comunicació i disseny www.subitobcn.com

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

musicals
esportives
artístiques

educatives

GUIA

CONDICIONS

ORGANITZA

• Diputació de Barcelona
COL·LABORADORS

www.avinyonet.org
@ajavinyonet
www.facebook.com/dinamitzacioavinyonetdelpenedes

CONSULTEU SETMANALMENT LES CARTELLERES MUNICIPALS

D’ACTIVITATS
2017/18

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
Benvolgut/da veí/ïna,

• L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès es reserva
el dret de canviar l’emplaçament i horari de les
activitats que organitza.

Us fem arribar la nova edició de la Guia d’activitats per al curs 2017-18 per
a totes les edats que inclou el gruix de les activitats que s’organitzen des de
l’Ajuntament, per poder gaudir de l’oci el més a prop possible de la vostra llar.

• 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.

Així doncs, durant aquest mes d’agost, podreu planificar-vos el curs i
apuntar-vos a l’activitat o activitats desitjades.
Es mantenen les activitats habituals com són l’aeròbic, el pilates, la
tonificació, el ioga, l’anglès i el francès, així com també una proposta
de continuïtat del grup de gralla iniciat aquest any passat i que esperem
poder-los sentir aviat pels carrers del municipi.

• 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.

Com a novetat, veureu que s’ha desdoblat el grup de ioga, per a oferir més
dies a la setmana d’aquesta activitat i també s’ha afegir una nova proposta
com és un Curs d’iniciació a la marxa nòrdica. Amb aquesta proposta es
vol introduir una nova activitat esportiva per gaudir de l’entorn del municipi,
realitzant un esport molt saludable i que a través de l’empresa Nordic Walking
Penedès, aprendrem en una jornada, per seguidament, poder fer sortides en
grup.

• 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.

A part, actualment estem preparant un programa d’activitats gastronòmiques
trimestral que rebreu durant el proper mes de setembre i que servirà per
gaudir de l’espai gastronòmic del reformat local d’esquerres.

• Per participar en alguna activitat una vegada
iniciada cal consultar la disponibilitat a
l’Ajuntament.

Per últim, animar-vos a participar a aquestes activitats per poder gaudir de
la millor manera del municipi, dels equipaments i de la companyia dels
nostres veïns i veïnes.

• 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

Alcalde

• 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.

ACTIVITATS
PER A TOTES
LES EDATS

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 2017/18
EDUCATIVES

esportives
AERÒBIC

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

ANGLÈS - A1 (INICIATS 2015-16)

Aeròbic (Grup B - dijous)

Ioga (Grup B - dimecres)

Anglès A2 (Iniciats 2014-15)

Pilates (Grup A - dilluns)

Iniciació a la marxa nórdica

Anglès B1 (Iniciats 2013-14)

Pilates (Grup B - dimecres)

ARTÍSTIQUES
Restauració de mobles
(Grup A - dilluns)

Pilates (Grup C - dijous)
Tonificació

Curs de gralla

HORARI

20:30 – 21:30

LLOC

Sala d’actes del Centre de dinamització
turística local

Nom i Cognoms

INICI

19 de setembre

Adreça

GRUP

Mínim de 8 participants

Telèfon mòbil

Restauració de mobles
(Grup B - dimarts)

Telèfon fix

Correu electrònic

DIA

dijous

HORARI

20:30 – 21:30

LLOC

Sala d’actes del Centre de dinamització
turística local

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

dilluns

HORARI

20:00 – 21:30

LLOC

Local social municipal de Cantallops

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

INICI

21 de setembre

INICI

2 d’octubre

GRUP

Mínim de 8 participants

GRUP

mínim de 6 alumnes

Empadronat/ada al municipi

IBAN

Activitat a càrrec de Rosa Maria Olivella

ENTITAT

No empadronat/ada al municipi

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

PILATES
Signatura

DIA

dilluns

GRUP A

HORARI

20:00 – 21:30

DIA

dilluns

LLOC

Local social municipal de Cantallops

HORARI

20:00 – 21:00

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

LLOC

INICI

2 d’octubre

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del
Penedès

INICI

mínim de 6 alumnes

18 de setembre

GRUP

GRUP

Mínim de 8 participants

ANGLÈS - B1 (INICIATS 2013-14)

Anglès A1 (Iniciats 2015-16)

dimarts

DIA

ANGLÈS - A2 (INICIATS 2014-15)

Ioga (Grup A - dilluns)

DIA

GRUP B

ESPORTIVES

Aeròbic (Grup A - dimarts)

MUSICALS

GRUP A

educatives

ESPORTIVES

Francès A1 (Iniciats 2015-16)

a

de

de

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer d’Activitats i cursos, responsabilitat de l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès, amb la finalitat de gestionar els cursos i activitats que es realitzen; i per tal de que els hi puguem remetre informació sobre esdeveniments futurs
que considerem que poden ser del seu interès. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de
dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de la Vila, nº1 d’Avinyó Nou, 08793
Avinyonet del Penedès (Barcelona)

GRUP B
DIA

dimecres

HORARI

20:45 – 21:45

DIA

dimecres

HORARI

19:30 – 21:00

LLOC

Local social municipal de Cantallops

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del Penedès

PREU

23,40€/mes (empadronats 21€)

INICI

20 de setembre

DIA

dilluns

INICI

4 d’octubre

GRUP

Mínim de 8 participants

HORARI

19:45 – 20:45

GRUP

Mínim de 6 alumnes

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou

RESTAURACIÓ DE MOBLES

18 de setembre

GRUP A

FRANCÈS - A1 (INICIATS 2015-16)
DIA

dimarts

HORARI

19:30 – 21:00

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou

PREU

40€/mes (empadronats 36€)

INICI

3 d’octubre

GRUP

mínim de 4 alumnes

GRUP C
dijous

INICI

HORARI

19:15 – 20:15

GRUP B

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del
Penedès

INICI

21 de setembre

GRUP

Mínim de 8 participants

Activitat a càrrec de Rosa Maria Olivella

CURS DE GRALLA (INICIATS 2016-17)
DIA

dimarts

HORARI

21:00 – 21:45

LLOC

A concretar amb el grup de participants

PREU

• Majors de 18 anys 31,72€/mes
• Menors de 18 anys 26,42€€/mes
• Matrícula anual de 36,72€

DATA

octubre

GRUP

mínim de 5 alumnes

Activitat a càrrec de l’Escola de música de
l’Alt Penedès - www.emaltpenedes.wordpress.com

artístiques

GRUP A

DIA

TONIFICACIÓ

musicals

IOGA

dimarts

HORARI

19:30 – 20:30

LLOC

Gimnàs del CEIP d’Avinyonet del
Penedès

INICI

19 de setembre

GRUP

Mínim 8 participants

dimecres

HORARI

17:30 – 20:00

HORARI

19:45 – 20:45

LLOC

LLOC

Local social municipal d’Avinyó Nou

Local social de la Societat La Penya de
L’Arboçar

INICI

20 de setembre

PREU

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

INICI

2 d’octubre

Activitat a càrrec d’Esther López
GRUP B

1 dia
per setmana

14€/mes
(empadronats 12,60€/mes)

2 dies
per setmana

28€/mes
(empadronats 25,20€/mes)

INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
DIA
HORA

El dia i horari es determinarà amb el
grup de participants. S’acostuma a realitzar aquest curs un matí de dissabte.

PREUS AERÒBIC, PILATES I TONIFICACIÓ

DURADA

1 dia
per setmana

15€/mes
(empadronats 13,50€/mes)

3 hores

LLOC

Rutes senyalitzades del municipi

2 dies
per setmana

27€/mes
(empadronats 24,30€/mes)

PREU

25€/tota l’activitat (inclou el lloguer del
material necessari)

3 dies
per setmana

38€/mes
(empadronats 34,20€/mes)

GRUP

Mínim 8 participants

4 dies
per setmana

49€/mes
(empadronats 44,10€/mes)

Activitats a càrrec de Rosa Maria Olivella

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

dilluns

DIA

PREUS IOGA

DIA

DIA

Després d’aquest curs d’iniciació s’organitzaran sortides
amb el grup de participants.

Activitat a càrrec de
Marxem Nòrdic Walking Penedès

DIA

dimarts

HORARI

17:30 – 20:00

LLOC

Centre cultural i recreatiu de Cantallops

PREU

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

INICI

3 d’octubre

Activitat a càrrec de Jordi Gual
www.depoca.cat

NO T’HO
PERDIS

