
 

 
TARDOR DELS SENTITS  

 
AMBIENTADORS ECOLÒGICS  
En aquest taller coneixerem i crearem diversitat 
d’aromes, combinacions, els quals ens transmeten 
multitud de noves sensacions a través de l’olfacte. 
A càrrec de Chantal Diaz, aromatòloga i tècnica en 
dietètica i nutrició. 
Els divendres 20 i 27 d’octubre de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 20 € 
 
PLANTES I HERBES AROMÀTIQUES  
Descobreix l’ampli ventall que ens brinda la natura, 
tot un món ple de beneficis per a la teva salut i que 
delectaran el teu olfacte. A càrrec de Chantal Diaz, 
aromatòloga i tècnica en dietètica i nutrició. 
Els divendres 17 i 24 de novembre de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 20 € 
 
COLLITA DE TARDOR   

 
COSMÈTICA NATURAL  
Cuida’t a través d’ingredients naturals. Taller per 
aprendre una varietat de fórmules de cosmètica i 
higiene personal. A càrrec de Chantal Diaz, 
aromatòloga i tècnica en dietètica i nutrició. 
Els divendres 22 i 29 de setembre de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 20 € 
Org.: Xarxa de Centres Cívics  

 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS CULTURALS  

 
ANGLÈS 
Nivell elemental, adreçat a gent gran   
Dates a determinar, dilluns de 10 a 11.30 h 
Preu: soci 77 €/ no- soci 89 €  
Org.: AV del Barri de Mar  
 
COSMÈTICA NATURAL  
Cuida’ t a través d’ingredients naturals, taller per 
aprendre una varietat de fórmules de cosmètica i 
higiene personal 
22 i 29 set., divendres de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 20 
Org.: Xarxa de Centres Cívics  
 
PINTURA  
21 set.- 30 nov., dijous de 17.30 a 19.30 h  
Preu: soci 50 € / no- soci 62 € 
Org.: AV del Barri de Mar 

 
 
CURSOS FÍSICS  

 
ARTS MARCIALS. TAO TZU JAN 
Sistema Marin  
Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h   
Divendres de 19.15 a 20.30 h 
Preu: gratuït  
Org.: AV del Barri de Mar  
 

BALLS SENSUALS EN FEMENÍ  
Realització de varis estils de ball i muntatge de 
coreografies  
Set.- des., dijous de 21 a 22 h 
Preu: 16 € mes 
Org.: Associació Carisma 
 



 

CHI- KUNG  
Set.- des., dilluns i dimarts de 18.30 a 19.45 h 
Preu: gratuït 
Org: Av Barri de Mar 
 
IOGA  
25 set.- 27 nov., dilluns de 18.45 a 20 h  
Casa del Mar 
Preu: soci 43 € / no- soci 55 € 
Org.: AV del Barri de Mar 
 
26 set.- 28 nov., dimarts de 9.45 a 11 h  
Preu: soci 43 € / no- soci 55 € 
Org.: AV del Barri de Mar 
 
28 set.- 30 nov., dijous de 19 a 20.15 h  
Preu: soci 43 € / no- soci 55 € 
Org.: AV del Barri de Mar 
 
29 set.- 1 des., divendres de 9.45 a 11 h 
Preu: soci 43 € / no- soci 55 € 
Org.: AV del Barri de Mar 

 
 
 
 
 
 
MOVIMENT CORPORAL - BIOENERGÈTICA 
19 set.- 19 des, dimarts de 18.45 a 20.15h 
Casa del Mar 
Preu: soci 56 €/ no- soci 68 € 
Org.: AV del Barri de Mar 
 
SALSA  
Primer nivell,  salsa cubana 
Set.- des., divendres de 20 a 21 h 
Preu: 16 € mes 
Org.: Associació Carisma 
 
Nivell intermedi,  salsa cubana 
Set.- des., divendres de 21 a 22 h 
Preu: 16 € mes 
Org.: Associació Carisma 

 
 
ALTRES ACTIVITATS, TALLERS I XERRADES 

 
ENSENYA’M A PARLAR 
Classes de veu esofàgica dirigida a persones que han patit un càncer de laringe 
Dimecres i dijous de 17 a 18 h 
Org.: Aslaga 
 
 
EXPOSICIONS 

 
CARTELLISTA – SURREALISTA 
Mostra dels cartells surrealistes que ha anat fent Lluís Vilagut Ibáñez durant la seva trajectòria com a fotògraf. 
La tècnica emprada barreja la fotografia amb el collage i el gravat i té com a resultat imatges oníriques que 
són un reflex de l’imaginari del seu autor 
Del 7 al 21 de setembre 
 



 

 
 
EXPOSICIONS 

 
25 ANYS DE VOLUNTARIS DEL GARRAF 
L’any 1992 un grup de persones es van reunir per participar en els Special Olympics, des d’aleshores han seguit 
fent de voluntaris en multitud d’esdeveniments. Aquest és un recull d’algunes fotografies que en donen 
testimoni. Volem dedicar l’exposició a l’Escola Sant miquel –TEGAR i a totes les persones que en un moment o 
altra han estat VOLUNTARIS 
Del 2 al 27 d’ octubre 
Org.: Assoc. Voluntaris del Garraf 
 
TALLER CREATIU ESCOLA ARJAU 
Mostra dels treballs de pintura i escriptura on el nois i noies de sisè de l’Arjau, dirigits per l’Albert Cost, 
expressen els seus sentiments més profunds. L’exposició serà un recull de les obres més interessants dels 
alumnes dels darrers anys. 
Del 2 al 17 de novembre 
Org.: Assoc. de Veïns del Barri de Mar 
 
ABSTRACT GROUND 
Un projecte fotogràfic de Miguel Castellano 
ABSTRACT GROUND es un projecte de fotografia abstracta del terra que va néixer de la confluència de dos 
circumstàncies. D' una banda, la pràctica de la consciència plena. Vaig començar a realitzar meditació en 
moviment, caminant pels meus trajectes habituals, intentant ser conscient de cada moviment del meu cos i de 
l’ entorn pel qual em movia.  D' altra banda, l’exercici d’aproximar-me a la bellesa de l’ordinari, de l' habitual, 
buscant-la en llocs per on passem tots els dies sense adonar-nos 
Del 20 de novembre a l’1 de desembre 
 
 
ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLS? 

Propostes de les entitats per a una Vilanova i la Geltrú més solidària 
 
CONTA CONTES 
Cicle de contes cada 2n divendres de mes, a les 18 h 
Botiga Oxfam Intermón (Plaça dels cotxes, 3) 
Org.: Oxfam Intermón 
 
 
 


