comunicació i disseny www.subitobcn.com

• Societat La Torre de Les Gunyoles
• Societat la Penya de L’Arboçar
• Societat Els Gorgs de Sant Sebastià dels Gorgs
• Centre Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyó Nou
• Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
• Associació de veïns i veïnes de Can Mitjans

esportives
artístiques

GUIA

CONDICIONS

ORGANITZA

• Diputació de Barcelona
COL·LABORADORS

www.avinyonet.org

educatives

@ajavinyonet
www.facebook.com/dinamitzacioavinyonetdelpenedes

CONSULTEU SETMANALMENT LES CARTELLERES MUNICIPALS

D’ACTIVITATS
2018/19

LES FITXES D’INSCRIPCIÓ S’HAURAN D’ENTREGAR A
AQUESTA UBICACIÓ O EN EL SEU DEFECTE A LES OFICINES DE
L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS.
Carrer Carme nº 1 bis Avinyó Nou
Tel. 93 897 00 00 ext 4
Correu electrònic: molinarihl@diba.cat

SERVEI DE CULTURA, JOVENTUT I TURISME
DE L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Benvolguts i benvolgudes,

• L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès es reserva
el dret de canviar l’emplaçament i horari de les
activitats que organitza.
• Per participar a qualsevol de les activitats s’ha
d’haver omplert prèviament el full d’inscripció
adjunt a aquesta guia. També les persones
que repeteixen curs.

Us fem a mans una nova edició de la guia d’activitats que edita
l’Ajuntament des de fa uns anys amb el recull de les propostes que
cada curs s’organitzen al municipi. En aquest recull hi trobareu les
activitats ja habituals a les que us animem a participar per poder
gaudir de la millor manera del municipi i de la companyia dels
nostres veïns i veïnes.

• El cobrament de les activitats es farà per
domiciliació bancària de forma mensual i per
avançat.
• El càrrec per retorn de rebuts va a càrrec del
participant sempre i quan no sigui error de
l’organitzador.

En aquesta edició hi trobareu propostes per a fer esport, idiomes i
l’exitosa restauració de mobles, sense oblidar que des del servei de
dinamització sociocultural de l’Ajuntament sempre s’està obert a
noves propostes i activitats que es puguin realitzar al municipi i que
responguin a inquietuds i iniciatives dels seus habitants. El municipi
disposa de locals municipals a cada nucli així com també dels espais
de les seves entitats que estan a disposició per a acollir aquestes
noves propostes i iniciatives.

• La baixa del participant en qualsevol activitat
s’ha d’avisar amb un mes d’antelació.
• Els preus dels cursos tenen una bonificació del
10% per les persones empadronades al municipi
detallat ja en la informació de cada curs.
• Per participar en alguna activitat una vegada
iniciada cal consultar la disponibilitat a
l’Ajuntament.

Així doncs des d’aquestes línies, saludar-vos tot esperant que
aquestes activitats siguin del vostre interès.

• Tots els cursos i activitats tenen places mínimes
per a la seva realització. L’Ajuntament es reserva
el dret de cancel·lar l’activitat en el moment que no
hi hagi les places mínimes independentment que
estigui iniciada o no.

Atentament,
Oriol de la Cruz Marcè

• Tots els cursos i activitats tenen places limitades
per al seu correcte funcionament, per aquest motiu
es prioritzarà les persones que repeteixen curs i/o
l’ordre d’inscripció.

Alcalde

ACTIVITATS
PER A TOTES
LES EDATS

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 2018/19
EDUCATIVES

esportives
AERÒBIC
GRUP A

educatives
Activitat a càrrec de l’Acadèmia Challenge School
www.challenge-school.net

ESPORTIVES

ESPORTIVES

Francès A1 (Iniciats 2015-16)

Aeròbic (Grup A - dimarts)

Ioga (Grup A - dilluns)

Francès A1 (Iniciació)

Aeròbic (Grup B - dijous)

Ioga (Grup B - dimecres)

Anglès A1 (Iniciats 2015-16)

Pilates (Grup A - dilluns)

Anglès A2 (Iniciats 2014-15)

Pilates (Grup B - dimecres)

Anglès B1 (Iniciats 2013-14)

Pilates (Grup C - dijous)

ARTÍSTIQUES
Restauració de mobles
(Grup A - dilluns)
Restauració de mobles
(Grup B - dimarts)

Tonificació

DIA

dimarts

HORARI

20:30 – 21:30

LLOC

Sala d’actes del Centre de dinamització
turística local

INICI

18 de setembre

GRUP

Mínim de 8 participants

Nom i Cognoms
Adreça
Telèfon mòbil

Telèfon fix

Correu electrònic

GRUP B

ANGLÈS - A1 (INICIATS 2015-16)
DIA

dilluns

HORARI

20:00 – 21:30

LLOC

Local social municipal de Cantallops

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

INICI

1 d’octubre

GRUP

mínim de 6 alumnes

Empadronat/ada al municipi

DIA

dijous

HORARI

20:30 – 21:30

LLOC

Sala d’actes del Centre de dinamització
turística local

INICI

20 de setembre

GRUP

Mínim de 8 participants

DIA

dilluns

HORARI

20:00 – 21:30

LLOC

Local social municipal de Cantallops

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Distingits Srs, els prego atenguin el pagament del rebut que a continuació es detalla adequant l’import
del mateix al compte número
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

Activitat a càrrec de Rosa Maria Olivella

PILATES
ANGLÈS - A2 (INICIATS 2014-15)

No empadronat/ada al municipi

Signatura

GRUP A
DIA

dilluns

HORARI

20:00 – 21:00

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del
Penedès

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

INICI

1 d’octubre

INICI

17 de setembre

GRUP

mínim de 6 alumnes

GRUP

Mínim de 8 participants

a

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un
fitxer denominat Activitats i cursos responsabilitat de l’Ajuntament d’ Avinyonet del Penedès, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 d’Avinyó Nou (08793 Avinyonet
del Penedès). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les activitats i cursos que es realitzen. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones
i seran conservades fins a la finalització de l’activitat. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin
a l’Ajuntament d’ Avinyonet del Penedès, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 d’Avinyó Nou (08793 Avinyonet del Penedès). Així mateix també podrà presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@ajavinyonet.cat

GRUP B

ANGLÈS - B1 (INICIATS 2013-14)
DIA

dimecres

HORARI

19:30 – 21:00

LLOC

Local social municipal de Cantallops

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

INICI

3 d’octubre

GRUP

Mínim de 6 alumnes

FRANCÈS - A1 (INICIATS 2015-16)
DIA
HORARI

dimarts
19:30 – 21:00

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou

PREU

40€/mes (empadronats 36€)

INICI

2 d’octubre

GRUP

mínim de 4 alumnes

DIA

dimecres

HORARI

20:45 – 21:45

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del Penedès

INICI

19 de setembre

GRUP

Mínim de 8 participants

DIA
HORARI

El dia, horari i lloc es determinarà
amb el grup d’interessats

LLOC

dijous

GRUP A

HORARI

19:15 – 20:15

DIA

dilluns

DIA

dilluns

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del
Penedès

HORARI

19:45 – 20:45

HORARI

17:30 – 20:00

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou
17 de setembre

LLOC

INICI

Local social de la Societat La Penya de
L’Arboçar

PREU

• 34€/mes (empadronats 30,60€)
• Més 34€ el primer mes de material
pel curs (empadronats 30’60€)
1 d’octubre

INICI
GRUP

20 de setembre
Mínim de 8 participants

Activitat a càrrec de Rosa Maria Olivella

TONIFICACIÓ
dimarts

HORARI

19:30 – 20:30

LLOC

Sala d’actes del Centre
de dinamització turística local

INICI

18 de setembre
Mínim 8 participants

PREU

40€/mes (empadronats 36€)

GRUP

INICI

Octubre

Activitats a càrrec de Rosa Maria Olivella

GRUP

mínim de 4 alumnes

NO T’HO
PERDIS

RESTAURACIÓ DE MOBLES

DIA

DIA

FRANCÈS - A1 (INICIACIÓ)

IOGA

GRUP C

artístiques

esportives

PREUS AERÒBIC, PILATES I TONIFICACIÓ

1 dia
per setmana

15€/mes
(empadronats 13,50€/mes)

2 dies
per setmana

27€/mes
(empadronats 24,30€/mes)

3 dies
per setmana

38€/mes
(empadronats 34,20€/mes)

4 dies
per setmana

49€/mes
(empadronats 44,10€/mes)

El preu és independent de l’activitat a la que es participi.

GRUP A

GRUP B
DIA

dimecres

HORARI

19:45 – 20:45

INICI

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou

GRUP B

INICI

19 de setembre

DIA

dimarts

HORARI

17:30 – 20:00

LLOC

Centre cultural i recreatiu de Cantallops

Activitat a càrrec d’Esther López
PREUS IOGA

1 dia
per setmana

14€/mes
(empadronats 12,60€/mes)

PREU

2 dies
per setmana

28€/mes
(empadronats 25,20€/mes)

• 34€/mes (empadronats 30,60€)
• Més 34€ el primer mes de material
pel curs (empadronats 30,60€)

INICI

2 d’octubre

Activitat a càrrec de Jordi Gual
www.depoca.cat

Durant tot el curs es poden proposar i iniciar noves activitats
sempre que hi hagi un grup mínim d’interessats.
Per propostes i iniciatives dirigir-se al Local social municipal d’Avinyó Nou en horari
d’atenció o trucar al 93 897 00 00 ext. 4 o el correu electrònic molinarihl@diba.cat

