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SEVILLANES I 
FLAMENC
Classes per a aprendre a ballar aquests balls 
típics de la regió andalusa.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 17.30 a 19 h; 
els dimecres, de 10 a 11.30 h, i els 
divendres, de 10.30 a 11.30 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Local social de Can 
Mas, dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, 
amb la possibilitat d’incorporar-se a 
l’activitat durant el curs 
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural 
Ballestea

BACHATA
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, de 19 a 20 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Al local social de Can Mas 
Inici de les classes: Al setembre, amb la possibilitat 
d’incorporar-se a l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo 
Organitza: Associació Cultural Ballestea
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Programa de formació
SETEMBRE-DESEMBRE 2019

Pf

SEVILLANES 
INFANTILS
Nova activitat de sevillanes i iniciació al 
flamenc adreçada als infants.
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, de 18 a 
19 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Local social 
de Can Mas, dins l’horari de 
l’activitat
Inici de les classes: A l’abril 
del 2019
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural 
Ballestea

REFORÇAMENT DE LA MEMÒRIA: 
GIMNÀSTICA MENTAL
Taller per a millorar la memòria i evitar-ne el deteriorament. Més informació 
trucant al 687 856 289 (Astrid Llorens).
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, de 9 a 10 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Local social de Can Mas, dins l’horari de 
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-se a l’activitat 
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

SARDANES 
Classes per a aprendre a ballar sardanes, aptes per a 
tothom, des del nivell inicial fins al més avançat.
Durada: Del setembre del 2019 fins al 
juny del 2020
Horari: Els dimecres, de 19 a 20 h
Lloc: Casal per a Joves i Grans
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

TEATRE AMATEUR
Classes per a aprendre a actuar en públic i 
representacions d’obres teatrals.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimecres, 
de 20.30 a 22.30 h, 
i els divendres, de 
20 a 24 h 
Lloc: Local social 
de Can Mas
Inscripcions: 
Local Social de Can 
Mas, dins l’horari de 
l’activitat
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Associació Cultural 
Ballestea

FITNESS 
Classes de musculació, tonificació i ritme amb la 
finalitat de millorar o mantenir el cos en forma.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, dimecres i 
divendres, de 15.15 a 16.15 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Local social de Can 
Mas, dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, amb la possibilitat 
d’incorporar-se a l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea
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TALLERS DE TÈCNIQUES 
D’ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR 
PER A SECUNDÀRIA   
El taller de tècniques d’estudi és un espai grupal on s’aprenen les 
competències i estratègies per a estudiar de forma més eficaç i millorar 
el rendiment acadèmic. Reunió informativa per a les famílies el 14 
d’octubre a les 18 h a l’INS Salvador Claramunt.
Durada: Del 14 d’octubre del 2019 al 28 de maig del 
2020
Horari: Grup 3 (1r i 2n d’ESO), dilluns i dimecres de 
16 a 17 h; grup 4 (3r i 4t d’ESO), dilluns i dimecres de 
17 a 18 h
Lloc: INS Salvador Claramunt
Inscripcions: A l’Àrea d’Educació del Centre 
de Serveis La Bòbila. Del 12 al 27 de setembre, 
inscripcions d’alumnes derivats/des dels centres 
escolars. Del 30 de setembre a  l’11 d’octubre, 
inscripcions obertes a totes les persones 
interessades.
Places limitades a 10 alumnes per grup. Les 
inscripcions s’atendran per ordre d’arribada. 
Preu: 20,60 € per trimestre (tres quotes)
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn de Piera amb el 
suport de l’Ajuntament de Piera i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

PREPARACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ   
Aquests estudis preparen les persones de més de 16 anys o que els compleixen 
durant l’any natural en què inicien la formació (2019) per presentar-se a les 
proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional d’arts plàstiques i 
disseny i d’ensenyaments esportius.
Durada: Del 30 de setembre del 2019 al 30 d’abril del 2020
Horari: De dilluns a dijous, de 9.30 a 13.30 h a Masquefa o 
de 15.30 a 18.30 h a Capellades
Preu: 50 €
Lloc: CTC Masquefa i Aula de Formació de Capellades
Inscripcions: Al CTC de Masquefa, del 3 al 10 de setembre, 
de 10 a 13 h, i el 4 de setembre, de 10 a 13 h i de 16.30 a 
19 h. El procés d’inscripció de les persones interessades 
en el curs consisteix en: presentació de la sol·licitud 
d’inscripció en el termini establert i entrevista personal 
obligatòria. En el cas de menors de 18 anys han d’anar a 
l’entrevista acompanyats/des del pare, mare o tutor/a legal. 
A Capellades, a partir del 9 de setembre a l’ajuntament.
Organitza: Xarxa TET Anoia Sud, incloent-hi l’Ajuntament 
de Piera, amb el suport de la Diputació de Barcelona

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR  
Aquests estudis preparen les persones de més de 18 anys o que els 
compleixin durant l’any natural en què inicien la formació (2019) per 
presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació 
professional d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.
Durada: Del 30 de setembre del 2019 al 30 d’abril 
del 2020
Horari: De dilluns a dijous, de 15.30 a 20.30 h
Lloc: CTC de Masquefa
Preu: 75 €
Inscripcions: Del 3 al 19 de setembre, de 10 a 
13 h, i els dies 4 i 18 de setembre, de 10 a 13 h i de 
16.30 a 19 h. El procés d’inscripció de les persones 
interessades en el curs consisteix en: presentació 
de la sol·licitud d’inscripció en el termini establert i 
entrevista personal obligatòria.
Organitza: Ajuntament de Masquefa i la Xarxa 
TET Anoia Sud amb el suport de la Diputació de 
Barcelona

CURS D’ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ  
Formació destinada a persones estrangeres que no saben llegir ni escriure en la 
seva llengua d’origen o bé desconeixen l’alfabet llatí. 
Durada: Del 17 de setembre al 19 de desembre
Horari: Dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h
Lloc: Aula de la Nau (c/ Copèrnic, 12)
Inscripcions: A l’Àrea d’Educació del 
Centre de Serveis La Bòbila fins al 13 
de setembre
Preu: Curs gratuït
Organitza: Consell Comarcal 
de l’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament de Piera, la Unió 
Europea a través del Fons Social 
Europeu i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT PER A 
PRIMÀRIA  
Activitat adreçada a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària. 
Durada: Del 14 d’octubre del 2019 al 28 de maig del 2020
Horari: Grup 1 (3r i 4t de primària), dimarts i dijous de 
17.30 a 19 h; grup 2 (5è i 6è de primària), dilluns i dimecres 
de 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca de l’escola Les Flandes
Inscripcions: A l’Àrea d’Educació del Centre de Serveis La 
Bòbila. Del 12 al 27 de setembre, inscripcions d’alumnes 
derivats/des dels centres escolars; del 30 de setembre a 
l’11 d’octubre, inscripcions obertes a totes les persones 
interessades. 
Places limitades a 10 alumnes per grup. Les inscripcions 
s’atendran per ordre d’arribada. 
Preu: 20,60 € per trimestre (tres quotes)
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn de Piera amb el suport 
de l’Ajuntament de Piera i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya
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CURS DE CANT CORAL 
La Coral Xicoira obre un curs de cant coral per 
a infants de 4 a 15 anys —en grups de petits, 
mitjans i grans— per a aprendre a cantar en 
grup, escoltar, jugar i divertir-se a través de la 
música, un llenguatge internacional que ens 
ajuda tant a expressar-nos individualment com 
a compartir col·lectivament. El curs acabarà amb 
un concert públic.
Durada: D’octubre a desembre, tres 
dissabtes al mes
Horari: Al matí
Lloc: C/ Sant Cristòfol, 30 (La Coral)
Inscripcions: 5, 19 i 26 d’octubre, a 
partir de les 11 h, a La Coral
Inici de les classes: 5 d’octubre
Preu: 25 €
Organitza: Coral Xicoira
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BANDA-ORQUESTRA 
DE PIERA (BOP)   
Es tracta d’una activitat adreçada a tothom que 
hagi tocat o toqui qualsevol instrument de banda-
orquestra i tingui ganes de gaudir fent música.
Durada: Del setembre del 2019 
al juliol del 2020
Horari: Els dimecres, de 19.30 a 
21 h
Lloc: Ca la Mestra
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases

GÒSPEL 
Formació vocal basada en l’estil gòspel i la pràctica 
d’aquest repertori a través de diferents veus.
Durada: Del setembre del 2019 al 
juny del 2020
Horari: Els dilluns, de 20.15 a 21 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, 
de 17 a 20 h, durant tot el curs
Inici de les classes: Grups oberts del 
setembre al juny
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases

MÚSICA EN FAMÍLIA   
Activitat musical per a famílies amb nens de 0 a 3 anys que té l’objectiu d’enfortir els lligams emocionals entre pares/mares 
i fills/es a través de la música.
Durada: Del setembre del 2019 al juny del 2020
Horari: Els dilluns, de 17.15 a 18 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Inici de les classes: Grups oberts del setembre al juny
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases

SENSIBILITZACIÓ   
Activitat musical per a nens/es de P3 a P5 que els/les 
endinsa en el món de la música a través del ritme, el 
moviment, la dansa i la cançó.
Durada: Del setembre del 2019 al juny 
del 2020
Horari: Els divendres, de 17.30 a 
18.15 h (nens/es sols/es) i els dimarts, 
de 17.30 a 18.15 h (amb família)
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 
17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases

MÚSICA A L’«EDAT 
D’OR»   
Activitat musical per a persones de 60 anys endavant, 
en la qual es pretén treballar, a través de la música, la 
memòria, el ritme i el moviment.
Durada: Del setembre del 2019 al 
juny del 2020
Horari: Els dimecres, de 10 a 10.45 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, 
de 17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases

GUITARRA   
Classes per a aprendre a tocar aquest instrument de corda.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Lloc: Local social de Can Mas
Inscripcions: Local social de Can Mas, 
dins de l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, 
amb la possibilitat d’incorporar-se a 
l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural 
Ballestea

Vals regal de música   
Si voleu regalar música, l’Aula Municipal de Música Maria 
Escolà i Cases us dona l’oportunitat de regalar sessions de 
classes d’instrument. Un/a professional de l’instrument 
que us interessi estarà a la vostra disposició perquè 
pugueu endinsar-vos en el meravellós món de la música.
Durada i horari: A convenir amb 
el/la professor/a les sessions 
que vulgueu segons les vostres 
necessitats
Lloc: Ca la Mestra
Preu: A partir de 15 €
Organitza: Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases

CÀPSULES +55  
Sessions formatives independents que acosten la informàtica i l’ús de les noves tecnologies a les persones de més de 55 anys. Seran 10 càpsules amb els següents títols: 
«Coneix l’escriptori Windows (funcionament amb finestres)», «Crea, modifica i elimina carpetes (organitza arxius en carpetes)», «Aspectes bàsics del processador de textos», 
«Aspectes bàsics del full de càlcul», «Fes una còpia de seguretat dels arxius de l’ordinador», «Navega per Internet amb Chrome», «Crea un compte de correu electrònic», 
«Envia correus electrònics», «Aspectes bàsics de seguretat amb l’ordinador» i «Coneix la biblioteca virtual i el préstec de llibres electrònics». 
Edat: Més de 55 anys
Nombre màxim de participants per sessió: 12. Pots inscriure’t en una o més sessions
Durada: Els dimarts 17 de setembre, 1, 8, 15 i 29 d’octubre, 5, 12 i 26 de 
novembre i 3 i 10 de desembre
Horari: De 10 a 12 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 2 de setembre, a la Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 17 de setembre
Preu: Curs gratuït
Organitza: Biblioteca de Piera 
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FUNCIONAMENT DEL SOL: SESSIÓ 
D’ACOLLIDA DE DEMANDANTS D’OCUPACIÓ 
Sessió informativa per a persones que cerquen feina o que volen millorar la seva situació laboral. Tothom que hi 
vulgui assistir s’hi ha d’inscriure prèviament.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, a les 9.30 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació

SPEED DATING  
Taller inscrit dins del projecte «Dona’t una 
oportunitat de nou». En aquest taller, les 
assistents entrenen la seva autocandidatura 
utilitzant la tècnica de la presentació ràpida. 
L’acció es farà en dues sessions i està adreçada a 
usuàries del servei.
Durada: El dilluns 25 i el dimecres 
27 de novembre
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Lloc: Teatre Foment de Piera, 1a 
planta
Inscripcions: Centre Serveis 
La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i 
Ocupació

CLUB DE LA FEINA: 
AULA DEL CLUB DE 
LA FEINA   
Espai d’eines i recursos per a la recerca activa 
de feina per a les persones usuàries del Servei 
d’Ocupació Local.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dilluns i dimecres, d’11 
a 13.30 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis 
La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i 
Ocupació

TAULA RODONA AMB DONES EMPRENEDORES 
DE PIERA   
Jornada d’experiència divulgativa respecte de l’emprenedoria i les ajudes des del món local. Aquesta és una 
de les accions incloses dins del projecte «Dona’t una oportunitat de nou», el qual es duu a terme de manera 
conjunta amb l’Ajuntament de Masquefa i amb el suport de la Diputació de Barcelona i va adreçat a dones 
en situació d’atur que provenen del sector dels serveis, administratives i auxiliars administratives.
Durada: Dijous 5 de setembre
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Lloc: Teatre Foment de Piera, 1a planta
Inscripcions: Centre de Serveis La Bòbila (per a usuàries del servei)
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació
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ESCAC MAT  
Club d’escacs per a nens i nenes que ja hi saben jugar una 
mica. Inclou activitats, jocs i dinàmiques diverses que 
tenen com a base aquest joc d’estratègia per a aprendre’n 
una mica més. 
Edat: De 3r de primària a 2n d’ESO
Nombre màxim de participants: 
10
Durada: Els dissabtes 28 de 
setembre, 26 d’octubre, 9 i 23 de 
novembre i 7 i 21 de desembre
Hora: D’11 a 12 h
Inscripcions: A partir del 2 de 
setembre
Inici: 28 de setembre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

INICIACIÓ ALS ESCACS  
Curs d’iniciació als escacs per a nens i nenes que volen 
aprendre els primers passos en aquest apassionant joc 
d’estratègia. Per assistir-hi es recomana no saber-ne 
gens o molt poc. S’hi treballaran les normes bàsiques, els 
moviments de les peces, les combinacions i els mats, tot 
jugant per passar una bona estona. 
Edat: De 3r de primària a 2n d’ESO
Nombre màxim de participants: 10
Durada: Els dissabtes 28 de 
setembre, 26 d’octubre, 9 i 23 de 
novembre i 7 i 21 de desembre
Hora: De 10 a 11 h
Inscripcions: A partir del 2 de 
setembre
Inici: 28 de setembre
Preu: Curs gratuït
Organitza: Biblioteca de Piera

REFORÇ LECTOR  
Espai de treball i cooperació per a la millora de 
l’habilitat i la comprensió lectora. De forma autònoma 
i responsable i acompanyats d’una dinamitzadora que 
guiarà les sessions, els infants progressaran en el seu 
nivell de lectura i comprensió. 
Edat: 3r i 4t de primària
Nombre màxim de participants: 
15
Durada: Del 7 d’octubre al 16 de 
desembre
Hora: Els dilluns, de 17.15 a 18 h
Inscripcions: A partir del 2 de 
setembre
Inici: 7 d’octubre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera 

TALLER DE MOTIVACIÓ 
I EMPODERAMENT   
Jornada inclosa dins del projecte «Dona’t una 
oportunitat de nou» per a afavorir la motivació 
personal, conèixer les nostres emocions i tenir 
eines per a posar a favor nostre els pensaments en 
el camí professional. Taller adreçat a usuàries del 
servei.
Durada: Pendent de programar a 
l’octubre
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Lloc: Teatre Foment de Piera, 1a 
planta
Inscripcions: Centre de Serveis 
La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i 
Ocupació

TALLERS DE 
TÈCNIQUES DE 
RECERCA DE FEINA  
Sessions grupals per a persones usuàries 
derivades del Servei d’Ocupació Local 
interessades a ampliar i millorar les 
tècniques per a la recerca de feina.
Durada: Tot l’any
Horari: A determinar pel servei
Lloc: Centre de Serveis La 
Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis 
La Bòbila
Organitza: Regidoria 
d’Empresa i Ocupació
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S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i alumini combinat amb el 
treball d’estil vintage, transferències i aplicacions amb stencil.
Durada: Del 17 de setembre al 17 de desembre
Horari: Els dimarts, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Teatre Foment (2n pis)
Inscripcions: A partir del 26 d’agost, al telèfon 696 41 42 15
Inici de les classes: 17 de setembre
Preu: 25 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó 

DÉCOUPAGE (GRUP 2)
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i alumini combinat amb 
el treball d’estil vintage, transferències i aplicacions amb stencil.
Durada: Del 19 de setembre al 19 de desembre
Horari: Els dijous, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Teatre Foment (2n pis)
Inscripcions: A partir del 26 d’agost, al telèfon 696 41 42 15
Inici de les classes: 19 de setembre
Preu: 25 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó  

MÉS INFORMACIÓ A WWW.VILADEPIERA.CAT

DÉCOUPAGE (GRUP 3)
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, 
vidre i alumini combinat amb el treball d’estil vintage, 
transferències i aplicacions amb stencil.
Durada: Del 19 de setembre al 19 de 
desembre
Horari: Els dijous, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Teatre Foment (2n pis)
Inscripcions: A partir del 26 d’agost, al 
telèfon 696 41 42 15
Inici de les classes: 19 de setembre
Preu: 25 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó 

@viladepiera viladepiera @viladepiera Ajuntament Vila de Piera

RESTAURACIÓ DE MOBLES 
ANTICS (GRUP 2)
S’aplicaran conceptes bàsics sobre la restauració de 
mobles i s’indicaran quins són els passos a seguir en una 
actuació senzilla. 
Durada: Del 13 de setembre al 20 de 
desembre
Horari: Els divendres, de 19 a 21 h
Lloc: Teatre Foment (2n pis)
Inscripcions: A partir de l’1 de setembre, 
al telèfon 676 44 51 66
Inici de les classes: 13 de setembre
Preu: 81,17 € al trimestre més material
Organitza: Paquita Izquierdo

RESTAURACIÓ DE 
MOBLES ANTICS 
(GRUP 1)
S’aplicaran conceptes bàsics sobre la restauració de 
mobles i s’indicaran quins són els passos a seguir en 
una actuació senzilla. 
Durada: Del 13 de setembre al 20 de 
desembre
Horari: Els divendres, de 17 a 19 h
Lloc: Teatre Foment (2n pis)
Inscripcions: A partir de l’1 de 
setembre, al telèfon 676 44 51 66
Inici de les classes: 13 de setembre
Preu: 81,17 € al trimestre més material
Organitza: Paquita Izquierdo



Agenda d’esports
ENTITATS ESPORTIVES DE PIERA

Ae

CLUB BILLAR PIERA 
Activitat: Billar de caramboles. 
Torneig social (de cinc mesos de 
durada) i ensenyament gratuït 
per als socis que no tinguin 
coneixements d’inici.
Data d’inici: Tot l’any
Lloc: Casal per a Joves i Grans 
(plaça Mar i Cel, s/n, 1r pis)
Preu: 12 € d’inscripció i quota de 
12 € al mes
Informació: Al mateix club o 
trucant al 628 616 645 (Roberto) 
Horari: De 9 a 21 h de dilluns a 
diumenge. Obert tot l’any.
Organitza: Club Billar Piera   

AGRUPACIÓ ESPORTIVA 
PIERA 
Activitat: Futbol camp
Data d’inici: 8 de setembre 
Lloc: Camp Municipal d’Esports
Preu: Consulteu-lo amb el Club
Informació: L’horari per a fer les 
inscripcions per a la temporada vinent 
2019-2020 és de dilluns a divendres de les 
18.30 a les 21 h
Organitza: Agrupació Esportiva Piera

BÀSQUET PIERA
Activitat: Iniciació des dels 5 anys i competició escolar i 

federada en totes les categories
Data d’inici: El 26 d’agost comencen els 
entrenaments
Lloc: Pavelló Poliesportiu El Prat
Preu: A partir de 25 €, segons categories
Informació: Per telèfon al 620 188 786 o 

presencialment al pavelló municipal (passeig del Prat) 
els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17 h

Organitza: Bàsquet Piera

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC PIERA 
Activitat: Iniciació a partir dels 4 anys i competició federada en totes les categories
Data d’inici: 3 de setembre
Lloc: Pavelló Poliesportiu El Prat
Preu: Segons categories
Horaris: De dimarts a dijous de les 16 a les 20.45 h i divendres de les 16 a les 22.15 h 
Informació: escolapatinatgepiera@hotmail.es / 646 482 838 (Carme)
Organitza: Club Patinatge Artístic Piera

CLUB NATACIÓ PIERA 2012 
Activitat: Natació per a nens i nenes de totes les edats (aprenentatge i competició)
Data d’inici: 2 de setembre
Lloc: Instal·lacions de la Piscina Municipal
Preu: Quota mensual de 54 € per a prebenjamins i benjamins i de 60 € per als nascuts 
abans del 2009
Informació: 682 500 638 (Àngel) (truqueu a partir de les 17 h; abans, només WhatsApp)
Organitza: CN Piera 2012

CLUB CICLISTA 
PIERA 
Activitat: Sortides amb bicicleta 
de carretera i de muntanya
Data d’inici: Tot l’any
Lloc: Sortides tots els diumenges 
a les 8 del matí des del Casal de 
Joves i Grans 
Preu: 15 €/any per soci
Informació: 626 421 604 
(Francisco) o a l’Antiga Nau 
Sanahuja els divendres de les 18 
a les 20 h 
Organitza: Club Ciclista Piera

CLUB ATLÈTIC MAS 
Activitat: Atletisme (escola i totes les 
categories)
Data d’inici: Dijous 12 de 
setembre a les 17.30 h
Lloc: Instal·lacions 
esportives de Can Mas
Horari: Dilluns i 
dimarts de les 17.30 a 
les 19 h i dijous de les 
17.30 a les 19.30 h
Preu: Consulteu-lo
Informació: Eduard Guzmán
(931 054 600 – 675 660 677)
Organitza: Club Atlètic Mas

CLUB FUTBOL SALA 
PIERA
Activitat: Pràctica i formació en 
futbol sala
Data d’inici: 3 de 
setembre
Lloc: Pavelló 
Poliesportiu El 
Prat
Preu: 300 € la 
temporada
Informació: 
Dimarts i dijous de 
les 17.30 a les 20.30 h al 
pavelló municipal 
Organitza: FS Piera



CLUB TENNIS CAN BONASTRE 
Activitat: Presentació Escola de Tennis i Pàdel i classes amb Pablo Aymà
Data d’inici: 2 de setembre
Lloc: C. de l’Amor (Can Bonastre)
Preu: Depèn de les necessitats de cada jugador/ora
Horari: De 10 a 23 h
Informació: 649 873 809 / c.t.canbonastre@gmail.com
Organitza: Club Tennis Can Bonastre

CLUB TENNIS PIERA
Activitat: Escola de Tennis i Pàdel i activitats dirigides (steps, 
pilates, tonificació, GAG, ioga, hipopressius, spinning, txikung, house dance, defensa 
personal femenina, etc.)

CAMPUS DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE
Data d’inici activitats dirigides: 2 de setembre
Data d’inici Escola Tennis i Pàdel: 16 de setembre
Lloc: C. de Ca n’Aguilera, s/n
Preu: Tennis i pàdel (segons modalitat) i activitats dirigides des de 20 €
Informació: 605 962 437 / info@clubtennispiera.com / www.clubtennispiera.com
Organitza: Club Tennis Piera

CLUB TENNIS 
TAULA 
Activitat: Pràctica del tennis 
taula tots els dimarts a partir 
de les 19 h. Oberta a totes 
les edats. Organització de 
dos torneigs a l’any: Sant 
Crist de Piera i Festa Major.
Data d’inici: Tot l’any
Lloc: Antiga Nau Sanahuja 
(c. Folch i Torres), 2n pis
Preu: Gratuït
Informació: 649 507 449 
(Paco)
Organitza: Club Tennis Taula

HÍPICA LA LLUNA 
Activitat: Extraescolar. Classes d’equitació per a nens (a partir de 5 anys) i adults 
en què, a part d’instruir en la muntada, es practica i s’ensenya com es prepara 
i cuida el cavall. Diverses disciplines: doma clàssica, muntada a pèl, salt, pony 
games, circuits…
Data d’inici: 1 de setembre
Lloc: Hípica La Lluna (El Bedorc)
Preu: 50 € mensuals (1 dia a la setmana / 1 hora) o 80 € mensuals (2 dies a la 
setmana / 1 hora)
Informació: Laura (627 098 510 ) o Ilènia (659 922 358)
Horari: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 17.30 a les 18.30 h i de les 
18.30 a les 19.30 h. Cal trucar per a poder organitzar els grups i saber en quin es 
pot incloure l’alumne/a (dependrà del nivell i de l’edat). Places limitades!
Organitza: Hípica La Lluna

HOQUEI CLUB PIERA 
Activitat: Escola d’iniciació a partir de 
3 anys i competició federada en totes 
les categories
Data d’inici: 4 de setembre
Lloc: Pavelló Poliesportiu El Prat
Preu: Segons categories
Informació: Dilluns i dimecres al 
pavelló municipal, de les 17 a les 20 h
Organitza: Hoquei Club Piera

MOTO CLUB PIERA
Activitat: Trial
Data d’inici: Consulteu-la
Lloc: Can Mata (zona de trial)
Preu: Consulteu-lo
Informació: A l’àrea de trial de Can 
Mata, trucant al tel. 610 522 626 o 
escrivint a mcpiera@infopiera.com
Organitza: Moto Club Piera 

PETANCA LOS ESPARTANOS 
Activitat: Petanca (amb competició oficial de lliga organitzada per la Federació 
Catalana de Petanca)
Data d’inici: 15 de setembre
Horari: De les 17 a les 20 h tots els dies de l’any. Els diumenges (a partir de la primera 
setmana de setembre fins a finals del mes de gener), al matí, a partir de les 9 h.
Lloc: Pistes de petanca de Can Canals (av. Sant Sadurní, s/n – Can Canals)
Preu: 12 € anuals (quota soci)
Informació: A les tardes, a les instal·lacions de Can Canals; per telèfon 
(677 872 528 / 937 727 484), o escrivint a espartanosdepiera@gmail.com
Organitza: Club Esportiu Petanca Los Espartanos

MÉS INFORMACIÓ A WWW.VILADEPIERA.CAT
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WWW.VILADEPIERA.CAT@viladepiera viladepiera @viladepiera

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

PAVELLÓ POLIESPORTIU EL PRAT
C. Calderón de la Barca, 3-5
937 788 432

PISCINA MUNICIPAL
Pg. del Prat, 3-7
937 762 668

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Pg. del Prat, 2-4
937 760 060

PISTES POLIESPORTIVES
Parc del Gall Mullat
C. Girona (av. Barcelona)
C. Figarot, s/n (El Bedorc)
Pl. de l’Església (La Fortesa)
C. de la Noguera, s/n (Can Claramunt)
Av. Tibidabo, s/n (Can Mata)
C. París (Can Mas)
C. Associació / Institució (Can Bonastre)
C. Iuca (Can Martí)
Barri de Ca n’Aguilera
C. Pelegrí (La Grua)
Av. Castell (Castell de la Ventosa)
C. Cignus, 10 (La Venta – Can Musarro)
Av. Sant Sadurní (Can Canals)

PISTES D’ATLETISME
C. París (Can Mas)

CAMPS DE FUTBOL
Ctra. de Piera a Ca n’Aguilera (Can Martí)
Camí del Corral del Mas (Sant Jordi – La Grua)
C. de la Morera (Can Claramunt)
Av. Tarradellas – Riu Francolí (Can Mata)
Barri de Can Bou
Barri de Can Bonastre
Av. de l’Àliga (El Bosc de l’Àliga)
Ctra. Bedorc – Sant Sadurní (Sant Jaume Sesoliveres)

PISTES DE PETANCA
Av. Barcelona 
C. París (Can Mas)
Av. Madrid – c. Dr. Barraquer (La Plana)
C. de la Noguera, s/n (Can Claramunt)
Av. Sant Sadurní (Can Canals)
Av. Castell (Castell de la Ventosa zona A)

CARRIL BICI
Del barri de Montserrat a la Plana

SKATE PARK
Riera Guinovarda (la Plana)
Parc del Gall Mullat

VIA VERDA
Camí Romeu (de Sant Jordi a Can Claramunt)

ESPAI LÚDIC I DE SALUT
Parc del Gall Mullat
Espai de lleure Sant Jordi
Parc de la Plana
Riera Guinovarda
I als barris de Can Claramunt, la Venta – Can Musarro, 
Can Mas, Can Mata, Can Martí, Can Canals, Castell 
Ventosa B i Can Bou

Ajuntament Vila de Piera

CAL·LISTÈNIA 
Parc del Gall Mullat
Barri de Can Claramunt 
Barri de Can Canals


