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Casal Cívic 
Cardona 
 

Av. Pau Casals, s/n 
Cardona 
 

 

 

 

 

 

El Casal Cívic Cardona, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es 
va inaugurar l’any 2006.  

És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on 
podeu participar en diferents activitats, com tallers, conferències, 
exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les 
vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte 
col·lectiu. 

Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la 
millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la 
persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu 
en el seu compromís amb la societat. 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 21 h i diumenge de 13 a 21 h.  
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//////////////////////// 
NOVES TECNOLOGIES 
 
 
Internet.  Com fer-lo servir sense 
perdre’t en el ciberespai - en 
línia 
Demanar cita prèvia per fer 
qualsevol tràmit, comprar per 
internet... tot això va esdevenint 
"el pa nostre de cada dia”. Us 
ensenyarem a moure-us pels 
diferents webs sense acabar 
perduts. 
del 13 d’abril al 4 de maig 
dimarts, de 17.30 a 19 h 
a càrrec d’Estefania Bernal 
Casal 
 
Nous sistemes de 
comunicació en línia  
Ara, amb un clic podem 
aprendre a cuinar o a arreglar 
una fuita d’aigua gràcies a un 
tutorial; podem escoltar la 
música o saber que fan els 
nostres amics/gues, ... Com s’ha 
de fer?. Us ho explicarem 
del 18 de maig al 8 de juny 
dimarts, de 17.30 a 19 h 
a càrrec d’Estefania Bernal 
Casal 

///////////////////////// 
FORMACIÓ I CREIXEMENT 
PERSONAL 
 
Activem la memòria - en línia 
Tens la sensació que estàs 
perdent memòria? T’oblides de 
les coses?.... Vine al casal i, amb 
jocs, cançons i activitats, veuràs 
com la memòria es torna més 
àgil i et millora la qualitat de 
vida. 
del 12 d’abril al 14 de juny 
dilluns, de 15.30 a 17 h 
a càrrec de Maria Navarrete 
Casal 
 

Anglès - en línia 
del 9 d’abril al 18 de juny 
dilluns, de 9 a 10.15 h – grup 1 
divendres, de 9 a 10.15 h – grup 2 
a càrrec de Teresa Davins 
Assoc. La Sal de Cardona 
15 euros/mes 
 
Català - en línia 
del 8 d’abril al 17 de juny  
dijous, de 16.30 a 18 h 
a càrrec de Patrocini Sala 
Ajuntament de Cardona 
gratuït 
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//////////////////////// 
PER LLEPAR-SE ELS DITS 
 
Cuina de temporada- en línia 
del 9 d’abril al 18 de juny 
divendres, de 15.45 a 17.15 h 
a càrrec de Rosa Montoriol 
Casal 

 
 
//////////////////////// 
ACTIVITATS FÍSIQUES 
 
Estiraments - en línia 
Vine a estirar la musculatura del 
cos i a augmentar la flexibilitat. 
Millora, el teu estat d’ànim. 
del 7 d’abril al 16 de juny 
dimecres, de 16.15 a 17.15 h 
a càrrec d’Elena Escudero 
Casal 
 
Gimnàstica dolça - en línia 
Per a persones amb problemes 
musculars, o amb mals hàbits 
corporals, tensió etc.  que 
tinguin necessitat de relaxar-se. 
del 8 d’abril al 17 de juny 
dijous d’11 a 12.15 h. 
a càrrec de Montse Mujal 
Casal 

Ioga - en línia 
Aprèn les bases del ioga: 
postura,  respiració, ... 
del 12 d’abril al 14 de juny 
dilluns, de 10 a 11 h  
a càrrec d’Elena Escudero 
Ass. a Viure que són dos dies 
8 euros/mes 
 
Pilates – en línia 
Pren consciència de la respiració 
i enforteix  músculs del tors,  
importants pel mal d’esquena. 
del 6 d’abril al 15 de juny 
dimarts, de 15.30 a 16.30 h 
a càrrec d’Elena Escudero 
Ass. a Viure que són dos dies 
8 euros/mes 
 
Gimnàstica de manteniment- 
presencial  
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. 
dates a concretar 
dimecres, de 10 a 10.45 h - grup 1 
divendres, de 10.15 a 11 h- grup 2  
a càrrec de Montse Mujal i  
M. Àngels Riu 
Assoc. a Viure que són dos dies 
8 euros/mes 
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Taitxí - presencial 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. Benestar 
i qualitat de vida a través 
d’exercicis naturals, relaxats i 
fluids. 
dates a concretar 
dilluns, de 20 a 20.50 h 
a càrrec de David Pujals 
Associació de Veïns de Cardona 
14 euros/mes 
 
Diafreoteràpia - presencial 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. A partir 
de tècniques de correcció 
postural i de respiració 
treballarem en el restabliment 
de la salut d’una manera suau i 
progressiva. 
dates a concretar 
divendres, de 16.30 a 17.30 h  
a càrrec d’Anna De Rosselló 
Ass. a Viure que són dos dies 
8 euros/mes 
 
 
 

Hipopressius - presencial 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. 
Aprendrem a cuidar el sòl pèlvic 
i la musculatura abdominal per 
mantenir una bona salut. 
dates a concretar 
dimarts, d’11 a 11.45 h 
a càrrec d’Elena Escudero 
Ass. a Viure que són dos dies 
8 euros/mes 
 
Marxa nòrdica - presencial 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. 
Aprendrem la teoria i la pràctica 
que consisteix en caminar amb 
dos bastons que fa que fem 
servir les cames, i que hi 
impliquem activament la part 
alta del cos quan caminem.  
del 7 d’abril al 16 de juny 
dimecres, de 9 a 10.15 h  
a càrrec de Miquel Àngel Alsina 
Ass. a Viure que són dos dies 
5 euros/mes 
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//////////////////////// 
ACTIVITATS MANUALS I  
ARTÍSTIQUES 
 
Havaneres 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin 
dates a concretar 
dilluns i divendres, de 18 a 20 h 
a càrrec de Pilar Malagarriga 
Assoc. La Sal de Cardona 
gratuït 
 
Teatre la Faràndula 
Aquest taller és de modalitat 
presencial i només es durà a 
terme quan les circumstàncies 
sanitàries ho permetin. 
A través del so preenregistrat – 
playback 
dates a concretar 
dimarts, de 17 a 19 h i dijous, 
de 17.45 a 19.45 h 
a càrrec de Dídac Bueno 
Ass. a Viure que són dos dies 
gratuït 

 
 
 

//////////////////////// 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ 
 
A partir del 24 de març. Podeu 
fer la vostra inscripció 
telefònicament, en horari de 
l’equipament, o de forma 
presencial, amb cita prèvia, al 
mateix casal a partir del 25 de 
març. 
Les activitats organitzades pel 
Casal (Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària) són 
gratuïtes. El material necessari 
va a càrrec de les persones 
inscrites. Les places a les 
activitats són limitades i 
s’adjudiquen per número 
assignat. La realització d’una 
activitat està condicionada a la 
inscripció d’un nombre mínim 
de persones. Tres faltes 
d’assistència sense justificació 
prèvia impliquen la pèrdua de la 
plaça. 
Les activitats organitzades per 
les entitats són responsabilitat 
d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi. 

Tel. 93 869 20 75 
cc.cardona@gencat.cat 

mailto:cc.cardona@gencat.cat
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Informació COVID19:  
 Programació adaptada a les 

mesures Covid19. 
 El desenvolupament de les 

activitats queda sotmesa a la 
normativa sanitària vigent i 
podria  ser 
alterada/modificada. 

 Aquesta programació 
presenta, de forma 
excepcional,  únicament 
activitats en línia, és a dir, 
que només es realitzen de 
telemàticament, però de 
forma interactiva, a excepció 
del Programa Jugar i 
Descobrir i les activitats 
infantils que es realitzen en 
modalitat presencial i el 
Programa Joves que podrà 
alternar les dues modalitats 
en funció del què estableixi 
l’equipament i/o de les 
mesures sanitàries vigents. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Per participar en una 
activitat, cal disposar de 
tauleta digital, mòbil o 
ordinador d’algun tipus i 
connexió a Internet. 

 Respecteu les indicacions 
que des del Casal es puguin 
donar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a: 
 
 



 

 

 


