
                                                                    

 

 

 

 

 

                                                 Marxa nòrdica  

PROGRAMACIÓ OFF 
 DE 18 A 30 ANYS 

 
Títol   MARXA NÒRDICA  
Descripció activitat La marxa nòrdica és una activitat física on s’inclouen bastons de forma 

activa a la nostra manera natural de caminar. Es tracta d’una tècnica fàcil 
d’aprendre, saludable i apta per a tot tipus de persones, llocs i moments.  

El paisatge canviant i amable, el seu clima suau  i la diversitat de camins 
fan que el Penedès sigui un territori perfecte per la marxa nòrdica.  

Vine a descobrir-ho! 

El curs constarà de tres sortides. La primera serà una sortida de tres hores 
on s’ensenyaran els conceptes bàsics de la tècnica.  

Les dues restants, seran sortides de dues hores per practicar. La segona, 
en concret, serà una sortida pels senders del Penedès. L’última, serà una 
sortida per les muntanyes del Penedès, on hi haurà un major desnivell i es 
farà un cim.  

Dates de realització  Dijous 5, 12 i 19 de juliol 
Duració  7 hores 
Nombre de sessions 3 sessions 
Horari  Hora de trobada:  18 h el 5; 19h el 12 i el 19  

Hora de finalització aproximada: 21 h   
Lloc A concretar 
Preu 10 € 
A càrrec de Marxem, Nordic Walking Penedès 

www.marxem.cat  
Places Mínim 6 - màxim 15 persones 
Material Roba còmoda, calçat còmode per caminar, aigua, gorra.  

El material específic (pals de trekking) els proporcionarà l’empresa. 
Inscripcions fins a:  Dilluns 2 juliol  



                                                                    

 

 

 

 

 Acroioga  

 

 

 

 
Títol   ACROIOGA 
Descripció activitat L’acroioga és un pràctica que combina l’acrobàcia amb postures del ioga.  

Al taller es treballaran exercicis individuals de ioga i, per parelles,  postures 
d’acroioga. Finalment s’ensenyaran figures grupals d’acroesport . 
 

No és necessari haver practicat mai ioga, ja que serà una taller d’iniciació. 
  

Dates de realització  Dimarts 10 i 17 juliol 
Duració  3 hores 
Nombre de sessions 2 hores x 1,5 
Horari  19:30 – 21 h 
Lloc A concretar 
Preu 5 € 

A càrrec de Ariadna Canals, professora de dansa i acroioga 
Places Mínim 8 – màxim 20 
Material Roba còmode i màrfega  
Observacions Gran part de l’activitat es realitzarà en parella, per tant, es recomana 

inscriure’s amb parella. Si no és així, s’assignarà una parella d’entre la 
resta de persones inscrites que no tinguin parella.  

Inscripcions fins a:  Dijous 5 juliol 

 
Títol   CONVERSA EN ALEMANY 
Descripció activitat Grup de conversa en alemany dinamitzat per un jove voluntari europeu 

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 tinguin un nivell intermedi d’alemany , és a dir, que puguin mantenir 



                                                                    

 

 

 

 

  Inda Pereda  

 

 

 

una conversa bàsica en alemany. 
Dates de realització  Dilluns 2, 9 i 16 de juliol de 2018 
Duració  4,5 hores 
Nombre de sessions 3 sessions x 1,5 h 
Horari  18:30 – 20 h 
Lloc Servei de Joventut. Carrer de la Fruita, 13. 
Preu Gratuït  
A càrrec de Michael, jove voluntari europeu 
Places Mínim 6 – màxim 15 persones 
Inscripcions fins a :  Dimecres 27 de juny  

 
Títol   MONOGRÀFIC DE TEATRE FÍSIC I CREATIU 
Descripció activitat Adreçat a persones amb o sense experiència en el món del teatre que 

busquen endinsar-se en el món de la creació de personatges a partir de 
les tècniques de teatre físic de Jacques Lecoq. 

S’utilitzarà una metodologia eminentment participativa, com ara jocs, 
mètodes d’improvisació, tècniques de creació individual i grupal, etc.  

Dates de realització  3 i 4 de juliol de 2018 
Duració  6 hores 
Nombre de sessions 2 sessions x 3 hores 
Horari  18 – 21 h 
Lloc A concretar 
Preu 5 € 
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 i màxim 15 
Material Roba còmoda i aigua.  
Inscripcions fins a:  Dijous 28 de juny  



                                                                    

 

 

 

 

 
Títol   MONOGRÀFIC DE DIVERSITAT I GÈNERE 
Descripció activitat Monogràfic que té per objectiu reflexionar de forma crítica entorn al sexe 

biològic, la identitat i l’expressió de gènere i l’orientació sexual, per tal de 
combatre la LGTBIfòbia qüestionant l’heteronormativitat i el binarisme de 
gènere i les seves conseqüències. 
 
Es proposarà:  

• Diferenciar entre el sexe biològic i el gènere.  
• Corregir creences errònies, mites i tabús masclistes entorn a la 

sexualitat, posant en valor la diversitat de les relacions afectives.  
• Conèixer les característiques específiques de les discriminacions 

per LGTBIfòbia i les especificitats dels diferents subcol·lectius   
• Analitzar la influència de la socialització de gènere en la 

construcció de la identitat. 
• Poder qüestionar els models de Masculinitat i Feminitat 

imperants  proposant models molt més amplis i flexibles de 
masculinitats i feminitats 

• Fer saber que qualsevol persona és lliure per a definir el seu 
gènere i orientació sexual 

Dates de realització  10 juliol  
Duració  3 hores 
Nombre de sessions 1 x 3 hores 
Horari  18 – 21 h 
Lloc A concretar 
Preu 5 € 
A càrrec de ABD, Associació Benestar i Desenvolupament 
Places Mínim 8 i màxim 25 
Inscripcions fins a:  Dijous 5 de juliol 

 
Títol   TORNEIG DE BUBBLE SOCCER 
Descripció activitat Torneig de futbol a l’estil bubble soccer. Aquest consisteix en jugar a futbol 

però a dins d’una gran bombolla que et cobrirà de cap a genolls. Però ull!! 
L’objectiu va més enllà de marcar gols, ja que mantenir-se dret es tot un 
repte. Per tant, qui serà capaç de mantenir l’equilibra sense caure i 
esquivant els cops dels demés jugadors durant els 30 minuts que dura el 
partit? Anima’t a divertir-te de forma segura.  
A més, durant els partits hi haurà música punxada i molt d’ambient! 

Dates de realització  Dijous 12 de juliol 
Duració  3 hores 
Horari  19.30 - 22.30 h 
Lloc Camp de futbol de gespa de la zona esportiva 
Preu 5€ 
A càrrec de Ocio Aventura Sitges 
Places Mínim 15 – màxim 50 



                                                                    

 

 

  Torneig de Bubble Soccer 
 

 

 

 

 

 

Material Roba còmoda, aigua.  
Observacions  Busca el teu equip, inscripcions en equips de 5 a 8 persones 
Inscripcions fins a:  Dilluns 9 de juliol 


