SANT GREGORI
Programa d'activitats

culturals,
i familiars

2020 2021

fem cultura!

INFORMACIÓ OFERTA CULTURAL i FAMILIAR
1. Les inscripcions a les diferents activitats s’han de fer de la forma indicada en cada
apartat i/o directament a l’entitat organitzadora.
2. Els cursos i tallers només es podran dur a terme si s’arriba a un nombre mínim d’inscrits.
En cas de no arribar-se a aquest mínim s’informarà als inscrits/es amb el màxim
d’antel·lació possible.

ACTIVITATS PUNTUALS
1. La inscripció als tallers puntuals s’ha de fer una setmana abans de l'inici de l'activitat
presencialment a Cal Bolet o per internet a: www.santgregori.cat
2. Si l’Àrea de Cultura anul·la un taller per falta d’inscrits o causa justificada, es retornarà
l’import total del taller.
3. Si la persona inscrita no assisteix al taller, no es retornaran els diners.
L’Ajuntament de Sant Gregori es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa per causes
justificades.

Descompte amb la Targeta Cultura de Sant Gregori
(per empadronats al municipi de Sant Gregori)
Descompte Carnet Jove Sant Gregori (12 a 29 anys)
Descompte amb el Carnet del Casal Sant Grau (a partir de 60 anys)

Proposta Familiar
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*Aquests descomptes no són acumulables
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ACTIVITATS
CURSOS

Preu: 25,00 €/mes
23,00 €/mes*
Durada activitat: d'octubre 2020 a juny 2021 / Seguint el calendari
escolar de l’Escola Agustí Gifre
Lloc: Centre Cívic / Sala 1 octubre
A càrrec de: Marta Esplugas

7 a 12 anys

Dilluns

TEATRE

*

ESCOLA DE TEATRE

17.30 a 19.00 h

Inscripcions i informació:
Cal Bolet // Tel. 972 429 072 // cultura@santgregori.cat
ACTIVITAT
Amb aquest curs pràctic i dinàmic, es pretén que els nens i nenes ho
passin bé fent teatre, però també contribuir a la formació integral de
l'alumnat: coneixement d'un mateix, desinhibició, seguretat personal,
capacitat d'observació, expressivitat, domini del cos i de la veu, responsabilitat, ...
A partir del treball en equip, la improvisació i la imaginació, crearem
teatre.
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TEATRE

*

TEATRE PER A ADULTS

Preu: 80,00 €/curs
60,00 €/curs*
* Possibilitat d’efectuar el pagament en dues quotes (octubre i gener)
Durada activitat: d’octubre 2020 a maig 2021
Lloc: Centre Cívic de Sant Gregori i teatre Espai la Pineda
A càrrec de: Marta Parramón

Adults

3r divendres
de cada mes (8 sessions)

19.00 a 21.00 h

Inscripcions i informació:
Cal Bolet // Tel. 972 429 072 // cultura@santgregori.cat
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ACTIVITAT
Fas teatre i t'agradaria perfeccionar la teva tècnica? Vols expressar-te
millor davant d'un públic? T'agradaria tenir nocions d'interpretació
teatral? Et proposem un curs fet a mida, un curs per totes aquelles
persones que volen conèixer la tècnica de veu, cos i la interpretació,
que volen crear personatges amb ànima! A través de textos seleccionats, creació pròpia i treball d'improvisació, aconseguiràs millorar la
teva tècnica mentre gaudeixes a l'escenari!

Preu: Gratuït
Durada activitat: d’octubre a desembre 2020
Lloc: Sala 1 d’octubre
A càrrec de: Generalitat de Catalunya Departament de
Benestar Social i família

Tallers
Mares i pares
amb fills/es de
0-18 anys

Tallers quinzenals
o setmanals
(6 sessions)

Dimarts o dijous
17.00 a 19.00 h
i/o
19.00 a 21.00 h

Els grups s'organitzaran en funció de l'edat dels fills i filles.

CRÉIXER EN FAMÍLIA

CRÉIXER EN FAMÍLIA

Inscripcions i informació:
Cal Bolet // Tel. 972 429 072 // cultura@santgregori.cat
ACTIVITAT
Un cicle de tallers on els pares i mares reflexionaran i intercanviaran vivències sobre l'educació dels seus fills i filles, guiats per un professional
expert en dinàmiques familiars que els donarà eines per a la criança
positiva. El cicle consisteix en sis sessions de dues hores que tractaran
temàtiques com: l'afecte, l'autonomia, l'autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l'àmbit domèstic...
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MÚSICA

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Durada activitat: de setembre 2020 a juny 2021 / Seguint el calendari
escolar de l'Escola Agustí Gifre
Lloc: Cal Bolet
A càrrec de: Escola de Música del Gironès
Organitza: Consell Comarcal del Gironès - Ajuntament de St. Gregori
Llenguatge musical: A partir de 3 anys
Petits músics / Sensibilització 1 i 2 / Iniciació / Preparatori 1 i 2
Primer / Segon / Tercer / Quart / Pas de grau / Instrument
individual o col·lectiu
Programes Alternatius: Música a mida (a partir de 7 anys)
Llenguatge musical, Instrument individual o col·lectiu
Formacions:
Jove Orquestra del Gironès
Escola de guitarres del Gironès
Opcions gratuïtes pels alumnes:
Teatre musical
Cant Coral

8

Per a més informació:
Escola de Música del Gironès // Tel. 972 213 262 (de 10.00 a 14.00h)
emg@girones.cat // www.emg.cat

Preu: 10 €/mes
Durada activitat: de setembre 2020 a agost 2021
Lloc: Centre Cívic
A càrrec de: Evgeni Kleyner
Organitza: Coral Sant Gregori

Totes les
edats

Dijous

MÚSICA

CORAL SANT GREGORI

21.00 a 23.00 h

Inscripcions i informació:
Tel. 605 022 169 // www.coralsantgregori.com
ACTIVITAT
Si vols formar part de la Coral Sant Gregori podràs participar de
molts esdeveniments de la nostra Vall tot cantant cançó tradicional
catalana i d’arreu del mon (gòspel, folk, pop, clàssica,...).
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DANSA

*

DANSA CONTEMPORÀNIA
Preu: 45,00 €/mes - 130,00 €/trimestre
40,00 €/mes - 120,00 €/trimestre*
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Espai La Pineda
A càrrec de: Nagore Somoza. Ballarina i educadora de dansa
creativa i contemporània

Adults

Dimarts i/o
Dijous

18.00 a 19.30 h
Vine a fer una classe de prova!

Inscripcions i informació:
Nagore Somoza // Tel. 616 49 61 00 // nagoredantzari@gmail.com
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ACTIVITAT
En aquest curs es treballarà en dues vessants: d'una banda treballarem les diferents tècniques de la dansa contemporània, equilibri, desequilibri, consciència de l'espai, presència, ritme, temps i contratemps,
vinculació amb la música, girs, desplaçaments,...).
D'altra banda es potenciarà un espai dedicat al treball creatiu. S'oferiran eines per experimentar emocions i desenvolupar el plaer de comunicar-se corporalment.

Preu: 25,00 €/trimestre
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Espai La Pineda
A càrrec de: Lluís Reixach i Teresa Micaló
Organitza: Sardanistes de la Vall

Per a totes
les edats

Dimecres

20.00 a 22.30 h

Inscripcions i informació:
Teresa Micaló // Tel. 620 126 930 // tmicalo@yahoo.es
ACTIVITAT
Vine a ballar sardanes i balls en línia.
Aprendrem tota mena de passos i coreografies i, sobretot, passarem
una bona estona.

SARDANES I BALLS EN LÍNIA

SARDANES I BALLS EN LÍNIA
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PUNTES AL COIXÍ

PUNTES AL COIXÍ
Preu: A consultar (segons horari)
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Centre Cívic
A càrrec de: Maria Angelats
Organitza: Puntaires de Sant Gregori

Per a totes
les edats

Dimarts i
Dimecres

Inscripcions i informació:
Maria Angelats // Tel. 972 428 354

15.00 a 23.00 h*
*Es pot escollir l’horari
que més convingui;
en funció d’això s’establirà
la quota de pagament

ACTIVITAT
Recuperem la tradició centenària que, per la seva bellesa i diversitat de tècniques, és considerada tot un art.
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Preu: A consultar (segons l'horari)
Gratuït amb el Carnet del Casal Sant Grau*
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Centre Cívic
A càrrec de: Montse Riera

Per a totes
les edats

Dilluns

Inscripcions i informació:
Montse Riera // Tel. 972 428 190

GANXET

*

GANXET

17.00 a 19.00 h*
*possibilitat de fer altres horaris

ACTIVITAT
Amb la tècnica del ganxet es poden elaborar objectes molt diversos amb estil i personalitat.
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COSTURA CREATIVA I PRÀCTICA
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*

COSTURA CREATIVA I
PRÀCTICA
Preu: 30,00 €/mes // 25,00 €/mes*
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Centre Cívic
A càrrec de: Maria Casademont

Infantil
Adults

Dilluns

17.00 a 18.30 h
19.00 a 20.30 h

Inscripcions i informació:
Cal Bolet // Tel. 972 429 072 // cultura@santgregori.cat
ACTIVITAT
Amb aquest taller coneixerem diferents tècniques de costura com posar cremalleres, biaix, fer butxaques, fer vores, posar gomes i botons,
podrem crear la nostra roba i complements (faldilles, pantalons, dessuadora, samarretes, disfresses, bosses de platja, motxilles, estoig,...).
D’aquesta manera aprendrem a copiar patrons i passar-los al teixit,
tallar i confeccionar i també a cosir a mà, amb màquina plana i fins i
tot amb Overlock.

Preu: 45,00 €/mes
40,00 €/mes*
Durada activitat: d’octubre 2020 a juny 2021
Lloc: Locals Parroquials
A càrrec de: Atelier Rocacorba

Per a totes
les edats

Dimecres

CERÀMICA

*

CERÀMICA

11.00 a 12.30 h
i/o
17.00 a 18.30 h

Inscripcions i informació:
Atelier Rocacorba
lucinda@rocacorba-atelier.shop // Tel. 711 760 711
ACTIVITAT
Aproparem els alumnes al món de la ceràmica en les seves diferents
variants i tècniques, de manera que cadascú pugui descobrir allò que
més li agradi i llavors, aprofundir en el treball d'aquesta tècnica. Partirem del modelatge realitzant figures senzilles, pintarem i decorarem
rajols, decorarem peces cuites i treballarem amb el torn. També aprendrem a crear colors a partir de pigments naturals (òxids) i pigments
industrials.
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CLUB DE LECTURA

CLUB DE LECTURA
Preu: Gratuït
Durada activitat: de setembre 2020 a juliol 2021
Lloc: Rectoria de Cartellà i Biblioteca Miquel Martí i Pol
A càrrec de: Carme Callejon
Organitza: Ateneu de la Vall del Llémena

Per a totes
les edats

3r dimecres
de cada mes

Inscripcions i informació:
Carme Callejon
Tel. 649 723 883
carme.callejon@gmail.com
https://delecturablog.wordpress.com/
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20.30 h

*

Preu: 35,00 €/curs
25,00 €/curs*
Durada activitat: Inici gener 2021
(curs de 12 hores distribuïdes en 6 sessions de 2h)
Lloc: Cal Bolet

Adults

A determinar

19.00 a 21.00 h

Inscripcions i informació:
Cal Bolet // Tel. 972 429 072// cultura@santgregori.cat

FOTOGRAFIA DIGITAL

FOTOGRAFIA DIGITAL - AVANÇAT

ACTIVITAT
T'agrada la fotografia? En aquest curs aprendrem a treure el màxim
rendiment a la càmera, millorar les composicions i a retocar les fotos
amb programes de disseny.
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FOTOGRAFIA DIGITAL

FOTOGRAFIA DIGITAL - MÒBIL

*

Preu: 20,00 €/curs
15,00 €/curs*
Durada activitat: Inici gener 2021
(curs de 6 hores distribuïdes en 3 sessions de 2h)
Lloc: Cal Bolet

Joves

A determinar*

Inscripcions i informació:
Cal Bolet
Tel. 972 429 072 // cultura@santgregori.cat

A determinar*
* segons disponibilitat
dels joves interessats

ACTIVITAT
“La millor càmera és la que sempre portes a sobre”.
Descobrirem totes les possibilitats fotogràfiques del nostre mòbil.
Els telèfons mòbils ofereixen múltiples possibilitats tan en el moment
de prendre la foto, com alhora de processar-les.
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ACTIVITATS
PUNTALS
CUINA, TALLERS I
ACTIVITATS FAMILIARS
Les diferents propostes s'aniran
anunciant progressivament a mesura
que s'acosti la data de realització a
través dels canals següents:
> www.santgregori.cat
> Butlletí electrònic municipal
> Cartelleres municipals
> APP Ajuntament de Sant Gregori
> Ràdio Sant Gregori 107.9

Més informació:
Cal Bolet
Tel. 972 429 072
cultura@santgregori.cat

ACTIVITATS PER A NENS I NENES

9S!
1
ANY

Espai de joc d'1 a 4 anys. De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Grup de joc i criança de 5 mesos a 3 anys
Kung fu infantil
Nadal, Pasqua i estiu a Gira-sol de 2 a 8 anys

ACTIVITATS PER A ADULTS
Gimnàstica holística (consciència)
Consciència on-line (individual)
Kung-fu
Chi Kung
Kundalini ioga
Kundalini ioga
Tallers de ioga de dissabte
Ioga per a embarassades
Ioga per a mares i nadons
Benedicció Mundial de l'úter (Miranda Gray)

CURSOS

Joc per als nens
Consciència per als adults

Despertar sensorial
Taller de pintura seguint el treball d'Arno Stern.
El juego libre, que és y como lo acompañamos los adultos. Curso on-line
VIII Escola d'estiu a Gira-sol
Xerrades i assessorament a pares i educadors
seguint el treball d'Emmi Pikler i Elsa Gindler

Marta Graugés Rovira
Avda. Girona, 3A / 17150 Sant Gregori
telèfon: 666 303 919
martagrauges@gmail.com / www.gira-sol.cat

ESCOLA D'ANGLÈS I MÚSICA GOODLIFE
Classes d'anglès, guitarra, ukelele, piano, baix,
llenguatge musical
Aula de música irlandesa
Preparació d'exàmens oficials de Cambridge
Tots els nivells i edats

Tel 622 129 887 Joana / 622 938 886 Gavin
Av de Girona 51, 17150 Sant Gregori
joanaferrertorrent@gmail.com

REDESCOBREIX LA NOVA PATULEIA!
Nova administració

SERVEIS:

Serveis d’acollida “BON DIA” i “BONA TARDA”,
casals d’estiu, tallers, extraescolars, visita de
personatges Disney, festes d’aniversari...

i molt més!!!
Av. de Girona núm,39 / 17150 Sant Gregori
972 428 602

660 091 839 // lapatuleia.santgregori@gmail.com

www.lapatuleia.com //

La Patuleia Sant Gregori

Av. Girona, 91, Bxs B. 17150 Sant Gregori/Girona

T. 659 954 802 - 609 062 332

targeta cultura
SANT GREGORI

Gaudeix de descomptes i avantatges en activitats culturals,
teatre, concerts, espectacles infantils...
> Poden gaudir de la Targeta Cultura totes les persones empadronades
al municipi de Sant Gregori.
> La Targeta Cultura es podrà sol·licitar presencialment a les oficines
de l'Ajuntament de Sant Gregori i a Cal Bolet.
> Els preus d'obtenció i manteniment de la targeta cultura
seran els següents:
· Nadons: gratuïta
· Infantil: gratuïta
· Juvenil: gratuïta
· Adults (30 a 64 anys): 3 €/any
· Sènior: gratuïta
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Més Informació a:
Cal Bolet
Tel. 972 429 072
cultura@santgregori.cat

ment
Ajunta Gregori
de Sant

CAL BOLET:
Tel. 972 429 072
cultura@santgregori.cat

