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Benvolguts lloretencs, 

Tot just iniciada aquesta etapa com a regidor 
de Participació Ciutadana, us presento aquest 
fulletó amb un munt d’activitats i cursos que 
s’han preparat per portar a terme en els centres 
cívics de la nostra vila, des de mitjans d’octubre 
de 2015 fins al mes de juny de 2016. 

Aquests centres són equipaments municipals que 
es conceben com a espais oberts a tothom, joves, 
grans, infants i entitats, i on es pot participar en 
les activitats i projectes que s’hi fan. 

El seu principal objectiu és la dinamització 
sociocultural de Lloret i dels barris on s’ubiquen, 
així com també ser espais de referència per 

a la cohesió de la ciutadania, les entitats i 
els col·lectius, tot impulsant la realització 
d’activitats que tinguin per objecte el 
desenvolupament social, cultural, de lleure i 
promoure l’associacionisme i la participació 
ciutadana en general.

Així doncs, us animo a fer la vostra tria segons 
les vostres inquietuds i necessitats.

Espero que sigui del vostre grat, així com també 
trobar-vos-hi i saludar-vos personalment.

Josep Lluís Llirinós i Moreno 
Regidor de Participació Ciutadana





Expressió artística
Cursos Continguts Dates i horaris Lloc Preu

Pintura a l’oli
Prof.: Neus Dalmau

Tècnica pictòrica en què la matèria
colorida s’obtè de la barreja d’un
pigment colorant amb l’oli

Dilluns de 16 a 18 h.
Del 19 d’octubre de 2015
al 30 maig de 2016

El Rieral 18,50 € per trimestre
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Pintura a l’oli, 
acrílic i dibuix 
Prof.: Stella González

Tècnica pictòrica en què la matèria colorida 
s’obtè de la barreja d’un pigment colorant amb 
l’oli, també tècnica amb l’acrílic i el dibuix

Dimarts de 17 a 19 h.
Del 13 d’octubre de 2015
al 31 maig de 2016

Can Ballell 18,50 € per trimestre
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Pintura a l’oli
Prof.: Alexander Leal Cid

Tècnica pictòrica en què la matèria
colorida s’obtè de la barreja d’un
pigment colorant amb l’oli

Dijous de 17.30 a 19.30 h.
Del 15 d’octubre de 2015
al 26 de maig de 2016

Can Carbó 18,50 € per trimestre
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Pintura  
a l’oli
Prof.: Alexander Leal Cid

Tècnica pictòrica en què la matèria
colorida s’obtè de la barreja d’un
pigment colorant amb l’oli.

Dimecres de 16 a 18 h.
Del 14 d’octubre de 2015
al 25 de maig de 2016

El Rieral 18,50 € per trimestre
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Pintura a l’oli, 
acrílic i dibuix 
per a nens
Prof.: Stella González

Tècnica pictòrica en què la matèria
colorida s’obtè de la barreja d’un
pigment colorant amb l’oli, també
tècnica amb l’acrílic i el dibuix

Dilluns de 17 a 19 h.
Del 13 d’octubre de 2015
al 31 maig de 2016

Can Ballell 18,50 € per trimestre
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Cursos organitzats 
per l’Ajuntament

Inscripcions
A partir de l’1 d’octubre del 2015

Oficina d’Informació 
i Atenció Ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila 1, planta baixa 
Tel. 972 361 800 · oiac@lloret.org

Informació
Centre Cívic el Rieral 
carrer Joan Fuster i Ortells, 12-14 
Tel. 972 364 406  
centrescivics@lloret.cat

NOU!

NOU!

mailto:uniolloretenca@josepanselmclave.cat
mailto:uniolloretenca@josepanselmclave.cat


Noves tecnologies
Cursos Continguts Dates i horaris Lloc Preu

Informàtica 
Nivell I
Escola Sistemes Linux

El Sistema Operatiu, Internet bàsica,
comprimir i descomprimir arxius,
crear carpetes, Paint, la calculadora,
desar documents…

Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h.
Del 19 d’octubre de 2015
al 2 de desembre de 2015

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Informàtica 
Nivell I
Escola Sistemes Linux

El Sistema Operatiu, Internet bàsica,
comprimir i descomprimir arxius,
crear carpetes, Paint, la calculadora,
desar documents…

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h.
Del 20 d’octubre de 2015
a l’1 de desembre de 2015

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Informàtica 
Nivell II
Escola Sistemes Linux

Internet avançat: Cerques avançades, correu
electrònic, fòrums, xats, interactuar amb
l’Administració, seguretat (antivirus),
descarregar programes, compres per 
internet…

Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h.
Del 18 de gener de 2016
al 29 de febrer de 2016

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Informàtica 
Nivell II
Escola Sistemes Linux

Internet avançat: Cerques avançades, correu
electrònic, fòrums, xats, interactuar amb
l’Administració, seguretat (antivirus),
descarregar programes, compres per 
internet…

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h.
Del 19 de gener de 2016
a l’1 de març de 2016

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Informàtica 
Nivell III
Escola Sistemes Linux

Xarxes socials i eines multimèdia: Facebook,
Twitter, Dropbox, Google Drive,
Google Calendar, Youtube, Spotify…

Dilluns i Dimecres de 19 a 20.30 h.
Del 4 d’abril de 2016
al 18 de maig de 2016

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

Tablets i 
Smartphones
Escola Sistemes  
Linux

Aprendre a usar els sistemes iOS i Android
de manera efectiva per a l’entorn personal
i aprofitar els recursos que ens ofereixen
en el dia a dia

Dimarts i Dijous de 19 a 20.30 h.
Del 5 d’abril de 2016
al 17 de maig de 2016

El Rieral 18,50 €
(14 € ) 

carnet jove / jubilat

NOU!



Llengües
Cursos Continguts Dates i horaris Lloc Preu

Rus 1
Prof.: Úrsula Sienczak

Es treballaran les habilitats de parlar,
escriure, llegir i entendre l’idioma
en situacions quotidianes

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h.
Del 14 d’octubre de 2015
al 21 de desembre de 2015

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Francès 1
Acadèmia CELL

Es treballaran les habilitats de parlar,
escriure, llegir i entendre l’idioma
en situacions quotidianes

Dimarts i dijous de 19.30 a 21 h.
Del 13 d’octubre de 2015
al 22 de desembre de 2015

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Francès 2
Acadèmia CELL

Perfeccionament i continuació del curs
anterior. Es treballaran les habilitats de parlar
escriure, llegir i entendre l’idioma

Dimarts i dijous de 19.30 a 21 h.
Del 12 de gener de 2016
al 17 de març de 2016

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Anglès 1
Acadèmia AULA

Es treballaran les habilitats de parlar,
escriure, llegir i entendre l’idioma
en situacions quotidianes

Dilluns i dijous de 10 a 11.30 h.
Del 15 d’octubre de 2015
al 21 de desembre de 2015

Can Sabata 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Anglès 2
Acadèmia AULA

Perfeccionament i continuació del curs
anterior. Es treballaran les habilitats de parlar
escriure, llegir i entendre l’idioma

Dilluns i dijous de 10 a 11.30 h.
Del 11 de gener de 2016
al 17 de març de 2016

Can Sabata 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Alemany 1
Acadèmia CELL

Es treballaran les habilitats de parlar,
escriure, llegir i entendre l’idioma
en situacions quotidianes

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h.
Del 11 de gener de 2016
al 16 de març de 2016

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Àrab
Màriam El-Jaiedi Acharki

Es treballaran les habilitats de parlar,
escriure, llegir i entendre l’idioma
en situacions quotidianes

Dimarts i divendres de 19 a 20.30 h.
Del 12 de gener de 2016
al 18 de març de 2016

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

NOU!

NOU!

El primer dia de curs es farà una prova de nivell (a anglès i francès) per determinar el nivell de cada alumne.



Varis
Cursos Continguts Dates i horaris Lloc Preu

Cívic Espai
Prof.: Litzie Yepis Vargas

Espai creatiu, col·laboratiu i dinamic per a 
realitzar i compartir diverses activitats i 
coneixements

Dijous de 15.30 a 17.30 h.
Del 15 d’octubre de 2015
al 26 de maig de 2016

El Rieral Gratuït

Curs de 
novela i taller 
d’escriptura
Prof.: Tomás Auchterlonie

Què vol dir escriure una novela?
Tipus de novela, creació de personatges,
punts de vista, escenari, estructura.
Estratègies per a un primer borrador.

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h.
Del 13 d’octubre de 2015
al 22 de desembre de 2015

El Rieral 36,50 €
(29,50 €)
carnet Jove/

Jubilat

Taller 
d’escriptura 
creativa per  
a joves
Prof.: Tomás Auchterlonie

Exercicis d’escriptura, superar el bloqueig, 
desenvolupar idees, escenes, diàlegs…
Joves entre 13 i 18 anys de Lloret

Dimarts de 17.30 a 19 h 
Del 14 de gener de 2016
al 17 de març de 2016

El Rieral 18,50 €
(14 €)

carnet Jove

Sardanes*
Prof.: Jordi Rocas
Yasuji Fusano

Iniciació i perfeccionament
de la dansa tradicional catalana.

Divendres de 17.30 a 18.30 h.
Del 15 de gener de 2016
al 18 de març de 2016

El Rieral Gratuït

NOU!

NOU!

* Les inscripcions a tots els cursos organitzats per l’Ajuntament (color verd) es fan a l’OIAC, llevat del curs de Sardanes que es fa al Centre 
Cívic El Rieral.



Treballs manuals
Cursos Continguts Dates i horaris Lloc Preu

Iniciació a  
la costura
Prof.: Carmen Gómez

Cosir amb didal, embastar fil,
agafar i fer baixos de pantalons i fandilles
posar cremalleres, tallar i allargar tirants,
interpretar patrons

Divendres de 16 a 17.30 h.
del 23 d’octubre de 2015
al 27 de maig de 2016

El Rieral
18,50€  

per trimestre
(14€) 

carnet Jove/jubilat

Puntes de coixí
Prof.: Rosa Carrasco

Tècnica d’encaix tèxtil consistent en 
entreteixir fils que inicialment estan enrotllats 
en bobines, anomenades boixets

Dimarts i Dissabte de 17 a 19 h.
del 20 d’octubre de 2015
al 18 de juny de 2016

Can Carbó
73 €  

per trimestre
(54,50 €) 

carnet Jove/jubilat

Taller de  
pintura al guix 
(chalk paint)
Prof.: Rosa Haba

Restauració i reciclatge d’objectes i mobles 
amb pintura al guix (ecològica)

Dimecres de 17 a 20 h.
Del 14 d’octubre de 2015
al 25 de maig de 2016

Can Ballell
36,50 € 

per trimestre
(29,50 €)

carnet Jove/jubilat

• Amb motiu de les festes de Nadal (del 22/12/2015 al 07/01/2016, ambdos inclosos) i Setmana Santa (del 21/03/2016 al 28/03/2016, ambdos inclo-
sos) no es faran classes.  
Així mateix tampoc es faran les classes que caiguin en dia festiu que en cap cas seran de caràcter recuperable.

• Els preus dels cursos organitzats pel Centre Cívic estan regulats per les ordenances municipals.
• Les places a tots els cursos són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
• La realització d’una activitat està condicionada a la inscripció d’un mínim de persones.
• Els cursos no inclouen el material.

Notes



Cursos organitzats  
per associacions

Informació i inscripcions
Contacteu amb l’entitat  
organitzadora del curs

Associació de la Dona Activa
Tel. 666 171 186 · associaciodona@gmail.com

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Balls de saló Ball estàndard seguint el ritme  
d’una manera coordinada

Dilluns de 20.30 a 22 h.
A partir del 5 d’octubre de 2015
al 13 de juny de 2016

El Rieral

Balls orientals Dansa de moviments suaus i amb fluïdesa dissociant i 
coordinant a la vegada diferents parts del cos

Dimarts de 20.30 a 22 h.
A partir del 6 d’octubre de 2015
al 14 de juny de 2016

El Rieral

Zumba Ball coreogràfic que combina  
diferents ritmes musicals

Divendres de 20.30 a 22 h.
A partir del 9 d’octubre de 2015
al 17 de juny de 2016

El Rieral



Associació Coral Unió Lloretenca
Tel. 665 861 356 · uniolloretenca@josepanselmclave.cat

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Cant coral adults Cançons populars Dimarts de 21 a 23 h Can Carbó

Laboratori d’Expressions Artistiques i Desenvolupament 
Tel. 686.244.744 · neusdalmaucorominas@gmail.com

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Tècniques pictòriques 
en paper

Es treballaran el gouache, les aquarel·les  i el pastel. 
També el dibuix, el carbó, llapis i sanguina.

Dimarts de 16 a 18 h 
D’octubre a juny

El Rieral

Història de l’art Un passeig per la història de la pintura, escultura i arts 
en general des de la Prehistòria fins l’actualitat.

Dimarts de 18 a 19 h 
D’octubre a juny

El Rieral

Taller de poesia  
i rapsòdia

De Ramon Llull a Enric Cassasses.
Obrador de poesia i rapsòdia

Dilluns de 19 a 21 h 
D’octubre a juny

Can Sabata



Associació Coral Unió Lloretenca
Tel. 665 861 356 · uniolloretenca@josepanselmclave.cat

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Cant coral adults Cançons populars Dimarts de 21 a 23 h Can Carbó

Associació Multicultural de la Selva
Tel. 655 296 194 · multiculturaldelaselva@yahoo.es

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Cant coral  
per a nens

Cançons tradicionals del món i música popular i 
tradicional catalana, artesania, pintura i tallers 
literaris (Per a infants de 6 a 12 anys)

Dimecres de 17 a 18.30 h.
De setembre a Juny

Can Sabata

Cant coral  
per a adults

Cançons tradicionals del món i música popular i 
tradicional catalana, artesania, pintura i tallers 
literaris (A partir de 16 anys)

Dimecres de 18.30 a 20 h.
Tot l’any

Can Sabata

Grup d’havaneres 
Sa Caleta

Música popular i tradicional catalana 
(Places limitades)

Dimecres de 20 a 22 h.
Tot l’any

Can Sabata

Club Escacs Lloret
Tel. 972 369 190 / 617 865 643 · albertiroser@gmail.com

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Escacs Joc de taula considerat com un esport
i alhora un art mental (Per a infants a partir de 8 anys)

Divendres de 17 a 19.30 h El Molí



Associació de Veïns del Nucli Antic
Tel. 630 865 445 · cursos@veinsnuclianticlloret.com

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Country Grup d’iniciació i balls A concretar amb l’entitat  
organitzadora

Fòrum

Francès i anglès Grups de conversa A concretar amb l’entitat  
organitzadora

Fòrum

Pilates Grups d’iniciació i avançats A concretar amb l’entitat  
organitzadora

Fòrum

Tai Chi Grups d’iniciació i avançats A concretar amb l’entitat  
organitzadora

Fòrum

Balls de saló Grup d’iniciació i balls A concretar amb l’entitat  
organitzadora

Fòrum



Associació Cultural de Músics, Djs i Productors Musicals
Tel. 626729648 · kfree.lloret@gmail.com

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

K-free Fusió de ritmes africans i llatins on es treballa tot el cos i 
la motricitat a través de la dansa i l’expressió corporal

Dijous de 20.30 a 22 h El Rieral

• Amb motiu de les festes de Nadal (del 22/12/2015 al 07/01/2016, ambdos inclosos) i Setmana Santa (del 21/03/2016 al 28/03/2016, ambdos inclo-
sos) no es faran classes. Així mateix tampoc es faran les classes que caiguin en dia festiu que en cap cas seran de caràcter recuperable.

• La inscripció i les condicions de les activitats organitzades per les entitats corresponen a les mateixes entitats.

Notes

Associació de Veïns del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua
Tel. 625 180 109 · payla2008@hotmail.es

Cursos Continguts Dates i horaris Lloc

Costura Espai de suport per l’elaboració
de peces de vestir o artesanals

Dimecres de 17 a 19 h El Molí



2015
2016

D E  L L O R E T  D E  M A R

L L O R E T  D E  M A R

C U R S O S  i
A C T I V I T A T S
A L S  B A R R I S

centres

ESCACS · EXPRESSIÓ ARTÍSTICA · NOVES TECNOLOGIES · BALLS · IDIOMES · SALUT i BENESTAR · CANT





Informació al  
Centre Cívic El Rieral

A partir de l’1 de setembre de 2015

Centre Cívic el Rieral
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 20 h

C/ Joan Fuster i Ortells, 12-14
Tel. 972 36 44 06

centrescivics@lloret.cat


