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Regidora de Cultura

Arriba de nou a les vostres mans la nova programació del projecte “Salou Actiu” que ha estat, com en altres edicions, fruit de la 
iniciativa de tots i de totes vosaltres on s’han recollit les vostres propostes i inquietuds en el camp de la cultura, el lleure, la formació 
i el coneixement.
 
Els tallers i tota l’oferta lúdica i cultural que us proposem en aquest nou programa  ha estat producte de la bona disposició i l’inter-
canvi d’experiències, idees i coneixements; i això ens demostra que Salou té uns col·lectius vitals i una societat dinàmica, que vol 
enfortir els seus vincles socioculturals en un espai d’acció comuna i d’intercanvi col·lectiu d’experiències que ens realitzen com a 
persones i ens formen com a ciutadans.
 
Per tant, us donem les gràcies per la vostra imprescindible i necessària col·laboració, de la mateixa forma que agraïm la intervenció 
de la URV a través de l’Antena del Coneixement del seu Campus Extens; i us animem a participar d’aquestes activitats, amb la idea 
que el “Salou Actiu” continuï essent un projecte per a la ciutadania, impulsat des de la ciutadania.
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CURS D’INFORMÀTICA BÀSICA
Dimarts i dijous de 16 a 18h
Dates: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de maig 
i 5 de juny
Hora: de 16 a 18h
Preu: 5 euros per persona

CURS INTERNET PER A PRINCIPIANTS
És necessari tenir nocions d’Internet.
Dimarts i dijous de 18 a 20h
Dates: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de maig
i 5 de juny
Hora: de 18 a 20h
Preu: 5 euros per persona

Informació comuna per a les classes d’informàtica
Lloc de realització: Sala d’informàtica de la planta baixa del Centre de Formació Permanent Atenea.
La formació es realitzarà amb ordinadors existents a l’aula.

Edat: A partir de 18 anys. 
Màxim 11 places/curs. 
Els festius i les possibles faltes que pugui tenir el professor per qüestions alienes a la seva voluntat no es
recuperaran, per qüestions logístiques i de manca de disponibilitat de dies.
Es demana compromís per part de les persones inscrites. Si es produeixen dues faltes seguides 
sense justificació es perdrà el dret a la plaça.

Informàtica
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LA CAPSETA DE MÚSICA
Gaudeix amb el teu fill de cançons, contes, el 
ritme, les danses i la relaxació.
Activitat de 0 a 3 anys acompanyats d’un 
adult.
Dimarts de 17.30 a 18.15h
Dies: 29 de maig, 5, 12 i 19 de juny
Lloc: Espai d’Infància, pl. del Carrilet s/n.
Activitat gratuïta. Places limitades.

FIL I AGULLA – Nivell avançat
Aprofundeix en la costura (costura avançada a mà).
Dilluns i dimecres de 17 a 19h
Dies: 14, 16, 21, 23, 28, 30 de maig, 4 i 6 de juny
Lloc: Sala Ramon Llull del Centre Cívic, c/ Advocat núm. 2
Preu: 5€
Places limitades.  
TALLER DE MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN
Fes treballar la teva memòria
Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Dies: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de maig, 5, 7, 12 de juny
Lloc: Sala Mediterrània del TAS
Preu: 5 €
Places limitades.

TALLER “FES-TE EL TEU MONEDER”
Dimarts 15 i 22 de maig
Hora: de 17 a 18.30h
Lloc: Sala Mediterrània del TAS
Preu: 2€
Places limitades. TALLER DE BIODANSA

Dansa i música per a la salut (renovació orgànica i reeducació afectiva)
Dilluns de 17 a 18h
Dates: 16, 23 i 30 d’abril, 7, 14, 21, 28 de maig, 4, 11 i 18 de juny
Lloc: Sala Europa del TAS
Preu: 5 €
Places limitades.

Tallers
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CURS DE SARDANES
Vine a aprendre o perfeccionar la teva forma de ballar sardanes.
Dijous de 19 a 20h
Dies: 19, 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, 7, 14 i 21 de juny
Lloc: Sala Europa del TAS
Activitat gratuïta. Places limitades
Col·labora: Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.

LES NOVES OBLIGACIONS FISCALS PER A LES ENTITATS
Posa’t al dia sobre les obligacions fiscals de la teva associació.
Dies: 8 i 11 de maig
Hora: de 17 a 20h
Lloc: Sala Mediterrània del TAS
Activitat gratuïta. Places limitades.

Concert ORQUESTRA
COMMERACIÓ DELS 10 ANYS DEL CAMPUS EXTENS DE LA 
URV A SALOU
Rèquiem en do menor de Luigi Cherubini
Direcció: Marcel Ortega i Martí // Directora del cor: Montse-
rrat Rios
Dia: diumenge 15 d’abril
Hora: 17h
Lloc: TAS
Activitat gratuïta. 
Places limitades.

Conferències
i altres
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CONFERÈNCIA: ART + MOTIVACIÓ + CREATIVITAT=APRENENTATGE
On es tractaran diversos aspectes, com obrir noves perspectives des del nou paradigma a l’educació artística; generar espais per al 
desenvolupament de la creativitat; conèixer referents artístics i recursos com a generadors de propostes i conèixer experiències creati-
ves a infantil i primària.
Dia: 4 de juliol
Hora: de 9 a 14h
Lloc: Sala Costa Daurada del TAS
Preu: 15 euros 
Inscripcions via web: http://www.urv.cat/ca/estudis/formacio-permanent/universitat-estiu

Conferències i altres

EXPOSICIÓ “PORTADES DE TINTIN”: quadres amb totes les portades de les publicacions de Tintín
Dies: del 16 d’abril al 16 de maig
Lloc: Passadís del TAS
Col·labora: Ajuntament de Salou i Antena del Coneixement 
de Reus – Centre de Lectura

CONFERÈNCIA: SOTA LES LLAMBORDES NO HI HA SORRA A LA PLATJA: Una mirada al maig del 68 i els seus efectes
El maig del 68 simbolitza la crisi d’un model polític i cultural i l’expansió de nous moviments socials que irrompran en la vida política i 
social de les dècades següents. El curs pretén oferir les dades clau del maig del 68 a França, a Txecoslovàquia i als Estat Units per tal 
de mostrar la diversitat i els punts en comú d’aquestes revoltes/moviments i la seva influència en les societats europees i americanes 
del darrer terç del segle XX i fins a l’actualitat.
Dia: 27 de juny
Hora: de 9 a 14h
Lloc: Sala Costa Daurada del TAS
Preu: 15 euros 
Inscripcions via web: http://www.urv.cat/ca/estudis/formacio-permanent/universitat-estiu
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CICLE “CINEMA I MÚSICA” A càrrec d’Aida Marin, Doctora en 
Història de l’art
Analitzarem el paper de la música en algunes de les millors peces 
cinematogràfiques dels últims temps. A través de quatre 
sessions, ens aproximarem al gran mestre francès Marin Marais, 
ens endinsarem en l’estudi de l’inefable Beethoven, coneixerem 
una de les grans dames de la música francesa del segle XX i 
reflexionarem sobre el valor de l’èxit amb Whiplash.
 
• Tous les matins du monde, 1991 (Alain Corneau), divendres 13 
d’abril, a les 17h

• Copying Beethoven, 2006. (Agniezska Holland), divendres 20 
d’abril, a les 17h

• La Vie en Rose, 2007 (Olivier Dahan), divendres 11 de maig, a 
les 17h

• Dreamgirls, 2007 (Bill Condon), divendres 18 de maig, a les 17h
 
Lloc: Sala Costa Daurada del TAS
Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: L’Ajuntament de Salou i Antena del Coneixement del 
Campus Extens de la URV a Salou

Descobreix el 
nostre territori
VISITA GUIADA: JACIMENT BARENYS, a càrrec de 
l’historiador Pedro Otiña
El jaciment arqueològic de Barenys o Vil·la de Barenys, 
situat a Salou, és una de les restes històriques més signifi-
catives del municipi.
Dia: 14 de maig
Hora: 17h
Lloc: Jaciment de Barenys
Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Salou i Antena del 
Coneixement de la URV a Salou
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VISITA GUIADA A “LA COMELLA” DE RUFINO MESA, a càrrec d’Aida Marin, 
Doctora en Història de l’Art
El jaciment arqueològic de Barenys o Vil·la de Barenys, situat a Salou, és una 
de les restes històriques més significatives del municipi.
Dia: 1 de juny
Hora: 15.30h
Lloc: carrer Advocat Gallego, 2 (Centre Cívic)
Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Salou i Antena del Coneixement de la URV a Salou

VISITA GUIADA AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC “PUNTA DE LA CELLA”. A 
càrrec de Jordi Diloli, professor d’Història antiga i Arqueología de la URV i de 
Jordi Vilà, responsable d’IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme
Visita al poblat ibèric de La Cella, ubicat a la zona anomenada La Torre Alta, 
al Racó de Salou, just a tocar la costa
Dia: 23 de maig
Hora: 15.30h
Lloc: carrer Advocat Gallego, 2 (Centre Cívic)
Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Salou i Antena del Coneixement de la URV a Salou

VISITA AL “PAISATGE EMOCIONAL DE MIRÓ”. 
Mont-roig del Camp
Ruta pels escenaris que van inspirar  Joan Miró i que 
l’artista va convertir en quadres mundialment 
reconeguts. La visita començarà al Mas Miró, recent-
ment obert cara al públic i amb una importància 
cabdal per l’obra de Miró, lloc on va decidir dedicar-se 
a la pintura i escenari d’un dels seus quadres més de 
reconeguts, “La Masia”. Allà podrem visitar el taller de 
l ‘artista, la capella i els exteriors de la finca abans de 
continuar la ruta per Mont-roig.
Data: 15 de juny
Hora: 15.30h
Sortida: carrer Advocat Gallego núm. 2 (Centre Cívic)
Activitat gratuïta. Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Salou i Antena del 
Coneixement de la URV a Salou.

Descobreix el nostre territori



* Reduccions de matrícula per als cursos de català:
1. Poden sol•licitar la reducció del 50%
• els jubilats
• els pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta
• els pensionistes de classes passives
• els membres de família nombrosa general
• els membres de família monoparental de categoria general
• els membres de família monoparental de categoria general
• les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més
2. Poden sol·licitar la reducció del 70%
• els aturats
• els membres de família nombrosa especial
• els membres de família monoparental de categoria especial
Documents acreditatius
• jubilats: carnet de jubilat
• pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista
• família nombrosa: carnet actualitzat
• família monoparental: carnet actualitzat
• aturats: 
 • certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social
 • certificat de vida laboral
 • certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que   
   especifiqui la    situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica
 • informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
 • justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur, de l’ajut  familiar o del    
   PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció)
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ASPECTES ORTOGRÀFICS NOVA GRAMÀTICA
Dimarts de 15 a 17h
Dates: 8, 15 i 22 de maig
Lloc: Centre Atenea
Preu: 11,15 euros amb assegurança inclosa i sense 
descomptes aplicats.

COM REDACTAR CARTES I CORREUS ELECTRÒNICS
Dijous de 15 a 17h
Dates: 10, 17 i 24 de maig
Lloc: Centre Atenea
Preu: 10,85 euros amb assegurança inclosa i sense 
descomptes aplicats.

Català



• Només es podran inscriure als tallers/activitats les persones majors de 18 anys, a excepció de les visites guiades i l’activitat de “La 
Capseta de Música”
• Cada activitat té un nombre limitat de places a cobrir per ordre rigorós d’inscripció.
• En el cas de les activitats que siguin de pagament, serà imprescindible que en el moment de la inscripció es realitzi l’abonament de la 
inscripció a Tresoreria Municipal, de no ser així, es perdrà el dret a la plaça.
• L’Ajuntament de Salou es reserva el dret de modificar o anul·lar una activitat si no hi ha nombre mínim d’inscrits o per problemes 
aliens a la seva voluntat.
• Per aconseguir un certificat d’assistència al curs o tallers és obligatori assistir com a mínim al 70% de les classes de l’activitat.
• L’Ajuntament de Salou crearà un fitxer de continuïtat, en el qual s’incorporaran les persones que realitzin baixes injustificades a les 
activitats. Donat el cas, l’Ajuntament podrà denegar la inscripció a noves activitats del Salou Actiu a les persones que hagin causat 
baixes injustificades en qualsevol edició anterior o actual.
• L’import de la inscripció serà retornat si l’interessat causa baixa per qualsevol concepte.
• Només es podrà participar en un dels tallers d’informàtica.
• En cas de baixa al curs o taller és necessari que l’alumne ho comuniqui per escrit al Departament de Cultura de l’Ajuntament.
• L’Ajuntament de Salou es reserva el dret d’admissió a les inscripcions, per comportaments incívics als tallers o sortides, així com en el 
moment de la realització de les inscripcions. 11

Condicions



Inscripcions
Del dilluns 9 d’abril al dijous 12 d’abril de 2018 ambdós inclosos, inscripció exclusiva 
per a persones empadronades a Salou.
 El divendres 13 d’abril de 2018 inscripció per a persones no empadronades a Salou. 

Passat el període d’inscripció i fins a l’inici del curs/taller es podran realitzar inscripcions en cas de quedar 
places vacants.
HORARI I LLOC D’INSCRIPCIONS 
De dilluns a divendres en horari de 10 a 14h.
Lloc: departament de Cultura de l’Ajuntament de Salou. 

En el moment de fer la inscripció, és necessari aportar fotocòpia del DNI de la persona que vulgui realitzar 
l’activitat, així com el corresponent full d’inscripció degudament emplenat.

www.salou.cat
Regidoria de Cultura


