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Ens complau presentar-vos una nova entrega d’un dels grans actius i atractius per a 
tots vosaltres que teniu inquietuds ben diverses. Arriba a les vostres mans una nova 
edició “Salou Actiu”. Són ja moltes les edicions d’aquest programa que aglutina joves i 
grans al voltant del saber, el lleure i les ganes d’aprendre i formar-se. Un programa que 
també busca conèixer el territori que ens envolta de la mà del Campus Extens de la URV 
a Salou i que, de mica en mica, va omplint d’experiències gratificants el nostre cos i la 
nostra ment. Gràcies a l’acollida que ha tingut el “Salou Actiu”, l’agenda d’aquesta tardor 
ve plena d’activitats que hem preparat amb molta il·lusió i dedicació.

 Entre tots hem aconseguit dotar de vida el Centre Cívic, el Centre Atenea i altres espais 
que durant aquest programa formatiu i de lleure fa que tots els salouencs i salouenques 
ens en sentim orgullosos. Des de l’Alcaldia, i des de les regidories de Cultura i Festes, 
continuarem treballant per donar compliment a les vostres iniciatives, tot escoltant-vos 
per oferir-vos allò que necessiteu per enfortir els vincles que ens uneixen com a 
ciutadans i com a comunitat.

 Per tant, us donem les gràcies per la vostra imprescindible col·laboració, i us animem a 
continuar aportant suggeriments i a participar en totes les activitats i tallers. 
Penseu que “Salou Actiu” és un projecte per a la ciutadania, impulsat des de la 
ciutadania. 
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LA CAPSETA DE MÚSICA
Gaudeix amb el teu fill de cançons, contes, el ritme,  les danses i
 la relaxació.
Activitat per a nens de 0 a 3 anys, acompanyats d’un adult.
Dimarts de 17.30 a 18.15h.
Dates: 23 d’octubre, 6 de novembre, 20 de novembre i 
4 de desembre.
Lloc: Espai d’infància a l’Estació del Carrilet  núm. 2, de Salou.
Preu: 5 €.

InformàticaTallers
BIODANSA
Dansa i música per a la salut.
Un dilluns i els dimarts de 17 a 18h.
Dates: 23, 29 d’octubre, 6, 13, 20, 27 de novembre,
4, 11 i 18 de desembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.
Preu: 5 €.

BALLS DE SALÓ
Gaudeix ballant.
Dimarts i dos dijous de 19 a 21h.
Dates: 23, 25 d’octubre, 1, 6, 13, 20, 27 
de novembre, 4, 11 i 18 de desembre.
Lloc: Sala Europa del TAS.
Preu: 20 €.

TALLER DE RELAXACIÓ
Explora la teva respiració, cos i ment.
Dimecres de 17 a 18:30h.
Dates: 24, 31 d’octubre, 7, 14, 21, 28 de novembre, 
5, 12 i 19 de desembre.
Lloc: Sala Europa del TAS.
Activitat gratuïta.
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Tallers

TALLER DE MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN 
Fes treballar la teva memòria.
(Es realitzaran dos cursos simultanis, durant els mateixos dies i horaris).
Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h.
Dates: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 de novembre, 4 i 11 de desembre de 2018.
Lloc: Sales del TAS i Centre Cívic.
Preu: 5  € per persona i curs.

CURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA
Millora la teva tècnica fotogràfica.
Dijous de 19 a 21h.
Dates: 15, 22, 29 de novembre, 
13 i 20 de desembre.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.
Preu: 5 €.

FIL I AGULLA
Nivell avançat de costura a mà.
Dilluns de 16 a 18.30h.
Dates: 19, 26 de novembre, 3, 10 i 17 de desembre. 
Lloc: Sala del Centre Cívic. 
Preu: 5 €.

FES EL TEU ARBRE DE NADAL
Decora la teva casa pel Nadal.
Dimarts de 16 a 17.30h.
Dates: 20, 27 de novembre i 11 de desembre.
Lloc: Centre Cívic, c/ Advocat Gallego 
núm. 2 de Salou.
Activitat gratuïta.

CURS DE SARDANES
Aprèn o perfecciona el teu ball de sardanes.
Dimecres de 19 a 20h.
Dates: 24, 31 d’octubre, 7, 14, 21, 28 de novembre, 
5, 12 i 19 de desembre.
Lloc: Sala Europa del TAS.
Activitat gratuïta. 
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Tallers
SETMANA DE LA CIÈNCIA VIATGE A UN UNIVERS DE CURIOSITATS INTERESTEL·LARS
A càrrec de Roger Cabré i Urbano Lorenzo del departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i de Psicologia de la URV.
Saps com és l’univers conegut en el seu conjunt? Què són les galàxies? Com mor una estrella? Què és un forat negre? Tot i que l’espai exterior 
ens queda lluny, a tots ens agrada saber què passa més enllà de l’atmosfera. Només la visió que ens proporciona una nit ben clara és una finestra 
privilegiada a un munt d’objectes. A partir d’aquí els telescopis i els satèl·lits ens proporcionen informació rellevant per conèixer millor l’univers, 
els planetes, les estrelles, galàxies i nebuloses que ens envolten. En aquesta tertúlia científica descobrireu els conceptes bàsics de l’astronomia i
 les curiositats més interessants del cosmos. 
A partir de 12 anys.
Dimarts, 13 de novembre de 17.30 a 19h.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Lloc: Sala Costa Daurada del Centre Cívic.
Organitza: Ajuntament de Salou, Campus Extens de la URV 
a Salou i Unitat de Comunicació de la Ciència URV. 



Conferències

 TARRAGONA TAMBÉ ÉS MODERNISTA
A càrrec de Josep Mª Buqueras Bach, Arquitecte tècnic, president 
executiu del Consell de Modernisme i President de la Fundació Trencadís.
Dimecres, 7 de novembre a les 19h.
Activitat gratuïta.
Lloc: Sala Mediterrània del TAS.
Organitza:  Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.

EL DRET DEL MAR
A càrrec de Santiago Castellà Subirats, professor titular de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals i Director de la Càtedra Tarragona Smart 
Mediterranean City de la URV. 
Els interessos dels països desenvolupats (amb grans flotes pesqueres i
 indústries extractives) xoca amb els dels països en vies de desenvolupament 
(que tenen gran litoral però pocs mitjans per a l’explotació del mar). 
Nacions Unides ha intentat per mitjà del Dret del Mar, arribar a consensos 
respectuosos amb el medi marí i el conjunt dels interessos en joc. 
Dimarts, 23 d’octubre a les 18.30h.
Activitat gratuïta.
Lloc: Sala Costa Daurada del Centre Cívic.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.

PIRATES I CORSARIS: LA PIRATERIA A SALOU
A càrrec de l’historiador Pedro Otiña.
Dijous, 25 d’octubre a les 18.30h.
Activitat gratuïta. 
Lloc: Sala Costa Daurada del Centre Cívic. 
Organitza:  Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
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Català
SESSIONS INICIALS PER ALS QUI NECESSITEN UNA PRIMERA INTRODUCCIÓ A LA 
LLENGUA CATALANA PER TREBALLAR EL VOCABULARI I EXPRESSIONS BÀSIQUES.
Sessions:
- Les persones i el temps. El dia 16 d’octubre a les 11h.
- Els llocs. El dia 18 d’octubre a les 11h.
- La casa i l’entorn. El dia 23 d’octubre a les 11h.
- Les hores, els dies i el parc. El dia 25 d’octubre a les 11h.
- La feina i els oficis. El dia 6 de novembre a les 11h.
- El mercat i les botigues. El dia 13 de novembre a les 11h.
- El menjar, el bar i el restaurant. El dia 20 de novembre a les 11h.
- Els serveis, la ciutat i els transports. El dia 27 de novembre a les 11h.
- La salut. El dia 4 de desembre a les 11h.
- El lleure. El dia 11 de desembre a les 11h.
Per poder dur a terme cada una de les sessions anteriors, 
serà necessària l’assistència mínima de 3 persones per sessió.
Lloc: Centre Atenea.
Activitat gratuïta. 
Organitza: Ajuntament de Salou i Servei Local de Català.



99

Descobreix el nostre territori
VISITA GUIADA AL COLL DE BALAGUER
A càrrec del CELHI.
Durant la guerra civil espanyola (1936-39) els enginyers republicans establiren en aquest lloc un complex i colossal 
conjunt de fortificacions de més d’onze quilòmetres d’extensió per tal de barrar el pas a les tropes del general Franco a 
Catalunya des del mar i des de terra.
Travessarem una trinxera picada a la pedra, ens endinsarem sota terra en un dels polvorins en galeria de mina i coneixerem 
des de dintre un búnquer i una bateria d’artilleria per a quatre canons. 
Cal tenir en compte que es recomanable anar amb un calçat adequat per caminar pel camp, portar aigua i una llanterna. 
Dimarts, 16 d’octubre a les 15h.
El desplaçament es realitzarà amb autobús des del c/ Advocat Gallego núm. 2 (Centre Cívic). 
Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou

VISITA GUIADA. CAMINANT PER LA HISTÒRIA DE SALOU
A càrrec de l’historiador Pedro Otiña
Divendres, 2 de novembre a les 16.30h.
Sortida des de la Torre Vella de Salou.
Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.
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Descobreix el nostre territori
VISITA GUIADA. TARRAGONA TAMBÉ ÉS MODERNISTA
Itinerari per espais de la Tarragona modernista.
Divendres, 16 de novembre a les 15h.
El desplaçament es realitzarà amb autobús des del c/ Advocat Gallego núm. 2 (Centre Cívic). 
Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.

VISITA GUIADA. RUTA PELS ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL A CAMBRILS I AL MUSEU MOLÍ DE LES TRES ERES
Ens permetrà conèixer els indrets que avui formen part del paisatge quotidià de la ciutat relacionats amb aquell període bèl·lic. 
També, visitarem el Museu Molí de les Tres Eres, seu principal del Museu d’Història de Cambrils. 
Dimarts, 4 de desembre a les 15h.
El desplaçament es realitzarà amb autobús des del c/ Advocat Gallego núm. 2 (Centre Cívic). 
Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Salou i Campus Extens de la URV a Salou.



Condicions
* Només es podran inscriure als tallers/activitats les persones majors de 18 anys, a excepció de les visites en les quals es podran 
inscriure menors acompanyats dels seus pares o tutors.
* Cada activitat que consta en aquest programa té un nombre limitat de places a cobrir per ordre rigorós d’inscripció. Si no s’està 
inscrit a una activitat no s’hi podrà assistir.
* 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 la Tresoreria Municipal, de no ser així es perdrà el dret a plaça. 
* L’Ajuntament de Salou es reserva el dret de modificar o anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits o per problemes 
aliens a la seva voluntat. 
* Si l’alumne vol un certificat d’assistència a una activitat, se li podrà entregar, sempre i quan ho demani per escrit a la OAC de 
l’Ajuntament i hagi assistit com a mínim a un 70% del curs o taller.
* L’Ajuntament de Salou crearà un fitxer de continuïtat, en el qual incorporarà les persones que realitzin baixes injustificades a les 
activitats del Salou Actiu. 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 no serà retornat si l’interessat causa baixa per qualsevol concepte. 
* En cas de baixa a qualsevol activitat 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, conferències o sortides, 
així com en el moment de la realització de les inscripcions. 11
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Inscripcions
Del dilluns 8 al 10 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, inscripció exclusiva 
 per a persones empadronades a Salou.            
 
El dijous 11 d’octubre de 2018, poden continuar inscrivint-s’hi les persones empadronades a Salou i les 
persones que estiguin empadronades a altres municipis. 

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. festius exclosos
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 omplert.

Regidoria de Cultura


