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L’Equipament Cívic Sant Josep Obrer, adscrit a la Direcció General 

d’Acció Cívica del Departament de Governació i Administracions 

Públiques, i inaugurat l’any 1993, consta d’una Oficina d’Acció 

Ciutadana i un Casal Cívic. 

A l’edifici també hi ha el Centre de Formació d’Adults Mas Pellicer, 

que depèn del Departament d’Educació. 

 

Casal Cívic 

És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on 

podreu participar en tallers, conferències, sortides culturals, 

exposicions, etc. que us permetran relacionar-vos, fomentar les 

vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte 

col·lectiu. 

Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes dirigits 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. 

 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 

15 a 21 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ 
 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MAS PELLICER  

Depèn de la Direcció General de Formació Professional i Educació 

Permanent i ofereix una formació flexible i a mida a majors de 18 anys 

o de 16 anys, segons la normativa vigent 

• Iniciació a la llengua catalana 

• Iniciació a la informàtica 

• Iniciació a la llengua anglesa 

• Cicle de formació instrumental   

• Cicle d’educació secundària  

• Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau 

mitjà i superior 

Servei d’atenció al públic cada dia de 10 a 12 h 

 

 

BENESTAR I SALUT 
 

El Casal, en col·laboració amb d’altres organismes, continua una línia 

de treball per fomentar la salut i els bons hàbits, i prevenir problemes 

futurs. 

 

Tai-txi 

Gimnàstica suau de moviments lents i continuats desenvolupada a 

Orient que té efectes relaxants i terapèutics 

del 15 d’abril al 10 de juny 

dijous, de 19 a 20 h 

Casal Cívic 

 

Ioga 

Conèixer el propi cos mitjançant la relaxació, la respiració i l’exercici, 

per trobar l’equilibri entre cos i ment 

del 14 d’abril al 9 de juny 

dimecres, de 16.30 a 17.30 h 

Casal Cívic 

 

Gimnàstica de manteniment  

Vols millorar la teva salut? Vols prevenir el sedentarisme, combatre 

l’estrès, fomentar la relació social, treballar les teves qualitats 

físiques? Mitjançant la gimnàstica suau, correcció postural i exercicis 

de flexibilitat i estiraments podràs aconseguir tot això 

del 13 d’abril al 10 de juny 

dimarts de 16,30 a 17,30 h 

dijous de 17 a 18 h  

Casal cívic 

 

Pilates 

El mètode Pilates és un sistema d’exercicis enfocats a la flexibilitat i a 

la potenciació del cos. Tonifica els músculs els enforteix i els estira, i 

afavoreix una bona postura i el control i la precisió dels moviments. 

del 16 d’abril al 11 de juny 

divendres de 16,30 a 17,30 h 

Casal cívic 

 

 

 

 

EQUIPAMENT CÍVIC 
REUS 

 SANT JOSEP OBRER  



PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 
 

 

TREBALL – APRENDRE A APRENDRE 
 

Programa d’inserció sociolaboral de la Direcció General d’Acció 

Comunitària que té com a objectiu general ajudar a trobar feina.  

Fem entrevistes personals per ajudar a augmentar i a millorar els 

recursos individuals, així com per donar a conèixer els recursos de la 

zona (empreses, formació, borses de treball, OSOC, etc.) 

Servei d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h  

Es realitzen tallers grupals de:  

• Currículum  

• Sol·licituds d’empresa 

• Autoanunci i cartell 

• Ofertes de feina 

• Trucada telefònica 

• Entrevista de selecció 

• Recerca de feina per Internet  

 

Job jove 

Programa de preinserció laboral per a joves de 14 a 16 anys amb 

ganes de formar-se per a la seva entrada en el món laboral. Activitats 

com ara  ball i ritme, informàtica i competències personals.  

En col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, la Fundació 

Pont i Gol, i Aprendre a Aprendre. 

 

PUNT ÒMNIA 
 

Vols començar a tocar l’ordinador? T’han parlat d’Internet, però no 

saps ben bé què és? T’agradaria connectar-te al futur i aprendre 

coses noves? 

El Punt Òmnia t’ofereix un espai obert a tothom per accedir a les 

noves tecnologies.  

Aprendràs a utilitzar els ordinadors per informar-te, comunicar-te, 

entretenir-te i participar en la teva comunitat.  

 

Et proposem: 

Tallers d’informàtica bàsica i Internet: aprendrem a utilitzar 

l’ordinador i a navegar per Internet. 

Espais gratuïts de lliure accés: per utilitzar els ordinadors al teu aire 

(però si necessites ajuda et donem un cop de mà!). 

Col·laboració amb associacions, col·lectius i projectes. 

 

Vine i informa-te’n!   

 

 

EL CATALÀ VA AMB TU! 
 

El Casal Cívic Sant Josep Obrer ofereix una àmplia oferta per a totes 

les persones que vulguin aprendre i practicar la llengua catalana: 

Cursos de català 

Cursos d’acollida 

Cursos de nivell bàsic 

Centre de Formació d’Adults Mas Pellicer 

 

Vols practicar el català amb algú i no saps amb qui? Vols conèixer 

persones d’altres procedències? Anima’t a fer-te voluntari lingüístic i 

gaudiràs de noves experiències  

Per a més informació, dirigiu-vos a l’Oficina d’Acció Ciutadana o a 

l’Escola de Formació d’Adults.  

En col·laboració amb el CNL de Reus, programa Aprendre a Aprendre 

i Formació d’Adults 

 

 

INFANTS -  PROGRAMA JUGAR I LLEGIR  
 

Programa adreçat a infants de 4 a 12 anys, amb professionals 

especialitzats, on el joc i la lectura actuen com a elements clau del 

procés d’educació i formació integral dels infants 

de dilluns a divendres, de 17 a 19 h 

Casal cívic 

 

 

JOVES – ACTIVA’T  
 

Programa de dinamització juvenil que té com a objectiu el 

desenvolupament personal dels joves a partir del treball de valors com 

ara la convivència, el civisme, la solidaritat i, sobretot, el sentiment de 

pertinença a un grup.  

Adreçat a joves del barri entre 12 i 18 anys 

 

Espai jove 

Espai d’interacció per als joves, en el qual es crea un espai de 

convivència a la societat. 

Grup Blau:  dimarts i divendres de 18 a 19 h  

Grup Groc: dilluns de 18 a 19 h i divendres de 19 a 20 h 

Casal cívic 

 

Informàtica 

Farem activitats amb  els ordinadors i internet a la sala del Punt 

ÒMNIA 

Grup Blau:  dijous de 18 a 19 h  

Grup Groc: dimecres de 18 a 19 h 

Casal cívic 

 

Entorn obert 

Activitats a l’aire lliure i en contacte amb l’entorn més immediat. 

Grup Blau:  dijous de 19 a 20 h  

Grup Groc: dimecres de 19 a 20 h 

Casal cívic 

 

Cuina 

Vols provar de preparar receptes de tot el món? Vine i fes-ho tu 

mateix! 

Grup Blau:  dimarts de 19 a 20 h  

Grup Groc: dilluns de 19 a 20 h 

Casal cívic 

 

Reforç escolar 

Vine a fer els deures!! Ens ajudarem els uns als altres! 

dimarts i dijous de 17 a 18 h 

Casal cívic 



 

Construcció de jocs 

Per arribar a un objectiu cal esforçar-se, fins i tot per a construir el joc 

amb el que jugarem després. 

30 d’abril, 7 i 21 de maig i 4 de juny 

divendres de 18 a 20 h 

Casal cívic 

 

 

EXPOSICIONS 
 

El Casal disposa d’espais per a exposicions de petit format, 

disponibles per a totes les persones que tinguin inquietuds artístiques i 

vulguin exposar-les. 

 

 

ENTITATS UBICADES A L’EQUIPAMENT 
 

Associació de Veïns 1r de Maig 

Associació d’Alumnes i Amics de l’Escola de Formació d’Adults 
 
Puntes de coixí 

dilluns i divendres de 10 a 12 h 

Associació de Veïns 1r de Maig 

 

Prevenim l’obesitat 

dimarts i dijous de 15,30 a 16,30 h 

ICS i PDC 

 

Primers mots 

Classes de conversa de català, castellà i àrab 

Associació de Veïns 1r de Maig 

 

 

 

INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions a les diferents activitats es portaran a terme al Casal 

Cívic del 23 de març a l’1 d’abril de 2010.  

 

Les activitats organitzades pel Casal Cívic (Direcció General d’Acció 

Cívica) són gratuïtes. El material necessari és a càrrec de les 

persones inscrites. Les places són limitades i s’adjudicaran  per ordre 

d’inscripció. En cada nou període d’inscripció, tindran prioritat les 

persones que constin en la llista d’espera. 

La realització d’una activitat està condicionada a la inscripció d’un 

mínim de persones. Tres faltes d’assistència sense justificació 

implicaran la pèrdua de la plaça. 

La inscripció i les condicions de les activitats organitzades per les 

entitats corresponen a les entitats organitzadores. 

 

 

 

Casal Cívic Reus Sant Josep Obrer 

Pl. Mas Pellicer, 55 

Tel. 977 75 79 91   Fax 977 75 76 09 

local adaptat 

cc.reus@gencat.cat 

 

 

 


