursió té una distància d’uns 7,5 km i per fer el circuit complert es 
caminarà unes 3,5 hores aproximadament. 

Fitxa tècnica de l’excursió: 
http://mediambient.vilafranca.cat/entorn/passejades/passejada-als-pelags-
de-vilobi 

Més informació del Parc dels Talls: http://www.parcdelstalls.cat/ 
Dates de realització  Dilluns 10 de juliol 
Duració  4 hores 
Nombre de sessions 1 dia 
Horari  Hora de trobada:  18 h 

Hora de d’arribada aproximada: 22 h   
Lloc Pàrquing de davant l’Institut Milà i Fontanals (Balcó de les Clotes) 
Preu Gratuït 
A càrrec de Monitors del Servei de Joventut 
Places Mínim 10 - màxim 20 persones 
Material Cal portar roba i calçat còmode per camina r i un lot o frontal. Es 

recomana portar aigua i una mica de menjar per la p arada al Parc. 



 

                                                                                            

PROGRAMACIÓ +16 ANYS 
Anys de naixement: 1987 - 2001 (ambdós inclosos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Títol CONVERSA EN FRANCÈS 
Descripció activitat Grup de conversa en llengua francesa dinamitzat per un jove voluntari 

francès que està realitzant un Servei de Voluntariat Europeu del programa 
Erasmus+ , finançat per la Unió Europea. 

L’objectiu és millorar la comprensió i expressió oral. Adreçat a persones 
que no hagin estudiat mai el francès i també a aquelles que en tinguin un 
coneixement bàsic o intermig.  

Dates de realització  Dilluns: 3, 10, 17 I 24 de juliol 
Duració  4 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 1 hora 
Horari  18:30 – 19:30h  
Lloc Servei de Joventut. Carrer de la Fruita, 13. 
Preu Gratuït  
A càrrec de Paul - Adrien Bourgue, jove voluntari francès a través de TACC Barcelona. 
Places Mínim 6 - màxim 15 persones 

 
Títol CONVERSA EN ANGLÈS 
Descripció activitat Activitat per aprendre i perfeccionar l'anglès (parla i escolta) d'una manera 

distesa i divertida a partir de converses informals, activitats i dinàmiques 
diverses, dinamitzades per una professora d’anglès. 

L’objectiu és millorar la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa. 
Adreçat a persones amb un nivell intermig o alt d’anglès 

Dates de realització  Dimarts i dijous: 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de juliol 
Duració  9 hores 
Nombre de sessions 6 sessions x 1,5 hores 
Horari  18:30  - 20 h 
Lloc Servei de Joventut. Carrer de la Fruita, 13. 
Preu 5 € 
A càrrec de Carmina Morejudo, graduada en Filologia anglesa i Traducció i 

Interpretació. 
Places Mínim 6 - màxim 15 persones 



 

                                                                                            

 

 

 

              

                                     

 
Títol CUINA VEGETARIANA 
Descripció activitat Curs de cuina pràctica per descobrir el món de al cuina vegetariana, tot 

descobrint, elaborant i degustant receptes cent per cent saludables 
El principal objectiu d’aquest curs consisteix en donar a conèixer aquest 
tipus de cuina, especialment com alternativa d’alimentació més saludable, 
a l’hora que s’aprendran nous estils de cocció i originals receptes  
 

Dates de realització  El dilluns 3, el dimecres 5 i el divendres 7 de juliol 
Duració  9 hores 
Nombre de sessions 3 sessions x 3 hores 
Horari  18 – 21 h 
Lloc Alberg de Joventut. Recinte de La Fassina. Av. Catalunya, 22. 
Preu 20 € 
A càrrec de Mònica Catasús, formada a l’Escola d’alimentació natural i energètica de la 

Montse Bradford. 
Places Mínim 8 – màxim 15 persones 
Material Cal portar un davantal, un drap i un recipient per si cal emportar-se part del 

menjar cuinat. 

 
Títol CUINA DE POSTRES 
Descripció activitat Curs de cuina de postres on s’elaboraran receptes de rebosteria tradicional 

(bombons, galetes, croissants, etc.), en segon lloc la rebosteria creativa ( 
cupcakes, cakepops, etc. ) i, per últim, postres típics casolans (pastís de 
xolocata, pastís de formatge, etc.).  
La metodologia serà totalment participativa, inclou l’elaboració de les 
receptes i la posterior degustació.  
 
Aquest curs s’adreça a qualsevol persona amb interès amb la cuina de 
postres o el món de la rebosteria, sense necessitat de tenir coneixements 
previs sobre el tema.   
 

Dates de realització  Els dimarts i els dijous: 4, 6, 11 i 13 de juliol. 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores 
Horari  17 – 19 h 
Lloc Alberg de Joventut. Recinte de La Fassina. Av. Catalunya, 22. 
Preu 20 € 
A càrrec de Montse Mubarik, cuinera especialitzada en cuina de postres 
Places Mínim 8 – màxim 15 persones 
Material Cal portar un davantal, un drap i un recipient per si cal emportar-se part del 

menjar cuinat. 



 

                                                                                            

 

 
Títol COM TRIOMFAR AL YOUTUBE? 
Descripció activitat Consells i secrets per obrir i/o millorar el teu canal de Youtube i aprendre a 

posicionar els propis vídeos a la plataforma.  
Els objectius del curs són: aprendre a utilitzar de forma autònoma la 
interfície de Youtube, conèixer les passes a seguir per a optimitzar i 
posicionar vídeos a la plataforma,  adquirir els coneixements necessaris 
per a crear un canal a Youtube, aprendre el flux de treball de l’edició de 
vídeo i saber utilitzar la interfície de l’editor de vídeo Filmora i adquirir les 
competències per editar i exportar vídeos amb efectes, transicions i títols.  
 

Dates de realització  Els dimarts i els dijous: 18, 20, 25 i 27 de juliol. 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores 
Horari  11 – 13 h 
Lloc Escola d’art municipal Arsenal. C/ de la Font, 43.  
Preu 15 € 
A càrrec de Alejandra Ferrer, formadora especialitzada en comunicació digital de 

Magma3Interactiva. 
http://www.magma3interactiva.com/ 

Places Mínim 8 – màxim 15 persones 

 
Títol CREA LA TEVA APP 
Descripció activitat El propòsit d’aquest curs és introduir als participant al món del 

desenvolupament de programari mitjançant eines molt senzilles i intuïtives. 
En la primera part de la formació es treballa sobretot per introduir 
mitjançant jocs i dinàmiques les lògiques de programació que estan 
darrere de qualsevol tipus de programari. Es treballa també sobre la 
segona gran vessant del programari que és la part de la interfície. 
Superada la fase d'introducció es porten aquests elements a la pràctica 
mitjançant el disseny i la implementació d'una aplicació bàsica per a 
Android.  
L’alumnat podrà implementar una aplicació diferents segons les seves 
motivacions personals. L'Aplicació es desenvolupa mitjançant el 
programari AppInventor que es basa en la programació en blocs i que 
permet als participants obtenir un feedback immediat del seu projecte ja 
que el poden testejar en el seu mòbil a mesura que el desenvolupen. 
 

Dates de realització  Els dilluns i els dimecres: 17, 19, 24 i 26 de juliol. 
Duració  8 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 2 hores 
Horari  17:30 – 19:30 h 
Lloc Escola d’art municipal Arsenal. C/ de la Font, 43.  
Preu 10 € 
A càrrec de Fèlix Casanellas, desenvolupador. 
Places Mínim 8 – màxim 15 persones 
Observacions Un dispositiu amb el sistema operatiu Android (telèfon mòbil o tauleta) i el 

cable per connectar el mòbil amb l’ordinador. 



 

                                                                                            

 

 

                                      Braçalet de flors  

 

 

 
Títol ART FLORAL 
Descripció activitat Monogràfic per descobrir el món de l’art i el disseny floral a través de la 

realització de braçalets i corones de flors.  
Taller eminentment pràctic.  
 

Dates de realització  Dimecres 12 de juliol 
Duració  3 hores 
Nombre de sessions 1 sessió x 3 hores 
Horari  17 – 20 h 
Lloc Escorxador. Carrer de L'Escorxador,19. 
Preu 5 € 
A càrrec de Mònica Vilanova, mestre florista, d’Espai Creatiu. 

https://www.facebook.com/MonicaVilanovaEspaiCreatiu/ 
Places Mínim 6 – màxim 12 persones 

 
Títol  PILATES (iniciació) 
Descripció activitat Curs d’iniciació al mètode del Pilates, que consisteix en un conjunt 

d’exercicis físics especialment pensats per enfortir i tonificar els músculs 
sense augmentar el seu volum. Permet estilitzar la figura a través de 
seqüències de moviments. Tots els exercicis estan pensats de forma que 
l’abdomen és el centre muscular del cos, donant com a resultat 
l’enfortiment i la tonificació de la columna a nivell lumbar, que és la base 
de la columna vertebral.  

La respiració és un aspecte molt important del Pilates. És un mètode que 
permet treballar l’alineació postural i corregir els hàbits posturals 
incorrectes.   

Dates de realització  Els dimarts 4, 11, 18 i 25 de juliol 
Duració  4 hores 
Nombre de sessions 4 sessions x 1 hores 
Horari  10:30 – 11:30 h 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bodypump  

 

 

 

 

Lloc Espai Pilates. C/ d’Ignasi Iglesias, 10 
Preu 5 € 
A càrrec de Espai Pilates. 

https://espaipilatesvilafranca.com/ 
Places Mínim 4 – màxim 8 persones 
Observacions Cal portar roba còmoda. 

 
Títol BODYPUMP 
Descripció activitat Programa per grups d’entrenament basat en l’aixecament de peses i 

l’aeròbic. Enforteix, tonifica i defineix la musculatura de tot el cos a través 
de la combinació de diferents tècniques de musculació i entrenament 
funcional que produeixen una millora notable de la postura corporal.  
 
Accés gratuït a les piscines d’estiu en acabar la sessió. 

Dates de realització  Els dimarts i els dijous: 4, 6, 11,13, 18, 20, 25 i 27 de juliol. 
Duració  6 hores 
Nombre de sessions 8 sessions x 45 minuts  
Horari  11 - 11:45 h  
Lloc Complex Aquàtic. Zona esportiva. Carrer Antic Camí de Sant Martí,12. 
Preu 10 € 
A càrrec de Tècnics esportius del Complex Aquàtic. 
Places Mínim 15 – màxim 30 persones 
Material  Cal portar calçat i roba esportiva, tovallola i aigua. Cal portar roba de bany 

si es vol accedir a les piscines d’estiu. 
Observacions Accés gratuït opcional a les piscines d’estiu en acabar la sessió. Es poden 

utilitzar els vestidors per canviar-se i dutxar-se. 


