TARDES DE

L’ESPAI

DE LA PLAÇA
PER A LA GENT GRAN

Agenda d’activitats I Castellbisbal

Dilluns: Jocs de memòria – Estimularem i
treballarem la memòria, tot jugant
Dimarts: Taller de contes
Dimecres: Tarda de tertúlia – Compartirem les
nostres vivències, records...
Dijous: Bingo
Divendres: Jocs de taula – Sudoku, parxís,
cartes...
Lloc: Espai de la Plaça
Horari: de 18 a 19.30 h

EXCURSIONS DE LA

GENT
GRAN
DE L’ESPAI DE LA PLAÇA

‘09

Es faran l’últim dissabte de cada mes.
Cal inscriure’s prèviament a l’Espai de la Plaça
(c/ Sant Joan, 1) dins l’horari següent:
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça

BBVA c/ Major, 15
Forn Degustació Can Costa av. la Palmera, 2 esc. B
Forn Ribera c/ Major, 35
Perruqueria Castro c/ Major, 17 bxs.
Perruqueria Noah c/ Major, 48 bxs.
Inforsoft pl. Lluís Companys, 4 - c/ Jacint Verdaguer, 15
Òptica Castellbisbal pl. Lluís Companys, 4
Materials elèctrics i Subministraments SCD, S.L.
c/ Font del Cabrer, 20 bxs
Calçats Rosa Maria c/ Pi i Margall, 33
Modas New Stil c/ Jacint Verdaguer, 28
Capitán c/ Sant Joan, 9
La Canalla c/ Sant Joan, 18
Reserva c/ Sant Joan, 5
Basar de la Llar c/ Jacint Verdaguer, 13
Peixos Miquel av. Gaudí, 3
Mar i Muntanya c/ Major, 16
Fruites i Verdures c/ Sant Miquel, 24
Banc de Sabadell c/ Esperanto, 2
Caixa del Penedès c/ Major, 23 - c/ Francesc Macià, 13
Caixa Catalunya c/ Major, 10
Ri’stretto c/ Olivar, 18
Tintoreria Playà c/ Major, 21
Administració de Loteries c/ Pi i Margall, 8
Materials construcció R. Sanahujes, SL c.Pi i Margall, 12
Tecnitravel Viatges av. Gaudi 3 - c/ Pi i Maragall 28-30
Dicke & Dune Av. Pau Casals, 25 Bx
El Rebost de la Natura c/ Pi i Margall, 16 bxs

COMERÇOS ADHERITS A LA CAMPANYA DELS EXPOSITORS DE L’AGENDA

Cansaladeria Duran pl. Església, 6
Anaore. Roba dona c/ Santiago Rusiñol, 15
Merceria Marina pl. Església, 4
Copi Castell c/ Barcelona, 10
Farmàcia Castellana av. Sant Vicenç, 3
Papereria Flip c/ Olivar, 17
Decorartex, les cortines de la llar av. Gaudí, 4
Ca la Mercè c/ Jacint Verdaguer, 24
Forn Joan c/ Onze de Setembre, 3
Ca l’Olga av. Gaudí, 31
Xarcuteria Rovira c/ Major, 54
Ferreteria Industrial A. Esquerda c/ Major, 29-31
Caixa Sabadell av. Pau Casals, 37
Cooperativa Agrícola de Castellbisbal c/ Agricultura, 4
Llibreria Cap i Cua c/ Sant Joan, 19
La Barretina. Llibres, papers i regals c/ Major, 6
Caixa Terrassa pl. Església, 9
Ferreteria Drogueria Roure Juni c/ Major, 58
Perruqueria Mercè c/ Major, 57
Perruqueria Dolors c/ Nou, 10
Estètica Juani c/ Sant Joan, 17 bxs
Martin’s c/ Pi i Margall, 28-30
Bonàrea (àrea de Guissona) c/ Pompeu Fabra, 14
Sabateria l’Artesà c/ Sant Antoni, 7
Mil Coses (La Botigueta) c/ Sant Isidre, 19
Xarcuteria Sala c/ Sant Antoni, 1
Calaix de l’àvia c/ Pompeu Fabra, 5
Romi c/ Sant Isidre, 19

>> www.castellbisbal.cat
>> agenda@castellbisbal.cat

EXCURSIÓ DE PRIMAVERA
PER A LA

GENT GRAN
Visita a Roses i Cotlliure
Dies 9, 16 i 23 de maig
Cada persona pot inscriure’n un màxim de
quatre. Per fer la inscripció cal portar el carnet
de Serveis Socials
Preu: per a la Gent Gran, gratuït ; per als acompanyants: 50 EUR;
25 EUR amb el carnet de persones
discapacitades
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Gent
Gran de l’Espai de la Plaça

MUSEU DE LA

PAGESIA

Horari:
Divendres: de 17 a 20 h
Dissabtes: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius: de 17 a 20 h

PUNT D’ATENCIÓ

AL CONSUMIDOR
L’horari de visites és dimecres de 9 a 13 h,
demanant cita prèvia a Can Margarit.
Dirigit a particulars. Properament es podran
tramitar les queixes en línia mitjançant la
pàgina web www.castellbisbal.cat

EXPOSICIONS
Concurs fotogràfic
dels 3 Tombs

Dates exposició: del 24 d’abril al 17 de maig
Lloc: sala d’exposicions
Horari: 18 h
Divendres de 18 a 20 h
Dissabte d’11 a 13 h i de 18 a 20 h
Diumenge d’11 a 13 h
Organitza: Amics de Sant Antoni Abat

“Cuida’t les dents”

Del 19 de maig a l’1 de juny
Lloc: sala d’exposicions
Exposició creada per la Diputació de Barcelona
per tal de donar als alumnes de primària nocions sobre com cuidar les dents, i els efectes
que hi pot tenir una mala higiene bucal. Consta
de maquetes desmuntables i panells explicatius. Es complementa amb una guia d’activitats
que, després, les escoles empraran a l’aula.

La nova cultura de
l’aigua

Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
Dins la campanya d’estalvi d ’aigua 2009,
aquesta exposició pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre com hem de tractar aquest recurs
tan preuat.
Dates de l’exposició: 20-31 de maig.
Lloc: Sala Molí.
Horari: De dilluns a divendres, de 18 a 20 h. i
dissabtes i diumenges, d’11 a 13 h. i de 18 a
20 h

La joia del museu de
la pagesia

Descobreix la joia del museu de la pagesia a la
finestra indiscreta del Museu de la Pagesia del
17 de maig al 21 de juny

PREINSCRIPCIÓ
Alumnes nous a l’Escola Municipal de Música
Miquel Blanch
Del 18 al 29 de maig a la secretaria de l’Escola
(Plaça de l’Església, 2)
Matins de 10 a 13 h
Tardes de 16 a 19 h

INSCRIPCIONS

JULIOL MÀGIC
2009
Les inscripcions al Juliol Màgic es faran a Can
Margarit dins el següent horari:
Dilluns 18 de maig: de 8 a 12 h
Dimarts 19 de maig: de 10 a 13 i de 16 a 19 h
Dimecres 20 de maig: de 10 a 13 i de 16 a 19 h
Dijous 21 de maig: de 10 a 13 i de 16 a 19 h
Divendres 22 de maig: de 08.30 a 11.30 h

D’INICIACIÓ
A LA FOTOGRAFIA

CURS BÀSIC

Impartit per MOMENTS, Associació de Fotografia. El curs consta de les parts següents:
Fonaments: càmera, exposició, profunditat de
camp, etc.
Composició: enquadrament, terços, textures,
siluetes, etc.
Part pràctica: posada en pràctica dels conceptes estudiats.
Postprocés: revelat digital amb Photoshop.
Convé portar l’equip (càmera compacta o reflex) i saber fer servir les funcions bàsiques
o, almenys, portar el manual.
El curs s’impartirà en dos dies:
Dissabte, 23 de maig:
9 a 13 h: Fonaments i composició
16 a 18 h: pràctiques
Dissabte, 30 de maig:
9 a 13 h: postprocés
Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament
Inscripcions: elsmoments@gmail.com
Termini de les inscripcions: 20/05/2009
Preu: 30 euros el curs sencer, no divisible

EXPOSICIÓ

FINANCES ÈTIQUES
Exposició de Setem
en motiu de la Festa
del comerç just i la
banca ètica

Dies: 8, 9 i 10 de maig
Lloc: Sala d’actes
Horaris: Divendres, de 18 a 20 h
		
Dissabte, d’11 a 13 i de 18 a 20 h
		
Diumenge, d’11 a 13 h
Organitza: Castellbisbal Solidari
Col·labora: Ajuntament de Castellbisbal

4a BECA DE

		
LOCAL
RECERCA
PER A JOVES 2009

Amb l’ànim de fomentar la recerca entre els
joves de la nostra població, l’Ajuntament de
Castellbisbal convoca enguany la 4a edició de
la Beca de Recerca Local per a Joves, dotada
amb 3.200 EUR, que premiarà el millor projecte
de recerca presentat. Enguany la Beca de Recerca és oberta a qualsevol temàtica, sempre i
quan versi sobre Castellbisbal i/o el seu àmbit
més proper. La data màxima per a la presentació de projectes de recerca finalitza el proper 20
de juny d’enguany.
Bases de la Beca de Recerca Local per a Joves
2009.
Per a més informació:
www.castellbisbal.cat/beca

ARRIBA EL

BON TEMPS

GAUDIM DEL SOL
Solàrium a l’Illa
Amb l’arribada del bon temps tornem a posar
en marxa el servei de solàrium. Aquest servei,
quedarà ubicat a la gespa de la piscina descoberta de l’illa Esportiva, on s’instal·laran les
corresponents gandules i serà totalment gratuït pels abonats. El període de funcionament
serà del 4 de maig fins al 10 de juny (coincidint
amb l’obertura al públic de les piscines d’estiu) i l’horari de 10 a 17h. de dilluns a dissabte.
Recordem que les dutxes a peu de piscina funcionaran perfectament, però que NO es poden
utilitzar les piscines fins a la seva inauguració.
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NOTA

Pren nota Si voleu rebre mensualment, l’agenda
d’activitats a la vostra bústia electrònica, cal que
ens ho feu saber enviant-nos un correu a l’adreça:
agenda@castellbisbal.cat

03

DIUMENGE

Visita a la Torre Fossada
Lloc: Torre Fossada, de 10 a 13 h
Com cada primer diumenge de mes, es podrà visitar i accedir al interior
de la torre per conèixer com funcionava la telegrafia òptica del segle XIX.
Organitza: Museu de la Pagesia
Ball de la Gent Gran
Lloc: aula de cultura del Casal, a les 18 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça
La companyia Catacrac presenta l’espectacle “En Joan sense por”
Lloc: Casal Cultural, a les 18 h
Organitza: La Xarxa
Preu: 4 EUR
Els nens i nenes que portin el seu carnet del Club Super 3 tindran l’entrada gratuïta.
En Joan és un noi que no coneix la por. Per tal de descobrir-la, decideix
emprendre un viatge que el portarà a viure moltes aventures. Al llarg del
camí es trobarà amb personatges i situacions que superarà amb l’ajut
dels nens i nenes.

07

DIJOUS

Taula rodona “Impuls a la formació professionalitzadora”
Lloc: sala d’actes, a les 19 h
Dirigit a les famílies amb fills i filles que ha d’escollir els estudis postobligatoris i als joves que volen professionalitzar-se.
Organitza: Àrea de Joventut, Àrea d’Educació i Àrea de Promoció Econòmica
Col·labora: Copevo i Direcció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat.

08

DIVENDRES

Apropar-nos al sud: l’experiència d’un camp de solidaritat a Chiapas
Xerrada en motiu de la Festa del comerç just i la banca ètica.
Lloc: Sala de Plens, a les 20 h
Organitza: Castellbisbal Solidari
Jornada Aquàtica Chill-Out
Lloc: pista coberta de l’Illa Esportiva, de 22 a 24 h
Inscripcions i informació general: recepció Illa
Organitza: Illa Esportiva i G-SPORT

09

DISSABTE

Play-Off d’hoquei línia pel Campionat de Catalunya en
categoria infantil
Lloc: pista coberta de l’Illa Esportiva
Organitza: Federació Catalana d’Hoquei Línia
Col·labora: Club Patí Castellbisbal i Ajuntament de Castellbisbal
“Cruz de Mayo” de la Casa de Andalucía
Lloc: Casal Cultural, a les 20.30 h
Amb l’actuació del Coro Sagrado Corazón i dels coros convidats de Rubí,
Manresa, Sant Vicenç de Casteller, Miami Platja i Sant Andreu de la Barca.
Organitza: Casa de Andalucía de Castellbisbal.
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DIUMENGE

Inauguració del parc de l’avinguda Roures
Lloc: parc de l’av. Roures, a les 11 h
Taller de globoflèxia: Un divertit
taller on nens i nenes aprendran a
fer divertides figures amb globus.
Actuació musical del grup La festa
dels + tumacat

Play-Offs de Hoquei Línia pel Campionat de Catalunya en 		
categoria Infantil
Lloc: Pista Coberta de l’Illa Esportiva
Organitza: Federació Catalana d’Hoquei Línia
Col·labora: Club Pati Castellbisbal i Ajuntament de Castellbisbal
3 Hores Resistència de Motocròs (Social)
Organitza: Esport Motor Castellbisbal.
Ball de la Gent Gran
Lloc: aula de cultura del Casal, a les 18 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça

11

DILLUNS

Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al Consumidor
Lloc: avinguda Gaudí, de 10.30 a 13 h
Tècnics de la Diputació de Barcelona atendran els ciutadans en totes aquelles qüestions o dubtes relacionats en l’àmbit dels drets dels consumidors,
etiquetatge i garanties de productes, compra i lloguer d’habitatges, serveis
bancaris, assegurances, compra venda de vehicles, serveis postvenda,…
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DIMECRES

Xerrada “LA HIPERACTIVITAT: el dia a dia amb infants i joves hiperactius”
Dirigit a famílies
Lloc: sala d’actes, a les 19 h

16

DISSABTE

2n Ball solidari contra la violència de gènere “Els 70 o els 80. Tu quin
prefereixes?”
Lloc: pista coberta de l’Illa Esportiva, a les 23 h
Es tracta d’una festa amb música dels 70, 80 i moderna. La finalitat és
recaptar fons en favor de les dones
maltractades de Castellbisbal.
Animació a càrrec d’Aldato, Escola
de Ball Baobab, DJ La Iguana Verda i
Dafne “la reina del transformisme”.
Es farà un sorteig d’un cap de setmana per a dues persones, gentilesa de
Tecnitravel, un sopar per a dues persones amb el patrocini de Can Sunyer, un
canvi d’imatge gràcies a Perruqueria
Tint’s i un tractament estètic cortesia
del centre d’estètica Alquímia.
Preu: 3 euros (s’hauran d’abonar a
l’entrada del recinte)
Hi haurà servei de bar.
Aforament limitat
Organitza: Associació d’Ajuda Gent
Solidària per Castellbisbal
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DIUMENGE

Activitats del Dia internacional dels museus
Visites teatralitzades
Lloc: Museu de la Pagesia, a les 12 h
Si teniu ganes de conèixer el món de la pagesia de Castellbisbal d’una
manera dinàmica i diferent, us presentem les visites teatralitzades.
El Museu de la Pagesia de Castellbisbal us convida a fer un viatge en el
temps per descobrir com era la vida de finals del segle XIX, de la mà d’un
curiós personatge que ens explicarà curiositats i anècdotes divertides
sobre la vida a pagès i junts farem un recorregut pels diferents espais
que es troben al Museu.
Després de la visita podràs renovar forces amb: pa amb vi i sucre, pa
amb oli i sucre, pa amb xocolata i un glopet de vi o un got d’aigua, al
pati de l’esbarjo.
Activitat apte per a tots
els públics i per compartir amb la família!
Preu gratuït, màxim 20
persones
Inscripcions enviant un
correu electrònic a museu@castellbisbal.cat,
indicant el nombre de
persones que realitzareu
el taller i l’edat de cadascuna, o bé per telèfon: 93
772 00 55 o presencialment, durant els horaris
d’obertura del Museu.
Sitges-Castellbisbal Mountain Bike
Organitza: Esport Motor Castellbisbal
Ball de la Gent Gran
Lloc: aula de cultura del Casal, a les 18 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça

18

DILLUNS

Dia internacional dels museus
Vegeu activitats el dia anterior
Inici del 15è Campionat de tennis taula
Dies de joc: dilluns
Categories inferiors: a partir de les 18.30 h
Sèniors: a partir de les 19.30 h
Categories: masculí i femení
Preu: gratuït per a totes les categories
Inscripcions: recepció de l’Illa Esportiva abans del 14 de maig

19

DIMARTS

Xerrada “Planificació i optimització de les finances” a càrrec de Caixa
Catalunya – Obra Social
Lloc: sala d’actes, a les 18 h
Tots tenim somnis! Aquelles vacances, la segona residència, el casament
dels fills! Què hem de fer per aconseguir que s’acompleixin? Simplement
planificar!
En aquesta sessió s’explicarà com planificar les finances per tal que ens
permetin aconseguir els nostres objectius.
Acte destinat a la planificació financera de la dona

22

DIVENDRES

Inici de la Festa Major de Santa Rita
Consulteu actes a www.castellbisbal.cat

23

DISSABTE

Curs bàsic d’iniciació a la fotografia
Lloc: sala d’actes, a les 9 h
9 a 13 h
Fonaments i Composició
16 a 18 h Pràctiques
Organitza : Moments, Associació de Fotografia
Per a més informació: vegeu notes al darrera de l’agenda
			
Concert de l’escena local
Lloc: pista coberta de l’Illa Esportiva, a les 23 h
Amb les actuacions de Pull the trigger (harcore) + Hanka Gorri (harcore
punk) + grup convidat
25a caminada Castellbisbal – Montserrat “Montserrat a peu”
Nit de dissabte 23 a diumenge 24 de maig.
Sortim dissabte a les 00 h de la nit des de la plaça de l’Església cap a
Montserrat.
Es recomana portar lot i armilla reflectant i, en cas que vinguin menors
d’edat, aquests hauran d’anar acompanyats d’un adult.

24

DIUMENGE

Orquídies de Castellbisbal
En el marc del Dia europeu dels parcs naturals, sortirem al 		
camp per veure diverses espècies d’orquídies que es troben en
el nostre terme municipal.
Punt de trobada: parada de bus de davant de l’Ajuntament (av. Pau
Casals, 9), a les 10 h
Col·labora: Moments. Associació de fotografia
Ball de la Gent Gran
Lloc: aula de cultura del Casal, a les 18 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça
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DIVENDRES

Hora del conte amb l’espectacle “Moki” (conte màgic) a càrrec de
Daniel Arbonès
Lloc: Biblioteca Mossèn
Jacint Verdaguer, a les 18 h
Conte màgic, mescla jocs de
mans contextualitzats amb
la història que s’explica, la
increïble història d’en Moki,
un mocador màgic que no
volia acabar-se la sopa...
La història és el pretext per
fer màgia, o a l’inrevés: els
jocs fan possible l’explicació
d’un conte... Fer desaparèixer
i aparèixer mocadors, jocs
amb cordes, mitjons, un
titella, confetis, fent-hi participar els infants, jugant ...
L’essència de la imaginació:
màgia i un conte...
ADREÇAT A PÚBLIC FAMILIAR
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DISSABTE

Curs bàsic d’iniciació a la fotografia
Lloc: sala d’actes, a les 9 h
9 a 13 h Postprocés
Organitza: Moments, Associació de Fotografia
Per a més informació: vegeu notes al darrera
de l’agenda

I Monografia Cinematogràfica “Primavera vuitantera”
Lloc: Casal Cultural
20 h “Mamma Mia!”
22 h “Les aventures de Priscilla,
reina del desert”
00 h Discoteca vuitantera
Hi haurà servei de bar.
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DIUMENGE

Ball de la Gent Gran
Lloc: aula de cultura del Casal, a les 18 h
Organitza: Gent Gran de l’Espai de la Plaça
Cicle de teatre 09 - “Fins que la mort ens separi”
Lloc: Casal Cultural, a les 20 h
Preu: 6 EUR
Entrades a 5 EUR per a persones amb el carnet de família nombrosa,
jubilats i persones discapacitades.
Venda d’entrades a Can Margarit, del 4 al 29 de maig, o cas que en
quedin, una hora abans a la taquilla del Casal.
Es tracta d’un comèdia d’humor negre amb actors infernals. És també
una història de família. La història d’un fill que torna a casa de la seva
mare, amb l’urna que conté les
cendres de la seva àvia que acaba de ser incinerada. Aquest fet, per
altra banda dramàtic, és el punt de partida d’un mecanisme de comicitat
ineluctable.
L’obra té una dimensió diabòlica, entre el complot i el bulevard.
Amb el suport de: ODA i DGCC (Direcció General de Cooperació Cultural)

