
SERVEIS I ENTITATS TARDOR 2021   
CENTRE CÍVIC TACÓ – MUNDA TERRAIRE  
  

                                                                      

 
Serveis   
 
CENTRES OBERTS 
Són serveis socials i educatius, fora de l’horari escolar, 
adreçats a nens i nenes i adolescents d’entre 4 i 16 
anys. La seva finalitat és donar suport als infants 
potenciant el desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
l’esbarjo.  
centresoberts@vilanova.cat    
 
CENTRE OBERT LLEVANT 
Per a infants de 6 a 8 anys. 
Octubre – juny, de dilluns a dijous de 17 a 19.30h 
Preu: gratuït 
Org.: Regidoria d'Infància i Joventut 
 
CENTRE OBERT LLEVANT 
Per a infants de 9 a 12 anys. 
Octubre – juny, de dilluns a dijous de 17 a 19.30h 
Preu: gratuït 
Org.: Regidoria d'Infància i Joventut 
 
CENTRE OBERT JOVE* 
Per a joves de 13 a 16 anys. 
Octubre – juny, de dilluns a dijous de 17 a 19.30h 
Preu: gratuït 
Org.: Regidoria d'Infància i Joventut 

 
 
AMB LES PILES JUGUEM NET 
Si tens piles gastades i no saps què fer-n, porta-les als 
centres cívics i deixa-les al contenidor corresponent. 
Trobaràs un contenidor de piles a tots els 
equipaments de la Xarxa de Centres Cívics. 
 
CONNECTA’T 
Connexió gratuïta a internet  amb ordinadors per a 
totes les edats. 
 
RECOLLIDA DE ROBA 
Si tens roba vella  i no vols utilitzar els contenidors de 
reciclatge de roba que es troben al carrer pots deixar-
la als contenidors que hi ha a tots els equipaments de 
la  Xarxa de Centres Cívics 
 
WI-FI 
Connexió gratuïta a internet  a tots els equipaments 
de la Xarxa de Centres Cívics. 
 
SALA D’EXPOSICIONS 
Si ets un artista o tens material per exposar en una 
sala d’art, vine als centres cívics i et facilitarem un 
espai. 

 
Entitats    
 
ASSOC. COSAMO 
Classes de flamenc i castanyoles 
artcosamo@gmail.com 
Tel.: 93 893 63 58 
  
ASSOC. DISCAPACITATS DEL GARRAF 
Associació per a la reinserció laboral i/o informació a 
persones amb un grau de discapacitat  
Dimarts de 10 a 12h 
adpdgarraf@adpdgarraf.com 
  
ASSOC. JOUDOUR WA AFAK 
Associació de dones musulmanes 
Tel.: 93 893 63 58 
  

ASSOC. MONTESSORI I LA GELTRÚ 
Montessori i la Geltrú vol difondre i donar a conèixer 
els principis i filosofia Montessori així com recolzar la 
pràctica educativa de la vila. 
https://www.facebook.com/montessoriilageltru/ 
montessoriilageltru@gmail.com 
Tel.: 93 893 63 58 
  
AV TORRE D’EN VEGUER 
torredelveguer@gmail.com 
  
AV DEL TACÓ  
avtaco@yahoo.es 
Tel.: 93 893 63 58 
Dijous quinzenalment, a partir de les 20.30 h 


