
FLAMENC PER A ADULTS
Classes de nivell inicial per a aprendre aquest ball.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimecres, de 19.30 a 20.30 h, 
i dissabtes, de 10 a 11 h
Lloc: Gall Mullat (local sota l’escenari)
Inscripcions: Truqueu al 688 32 65 38 
(Judit Cano)
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Festa de la Diversitat Piera
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DANSA DEL VENTRE I 
BOLLYWOOD
Inspirades sobretot en la música de la indústria Bollywood, 
les classes de dansa consisteixen en un estil expressiu que 
fusiona l’estil de dansa clàssica de l’Índia amb estils àrabs, 
llatins i funky – hip-hop.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimecres a les 18.15 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, però amb 
la possibilitat d’incorporar-se a l’activitat 
durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

Programa de formació
Setembre-Desembre 2016

Pf

BALL DE SALÓ
Classes per a aprendre a ballar balls estàndards (vals, 
quickstep...) i balls llatins (rumba, bolero, pasdoble...).
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, de 19 a 22 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, de 
19 a 22 h
Inici de les classes: Al setembre, però amb 
la possibilitat d’incorporar-se a l’activitat 
durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

CLASSES DE SARDANES (LA 
VENTA – CAN MUSSARRO)
Durada: Tot l’any
Horari: Els dijous, de 17.30 a 18.30 h
Lloc: Local social de la Venta – Can 
Mussarro (c/ Cignus, 10)
Inscripcions: De dilluns a divendres, 
de 18 a 20 h, al local social de La Venta 
i Can Mussarro o trucant al 
tel. 665 77 13 28 (Àngel)
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Secció cultural de 
l’AV La Venta i Can Mussarro

CURS DE SARDANES (PIERA)
Classes per a aprendre a ballar sardanes, aptes per a 
tothom, des del nivell inicial fins al nivell més avançat.
Durada: Des del setembre del 2016 fins al 
juny del 2017
Horari: Els dimecres, de 19 a 20 h
Lloc: Casal per a Joves i Grans
Inscripcions: Casal per a Joves i Grans
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

E
d

u
ca

ci
ó CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA 

DELS CFGS
Curs destinat a preparar les proves que donen accés als cicles formatius de grau 
superior 2016-17.
Durada: De l’octubre a l’abril
Hora: De dilluns a dijous, de 15.30 a 20 h
Lloc: CTC Masquefa 
Inscripcions: Del 14 al 20 de setembre al CTC de 
Masquefa
Inici de les classes: 3 d’octubre
Preu: 75 €
Organitza: Ajuntament de Masquefa i la Xarxa TET de 
l’Anoia Sud, incloent-hi l’Ajuntament de Piera, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA DELS CFGM
Curs destinat a preparar les proves que donen accés als cicles formatius de grau mitjà 2016-17.
Durada: De l’octubre a l’abril
Hora: De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h (Masquefa), o de dilluns a dijous de 18 
a 21 h (Capellades)
Lloc: CTC Masquefa i Aula de Formació de Capellades
Inscripcions: Del 7 al 13 de setembre al CTC de Masquefa i a partir del 5 de 
setembre a l’Ajuntament de Capellades
Inici de les classes: 3 d’octubre 
Preu: 50 €
Organitza: Xarxa TET de l’Anoia Sud, incloent-hi l’Ajuntament de Piera amb el 
suport de la Diputació de Barcelona

SEVILLANES I FLAMENC
Classes per a aprendre a ballar aquests balls típics de la 
regió andalusa.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 18 a 19 h, i els 
dimecres, de 17 a 18 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, però 
amb la possibilitat d’incorporar-se a 
l’activitat durant el curs 
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

ZUMBA
Curs adreçat a tothom qui vulgui aprendre aquest ball, amb el guiatge de la monitora especialitzada Mónica Serna, 
de l’escola de ball Dym Style, que n’ensenyarà els ritmes i passos.
Durada: Del 27 de setembre al 20 de desembre
Horari: Els dimarts, de 19 a 20 h
Lloc: Espai d’Entitats
Inscripcions: De dilluns a divendres, del 12 al 23 de setembre, de 17 a 20 h, a l’Espai 
d’Entitats
Inici de les classes: 27 de setembre
Preu: 28,38 € / trimestre
Organitza: Espai d’Entitats de Piera



AERODANCE INFANTIL
Classes de ball per a nens i nenes d’entre 3 i 5 anys en què es 
combinen passos de ball com el tango, el jazz i la salsa amb 
exercicis d’aeròbic.
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, a les 18 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, però amb la 
possibilitat d’incorporar-se a l’activitat durant el 
curs
Preu: Consulteu-lo
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, però amb 
la possibilitat d’incorporar-se a l’activitat 
durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea
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AERODANCE JUVENIL
Classes de ball per a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys en 
què es combinen passos de ball com el tango, el jazz i la 
salsa amb exercicis d’aeròbic.
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, a les 19 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, però amb 
la possibilitat d’incorporar-se a l’activitat 
durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT (LA 
VENTA I CAN MUSSARRO)
Durada: Tot l’any
Horari: Els dilluns i dimecres (horari per concretar)
Lloc: Local de la Venta – Can Mussarro (c/ Cignus, 10)
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al 
local social de la Venta i Can Mussarro o trucant al tel. 
665 77 13 28 (Àngel)
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Secció cultural de l’AV La Venta i Can 
Mussarro

BINGO
Durada: Tot l’any
Horari: Els divendres, a partir de les 18 h
Lloc: Local social de la Venta – Can Mussarro (c/ Cignus, 10)
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al local social 
de la Venta i Can Mussarro o trucant al tel. 665 77 13 28 (Àngel)
Preu: 0,40 cèntims el cartró
Organitza: Secció cultural de l’AV La Venta i Can Mussarro
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Amb una àmplia proposta d’activitats de lleure educatiu per a infants d’entre 3 i 14 anys: activitats 
creatives, d’experimentació, sortides de descoberta de l’entorn, etc.
Durada: Del 3 d’octubre de 2016 al 17 de juny de 2017
Horari: Els dissabtes, de 16.30 a 18.30 h
Lloc: Local del carrer Josep Ballesteros, s/n
Inscripcions: Els dissabtes 17 i 24 de setembre, de 16.30 a 18.30 h, al local del 
carrer Josep Ballesteros
Preu: Inscripció gratuïta
Organitza: Esplai Creu Roja Anoia Piera
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Els grups s’organitzen per tal de fomentar l’ús social del 
català en aquelles persones que l’entenen però no gosen 
practicar-lo. Per a fer aquests grups calen voluntaris 
(persones que parlin habitualment el català) i aprenents 
(persones que vulguin aprendre a parlar el català).
Durada: Anual
Horari: A convenir amb l’usuari
Lloc: Espai d’Entitats
Inscripcions: Durant tot l’any, de 17 a 19 h, 
a l’Espai d’Entitats
Inici de les classes: 30 de setembre, a les 
18 h
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Espai d’Entitats de Piera

PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Durada: Tot l’any
Horari: Els dijous, de 17 a 18 h
Lloc: Local social de la Venta – Can 
Mussarro (c/ Cignus, 10)
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 
18 a 20 h, al local social de la Venta i Can 
Mussarro o trucant al tel. 665 77 13 28 
(Àngel)
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Secció cultural de l’AV La Venta 
i Can Mussarro

ESPAIS D’ESTUDI
Des de l’Espai d’Entitats s’ofereixen els despatxos de què 
disposa aquest equipament per poder fer-hi treballs o 
estudiar-hi. Per reservar-ne algun cal trucar a l’Espai 
d’Entitats (93 772 93 70) o enviar un correu a 
espaientitats@ajpiera.cat.
Durada: Tot el curs escolar
Horari: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Lloc: Espai d’Entitats
Inscripcions: Durant el curs escolar
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Espai d’Entitats de Piera

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT (CAN MAS)
Gimnàstica per a majors de 45 anys, amb exercicis per a 
mantenir els músculs en forma.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts i divendres, de 17 a 
18 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, però 
amb la possibilitat d’incorporar-se a 
l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

TAI-TXI (NIVELL 
AVANÇAT)
Curs destinat a totes aquelles persones que 
ja tenen coneixement d’aquesta tècnica. La 
professional Montse Ruiz serà l’encarregada de 
guiar aquestes sessions. L’edat mínima per a 
poder accedir a aquest curs és de 13 anys.
Durada: Del 26 de setembre al 19 
de desembre
Hora: Els dilluns, de 18.30 a 20 h
Lloc: Espai d’Entitats
Inscripcions: De dilluns a 
divendres, del 12 al 23 de setembre, 
de 17 a 20 h, a l’Espai d’Entitats
Inici de les classes: 26 de setembre
Preu: 50,31 € / trimestre
Organitza: Espai d’Entitats de Piera

PETANCA
Durada: Tot l’any
Horari: Els dissabtes, de 16 a 18 h
Lloc: Local de la Venta – Can Mussarro
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al local 
social de la Venta i Can Mussarro o trucant al 
tel. 665 77 13 28 (Àngel)
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Secció cultural de l’AV La Venta i Can Mussarro

PUNT, GANXET I LLANA
Durada: Tot l’any
Horari: Els dijous, de 18 a 19 h
Lloc: Local social de la Venta – Can Mussarro (c/ Cignus, 10)
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al local social 
de la Venta i Can Mussarro o trucant al tel. 665 77 13 28 (Àngel)
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Secció cultural de l’AV La Venta i Can Mussarro
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E-BIBLIO CATALUNYA
Per a donar a conèixer la plataforma de préstec de llibres electrònics 
eBiblio Catalunya, un servei del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els 
usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Hi podeu 
accedir mitjançant diferents dispositius: tauletes, telèfons intel·ligents, 
ordinadors personals o lectors de llibres electrònics. 
Durada: 1 sessió: els dimarts 4 i 18 d’octubre, 15 de 
novembre o 13 de desembre
Hora: De 10 a 12 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir de l’1 de setembre, a la 
Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 4 d’octubre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera 

TRÀMITS EN LÍNIA AMB 
L’ADMINISTRACIÓ 
S’oferiran les bases per a saber com fer els tràmits 
més habituals amb l’administració pública a través 
d’Internet, amb l’objectiu d’aconseguir que ho pugueu 
fer vosaltres mateixos: demanar cita prèvia per a 
diferents gestions, renovació d’ocupació, vida laboral, 
obtenció de certificats, obtenció de l’IRPF...
Durada: 1 sessió: els dimarts 20 de 
setembre, 11 d’octubre, 8 o 29 de 
novembre
Hora: De 10 a 12 h 
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir de l’1 de 
setembre, a la Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 20 de setembre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera 

TREU MÉS PROFIT AL MÒBIL I A LA TAULETA ANDROID. 
NIVELL 2
Curs adreçat a les persones que ja tenen coneixements dels dispositius Android però que volen saber-ne 
més i aprofitar millor les prestacions que ens ofereixen: compartir Internet, crear documents, imprimir 
des del dispositiu, configuracions avançades...
Durada: Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Hora: Els dimarts, de 9.30 a 11 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: Del 12 de setembre al 3 d’octubre, a la Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 4 d’octubre
Preu: 10,30 € el curs
Organitza: Biblioteca de Piera 

INICIACIÓ AL RETOC 
D’IMATGES DIGITALS
Utilitzant un programari lliure, aprendrem els 
conceptes bàsics del retoc d’imatges i a modificar 
fotografies, arreglant desperfectes i creant atractius 
efectes artístics. Cal portar ordinador portàtil.
Durada: Del 4 d’octubre al 20 de 
desembre
Hora: Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: Del 2 al 12 de setembre, 
a la Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 4 d’octubre
Preu: 25,80 € el curs
Organitza: Biblioteca de Piera

CURS D’INICIACIÓ A LA 
INFORMÀTICA
Durada: Els dissabtes 29 
d’octubre i 5 i 12 de novembre
Horari: De 10 a 12 h 
Lloc: Espai d’Entitats
Inscripcions: Els dimecres, de 
18 a 20 h, a l’Espai d’Entitats de 
Piera
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Banc del Temps de 
Piera
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PIERA (BOP)
La idea de crear una banda-orquestra a Piera ja és una 
realitat. 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 al juliol
Horari: Els dimecres, de 19.30 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: Activitat gratuïta
Organitza: Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases

TALLER DE MÚSICA PER A EMBARASSADES
Activitat musical que busca els beneficis que ofereix la música en el fetus, ja en el ventre matern.
Horari: Els divendres, de 16 a 16.45 h
Lloc: 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: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases

SENSIBILITZACIÓ
Activitat musical per a nens de P3 a P5 que els 
endinsa en el món de la música a través del ritme, el 
moviment, la dansa i la cançó.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els dilluns, de 17.30 a 18.15 h
Lloc: 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: 17 € 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 21 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, però amb la 
possibilitat d’incorporar-se a l’activitat durant 
el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

MÚSICA A L’EDAT D’OR
Activitat musical per a persones a partir de 60 anys, en la qual es 
pretén treballar el ritme i el moviment a través de la música.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els dimecres, de 9.30 a 10.15 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: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà 
i Cases

GOSPEL 
Formació vocal basada en l’estil gòspel i la pràctica 
d’aquest repertori a través de diferents veus.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els dilluns, de 20 a 20.45 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: 17 € 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 
amb l’objectiu d’enfortir els lligams emocionals entre 
pares i fills a través de la música.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Grup de nadons, per confirmar; 
grup de nens que no caminen, els 
dilluns de 18.30 a 19.15 h, i grup de nens 
que comencen a caminar, els dimarts de 
17.30 a 18.15 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: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases
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S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i 
alumini combinades amb el treball d’estil vintage, transferències 
i aplicacions amb plantilla.
Durada: Del 15 de setembre al 22 de desembre
Hora: Els dijous, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir de l’1 de setembre al 
telèfon 696 41 42 15
Inici de les classes: 15 de setembre
Preu: 17 € el mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó 

DÉCOUPAGE. NIVELL AVANÇAT
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i alumini 
combinades amb el treball d’estil vintage, transferències i aplicacions amb plantilla.
Durada: Del 13 de setembre al 20 de desembre
Hora: Els dimarts, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir de l’1 de setembre al 
telèfon 696 41 42 15
Inici de les classes: 13 de setembre
Preu: 17 € el mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó 

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 2 de setembre al 23 de desembre
Horari: Els divendres, de 16.45 a 18.45 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 22 d’agost al telèfon 676 44 51 66
Inici de les classes: 2 de setembre
Preu: 99,84 € el trimestre més material
Organitza: Paquita Izquierdo
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CLUB DE LA FEINA: 
AULA DEL CLUB DE LA 
FEINA
Espai d’eines i recursos per a la recerca activa de 
feina per als usuaris 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

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.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dijous, a les 11 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació

TALLER D’INICIACIÓ A 
INTERNET I CORREU 
ELECTRÒNIC
Curs destinat als usuaris derivats del Servei Local 
d’Ocupació que desconeixen l’ús d’aquestes eines 
per a la recerca d’ocupació.
Durada: Tot l’any
Horari: A determinar pel Servei
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis La 
Bòbila
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament 
de Piera
Organitza: Regidoria d’Empresa i 
Ocupació

TALLERS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA
Sessions grupals per a usuaris derivats del Servei d’Ocupació Local interessats 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

TEATRE AMATEUR
Classes per a aprendre a actuar en públic i representacions d’obres teatrals.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 20 a 22 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
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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 2 de setembre al 23 de desembre
Horari: Els divendres, de 19 a 21 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 22 d’agost al 
telèfon 676 44 51 66
Inici de les classes: 2 de setembre
Preu: 99,84 € el trimestre més material
Organitza: Paquita Izquierdo

www.viladepiera.cat

@viladepiera

viladepiera
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