
TARDOR  Agenda 
AJUNTAMENT d'ÒDENA 

2022 



A partir del 03/10/22
La inscripció és nominal. Amb les teves dades no pots inscriure una altra persona.
Inscripció de menors d'edat, cal que ho fagi el pare, la mare o el/la tutor legal. 
En el moment de la inscripció, s'ha de fer el pagament de la totalitat del curs.
Les activitats que no arribin al mínim d'inscrits, no s'iniciaran. En aquest cas, es farà retorn de l'import. 
Una vegada iniciats els cursos, es podrà fer inscripció en aquells cursos que hi hagi plaça i que la dinàmica ho permeti i no perjudiqui el ritme del curs. S'ha
de consultar disponibilitat i condicions. 
En cas de necessitat de suspensió temporal  de les activitats per força major, sempre que sigui possible es recuperaran les sessions. En el supòsit que les
activitats no es puguin reiniciar, es retornarà la part proporcional de l'import.  
L'abandonament o baixa de l'alumne un cop iniciada l'activitat, no dóna dret a la devolució de cap import.   
Els preus publicats són els que corresponen a cada activitat,  a excepció d'errada tipogràfica i/o d'impremta.  
Les inscripcions es podran fer:                                                                 

CALENDARI FORMATIU
Període formatiu: del 13/10/2022  al 23/06/2023
La setmana del 5 al 11 de desembre els equipaments romandran tancats 
Vacances de Nadal:  del 24/12/22 al 08/01/23, ambdós inclosos. 
Vacances Setmana Santa:  del 07/04/23 al 11/04/23,  ambdós inclosos.

INSCRIPCIONS-PAGAMENTS i DEVOLUCIONS

P R E S E N T A C I Ó 
Benvolguts/des veïns i veïnes,

Com cada any us fem arribar l'Agenda de Tardor que conté l'oferta dels cursos, tallers i activitats culturals, esportives i recreatives que s'impartiran des de
l'Ajuntament durant la temporada 2022-23. 
Així mateix també trobareu informació sobre les activitats de la Biblioteca, dels Espais Joves, i de les Associacions Municipals. Esperem que tots i totes
puguem gaudir d'aquesta àmplia proposta. 

Salutacions Cordials,

 Valentín Robles - Regidor de cultura i regidor d'esports 

L'Ajuntament d'Òdena té activat el servei de missatgeria de Whatsapp a través del qual es difonen 
missatges puntuals sobre temes relacionats amb l'agenda, serveis públics, subvencions, bonificacions o 
incidències.
Per activar el servei entra a www.odena.cat. 
La millor manera d'estar ben informat/da!

NORMATIVA GENERAL 

On-line
A www.odena.cat hi trobareu un formulari de cada una de
les activitats.
Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari i
adjuntar el justificant de la transferència bancària, i el
consentiment/declaració responsable de l'alumnat
degudament emplenada (aquest formulari el trobareu al
mateix web).
A partir del 03/10/2022
Fins el  07/10/22
Pagament amb transferència bancària 
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E
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Presencials
Ajuntament d'Òdena- Dilluns a divendres 09:00h - 14:00h //  dimarts i
dijous: 16:30h - 19:00h
Pagament en efectiu, amb targeta bancària en el moment de la
inscripció, i/o adjuntant el comprovant de la transferència bancària.
OAC Centre cívic El Pla- Dijous: 09:00h -14:00h
Pagament  amb targeta bancària en el moment de la inscripció, i/o
adjuntant el comprovant de la transferència bancària.
A partir del 03/10/2022
Fins que s'esgotin les places.

Per més                 www.odena.cat //  Ajuntament, Tel. 93 8017434
                                                                    



Millora la postura i la flexibilitat muscular, fent especial èmfasi en la respiració i l'alineació de la columna i la pelvis. Permet treballar el
cos i tonificar la musculatura sense risc de lesions. La respiració adequada és essencial, i t’ajuda a executar els moviments amb la
màxima potència i eficiència.

17/10/22
21/06/23
110€/curs 
10 
15

PILATES  al  Pla
17/10/22
21/06/23
110€/curs
10 
25

PILATES 

PILATES  al  Nucli 
Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

Dilluns i dimecres
15:30h - 16:30h
Gimnàs del pavelló
Mestre Vila Vell 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

Dilluns i dimecres 
19:30h - 20:30h
Sala Actes,
Centre cívic El Pla

PILATES  a l' Espelt 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

13/10/22
22/06/23
110€/curs
10 
15

Dimarts i dijous
19:30h - 20:30h
Cal Manco 

Cal portar l'estoreta 

ZUMBA 
El Zumba és una disciplina de ball molt divertida, que poden practicar tant homes com dones. Incrementa la teva energia, millora
la coordinació i la condició física, dóna benestar al cos, redueix el greix de més, l'estrès i augmenta l'autoestima. Recorda que
ballar té un efecte positiu sobre el sistema nerviós i cardiovascular.

ZUMBA al Nucli 1  ZUMBA al Nucli 2  ZUMBA al Pla 1  ZUMBA al Pla 2  

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

13/10/22
22/06/23
115€/curs
10
 20
 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

Dimarts i Dijous 
15:30h - 16:30h
Gimnàs Pavelló
Mestre Vila Vell

Dilluns i dimecres
20:30h - 21:30h
Gimnàs Pavelló 
Mestre Vila Vell 

13/10/22
22/06/23
115€/curs
10
 20
 

13/10/22
22/06/23
115€/curs
 10 
 25
 Dimarts i dijous 

15:30h - 16:30h
Sala Actes,
Centre cívic El PLa  

13/10/22
22/06/23
115€/curs
 10 
 25
 

Dimarts i dijous 
21:00h - 22:00h
Sala Actes,
Centre cívic El PLa  

TONIFICACIÓ, CONDICIONAMENT FÍSIC I DEFENSA 
PERSONAL 

El condicionament físic és el desenvolupament de capacitats
condicionals i coordinatives per millorar el rendiment físic a
través de l'exercici. Aquest augmenta les capacitats físiques
de la persona  ajudant a mantenir un cos saludable i més fort.

Inici:
Fi:
€: 

14/10/22
23/06/23
110€/curs 

Dimecres i divendres 
09:00h - 10:00h
Gimnàs del pavelló Mestre Vila Vell 

COUNTRY  

BALLADES de COUNTRY   
Les ballades de Country vol ser un espai per
ballar coreografies d'aquest estil, gaudint de la
música, de la companyia i del ball. 

El ball Country és una activitat deportiva que té beneficis físics: la flexibilitat, la respiració, l'energia, la resistència, l'habilitat, els
reflexos, l'equilibri, l'agilitat, la correcció de postures i la coordinació. .

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

19/10/22
21/06/23
Gratuït
  4
15
 

Dimecres 
21:00h - 22:00h
Sala actes, Centre cívic El Pla
Maria Hornos  

Mínim de 
Màxim de 

  4
15

Dissabte 22/10/22
Dissabte 26/11/22
Dilluns 26/12/22
Dissabte 28/01/23
Dissabte 25/02/23 

Dissabte 25/03/23
Dissabte 22/04/23
Dissabte 27/05/23
Dissabte 24/06/23
Dissabte 23/09/23

18:00h - 21:00h 
Sala actes, 
Centre cívic El Pla 

Dissabte 29/07/23
Dissabte 19/08/23

18:30h - 22:00h
A concretar€:  Gratuït 

Cal inscripció prèvia  a marpazmhr@gmail.com



La restauració i la conservació són accions  tècniques, que tenen  per únic objectiu allargar la vida del
moble, respectant l'aspecte material   i  respectant  el seu significat històric-artístic. En aquest taller
l'alumnat ha d'aprendre a reconèixer l'estat de conservació de la peça i decidir quina serà la millor
actuació al respecte. Va adreçat a tota aquella persona que vulgui assolir i fomentar uns
coneixements bàsics en la restauració de moble i objectes antics. 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de
Màxim de
    

19/10/22
21/06/23
125€/curs 
6 
6

1r. grup

Dimecres 
16:30h - 18:15h
Antigues escoles, Espelt
Paquita Izquierdo 

2n. grup

Dimecres 
18:45h - 20:30h
Antigues escoles, Espelt
Paquita Izquierdo 

RESTAURACIÓ DE MOBLES   

TEATRE MUSICAL   
Teatre musical és una forma de teatre en  què es treballa i combina la dansa, el cant i la interpretació.
Coreografies, escenografia, vestuari, llums... 

Nens/es a partir de 6 anys Adolescents de 10 a 20 anys Adults 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de  

Inici:
Fi:
€:
Mínim de  

Inici:
Fi:
€:
Mínim de  

14/10/22
23/06/23
41€/mes
5

14/10/22
23/06/23
69€/mes
5

14/10/22
23/06/23
45€/mes 
5

Divendres
18:00h - 19:30h
Teatre Unió Agrícola    
Lys Miró
Marina Sánchez 

Divendres 
17:30h - 20:30h
Teatre Unió Agrícola    
Lys Miró
Marina Sánchez 

Divendres 
20:30h - 22:00h
Teatre Unió Agrícola    
Lys Miró
Marina Sánchez

ALFABETITZACIÓ 
La formació està adreçada a persones immigrades no alfabetitzades o que desconeixen l’alfabet llatí. Els
objectius dels cursos són promoure l’autonomia de l’alumnat en la seva vida quotidiana i iniciar-los en la
lectura i escriptura en català,  augmentant així la seva capacitat de participar en la vida social. 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de
Màxim de 

04/10/22
20/12/22
Gratuït
  8
18

Dimarts, Dimecres  i Dijous 
15:30h - 17:00h 
Sala Polivalent, Centre cívic del Pla 
Ivan Grados - Fundació Sociocultural Atlas 
Consell Comarcal de l'Anoia i Ajuntament 
d'Òdena 

PUNT TIC  

Inscripcions fins el 30/09 a  l'Ajuntament d'Òdena 

 

BOLLYWOOD  
El bollywood és una dansa molt expressiva i t'ajudarà a expresar-te a través del ball, sobretot amb la cara i les mans i a
canalitzar l' energia i a sentir-te millor. Treballarà tècnica i coreografia. 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de 
Màxim de 

13/10/22
22/06/23
Gratuït
  6
15
 

Dijous
20:30h - 22:00h
Gimnàs del pavelló Mestre Vila Vell 
Sílvia Carreras 

El Punt TIC està obert a tothom, i es dirigeix prioritàriament a la població que no compta amb mitjans propis d'accés, i s'orienta a
contribuir al desenvolupament i l'apoderament de la comunitat. Des del telecentre es pot realitzar un cerca a Internet, consultar
el correu electrònic,  realitzar tràmits administratius, cercar feina, ... 

Inici:
Fi:
€: 

19/10/22
21/06/2023
Gratuït

Dimecres 
09:30h - 11:30h Sala Polivalent,  Centre cívic El Pla

Fundació Sociocultural Atlas 



Especial Sèniors 

TOTES les 

activitats 

són 

gratuïtes 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de   

Inici:
Fi:
€:
Mínim de   

DINAMITZACIÓ DELS 
PARCS DE SALUT  

PARC DE SALUT del  Pla 

Els Parcs Urbans de Salut són equipaments emplaçats a l’aire lliure, a l’espai públic, oberts 24 h, 365 dies a
l’any i gratuïts. Per promoure els equipaments, s'han programat sessions d’exercici en grup dirigides per a
transmetre un envelliment actiu en la població .

Adreçat especialment a les PERSONES GRANS

13/10/22
22/06/23
Gratuït
08

 

PARC DE SALUT del Nucli 

18/10/22
20/06/23
Gratuït
08

 

Dimarts
10:00h - 11:00h
Carrer Riera

Dijous
10:30h - 11:30h
Carrer Anoia

En cas de mal temps l'activitat es farà 
al Gimnàs del pavelló Mestre Vila Vell 

En cas de mal temps l'activitat es farà a la Sala 
d'actes del Centre cívic El Pla 

PLAY BACK 
Simulació i escenificació  d'un repertori musical gravat amb anterioritat.  Si la música i la interpretació són la teva afició, no ho
dubtis, demostra que l'edat no ha de ser una limitació a l'hora de mantenir-se dinàmic/a.  Mai no és massa tard per començar!! 
Activitat que combina el teatre, la música i la dansa, la confecció de vestuari i decorats. 

Dilluns
15:30h - 19:30h 
Teatre Unió Agrícola 
Associació Cultural Vella Amistat

Inscripcions
associació Cultural Vella Amistat
assvellamistat@gmail.com

ARTS PLÀSTIQUES
 I MANUALS 

Amb l'objectiu de participar en les activitats i festes del nostre municipi, farem artesania i manualitats
mitjançant les arts plàstiques. Treballarem per la marató, vestirem de nadal l'Ajuntament, omplirem de roses
i dracs Sant Jordi ... 

19/09/22
19/06/23
Gratuït

Inici:
Fi:
€:  

Dilluns
10:00h - 12:00h
Sala polivalent del del Centre Fraternal
Isabel Rocabayera  

"COSER Y CANTAR"
La costura,  igual que qualsevol altra tècnica manual, relaxa, estimula la creativitat, frena el deteriorament
cognitiu, millora l’autoestima i ajuda a lluitar contra l’estrès. 
Activitat dirigida on realitzarem projectes de costura creativa específics i altres manualitats amb fang, .... 

Inici:
Fi:
€:
Mínim de
Màxim de   

18/10/22
20/06/23
Gratuït
 6 
12

Dimarts 
09:30h - 11:30h
Casal de la Gent gran, C. Cívic El PLa
Isabel Rocabayera / Vanessa Gòmez  

Material a càrrec de l'alumnat 

"DIBUIXEM? PINTEM?
Curs amb colors aquarel·lats  

Dibuixar, pintar i colorejar desarrolla múltiples i variades capacitats, com son la paciència i la concentració, la
perseverància o l'expressió i la diversió. És beneficiós pel cervell, estimula el costat lògic racional i el creatiu i
també les emocions. S'estimula la imaginació i es fa treballar el cervell complet.  Es treballa la motricitat.  

Inici:
Fi:
€:
Mínim de
Màxim de   

19/10/22
21/06/23
Gratuït
 6 
10

Dimecres 
10:00h - 12:00h
Sala polivalent del Centre Fraternal 
Montserrat Bonastre   

Aportació de 25€ pel bloc 

Àrea de la Gent Gran  

 



Especial Sèniors 

Inici:
Fi:
€:  
Màxim: 

PUNTES DE COIXÍ 

Adreçat especialment a les PERSONES GRANS

La punta al coixí, randa o boixets és un art tèxtil  que consisteix a elaborar unes filigranes fines i complexes
a partir de  l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí.

26/10/22
19/06/23
Gratuït
10

Dilluns
17:00h - 19:00h
Sala Polivalent del Centre Fraternal 
Anna M. Duran 

Material a càrrec de l'alumne/a 

Associació Cultural de Dones Odenenques 
Inscripcions tel. 670758780

PATCHWORK Es tracta d’una tècnica molt antiga que ja porta un bon grapat d’anys de  moda i consisteix a cosir trossos de tela de colors,
dibuixos i formes diferents. Qui la practica diu que els beneficis són molts: desconnectar de la rutina, desenvolupar la
creativitat, promoure el bon humor, la concentració i la paciència.

Inici:
Fi:
€:  
Màxim: 

26/10/22
19/06/23
Gratuït
10

Dilluns
15:30h - 18:00h
Sala polivalent del Centre Fraternal
Mercè Dueñas 

Material a càrrec de l'alumne/a 

Associació Cultural de Dones Odenenques 
Inscripcions tel. 670758780

KIMO-KAP 
Els kimo-kap, nom inspirat en les paraules Kimo Kap (gorro de químio en anglés), són bandanes solidàries que es regalen a
petits/es guerrers/es que estan en tractament oncològic. Al taller de Kimo-Kap confeccionem bandanes, i amb la tela sobrant
confeccionem petites manualitats  a intercanviar per un petit donatiu en fires i mercats.  

Inici:
Fi:
€:  
Màxim: 

03/10/22
23/06/23
Gratuït
12 persones x grup  

Dilluns a divendres 
Tallers monogràfics a concretar
17:00h - 20:00h
Altell, Centre CÍvic El Pla  
Associació Kimo-Kap Catalunya

INFORMÀTICA  
El curs d’informàtica, és un taller per aprendre a utilitzar les tecnologies de la informació per tal d'afavorir l'autonomia 
personal, així com aprendre a utilitzar les principals eines informàtiques, fomentar les relacions socials i augmentar les 
capacitats mentals i emocionals. En les classes es resolen dubtes i es fa un acompanyament de les necessitats de cada 
alumne/a.

Inici:
Fi:
€:
Màxim de 

15/10/22
23/06/23
Gratuït
08

Dilluns
09:30h - 10:30h  

1er GRUP 2on GRUP

Dilluns
10:30 - 11:30h  

3er GRUP

Divendres
09:30h - 10:300h  

4art  GRUP

Divendres
10:30h - 11:30h  

esTIC + A PROP   
Seguim amb el projecte!! Aquest projecte pretén formar a les persones majors de 65 anys en les possibilitats de
comunicació i informació que els pot aportar el seu telèfon mòbil o la tauleta. Avui en dia la tecnologia ens fa sentir més
acompanyats/des i informats/des. Pretén que s'adquireixi una nova manera d'estimular capacitats, entreteniment i
formació. 

Inici:
Fi:
€:

18/10/22
23/06/23
Gratuït

A concretar directament amb la coordinadora 
A concretar directament amb la coordinadora 

 Fundació Sociocultural Atlas 

 Casal Persones Grans, Centre cívic El Pla TOTES les 

activitats 

són 

gratuïtes 

Àrea de la Gent Gran  

 



Especial Sèniors 
Adreçat especialment a les PERSONES GRANS

L'HORA DEL CAFÈ "Sexualitat a la tercera edat" 

L'hora del café pretén ser un punt  de trobada mensual per compartir temps i espai, amb un clima relaxat i
tranquil, i parlar de tots aquells temes que interessin i que ajudin al creixement personal. 
Cicle de xerrades i activitats per tal de trobar-nos i reflexionar sobre algun tema.  En acabar acomiadarem
la jordana amb un café i doços.  

Divendres, 07/10/22
16:00h 
Sala Polivalent del Centre Fraternal 
Verònica Amézcua, psicòloga 

L'HORA DEL CAFÈ 

L'HORA DEL CAFÈ "Processos de dol" 
Parlarem sobre què és el dol, afectació del dol en la nostra vida
diària, la gestió de les emocions, quins tipus de dols hi ha .... 

Àrea de la Gent Gran  

 

L'HORA DEL CAFÈ "Qui cuida de qui cuida?" 
Dirigida a avis i iaies cuidadors per aprendre a posar límits amb amor.
Autoestima i autocura: com ens cuidem per a poder cuidar? El paper
de la persona cuidadora. Ser més que avi i iaia cuidador. 

Divendres, 04/11/22
16:00h 
Sala Polivalent del Centre Fraternal 
Verònica Amézcua, psicòloga

Divendres, 02/12/22
16:00h 
Sala Polivalent del Centre Fraternal 
Verònica Amézcua, psicòloga 

A la tercera edat, la sexualitat no desapareix, es transforma!! Vols
saber-ne més? Apunta't a aquest monogràfic!! Ja tenim precedents de
xerrades com aquesta i han estat un èxit!!!

Especial Dia Internacional de la Gent Gran 

Dilluns, 24/10/22
09:00 
A confirmar 
 Casal de la Gent Gran del Centre Cívic 
del Pla d'Òdena

CAMINADA popular per a les Persones Grans 

Homenatge a l'odenenc i odenenca més grans. 
Homenatge als matrimonis que enguany celebren els 50 anys 
de casats.  
BALL amb SOM-Hi BAND 

Divendres, 28/10/22
 19:00h 
Sala d' actes, Centre Cívic El Pla 

FESTA DE LA VELLESA 

Compartirem un matí fent passes. Serà una caminada senzilla perquè hi pugui participar el
màxim de persones possibles.                                                           

TOTES les 

activitats 

són 

gratuïtes 

Busquem totes aquelles persones que durant l'any 2022 heu fet 50
anys de casades. Feu-nos saber qui sou i contacteu abans del  10
d'octubre, amb l'àrea de Cultura de l'Ajuntament  trucant al
938017434 

Més informació a partir del 10 d'octubre al Tel. 670440886



Infància i Joventut 
Un espai de lleure, on s'educa a través del joc i la joguina fora de l'horari escolar 

De dilluns a divendres
17:15h a 19:30h 
Espai Jove. Pompeu Fabra, 14  

De dilluns a divendres 
17:15h a 19:30h 
Sala Polivalent, Centre Cívic El Pla  

Espai destinat a infants en 
dues franges d'edat
de 2 a 6 anys
de 6 a 9 anys

 
L'Espai Jove és el servei municipal d'informació i dinamització juvenil. Un espai de participació i trobada on
es proposaran tallers i activitats.

L'Espai Jove és el servei municipal d'informació i dinamització juvenil. Un espai de participació i trobada on
es proposaran tallers i activitats.

De dilluns a divendres 
17:30h a 19:00h 
Espai de Joc, Centre Cívic El Pla  

ESPAI DE JOC  El Pla 

Àrea de Joventut

 

Inici:
Fi:
€:
Màxim de 

03/10/22
23/06/23
Gratuït
10  x grup

ESPAI JOVE  Nucli
Inici:
Fi:
€: 

12/09/22
23/06/23
Gratuït

Joves d'11 a 20 anys 

ESPAI JOVE  El Pla 
Inici:
Fi:
€: 

03/10/22
23/06/23
Gratuït

COMISSIÓ JOVE GARGANTUA ODENENCA  

Uneix-te al whatsapp de la Gargatua Odenenca per col·laborar en la
Comissió Jove o rebre informació sobre les activitats i festes pel jovent. 

" VINYALES DE FOC", grup de Correfoc 

PROJECTE "CREIX" 

T'agrada el correfoc? Vols formar part del nou grup de correfoc d'Òdena
"Vinyales de foc"? 
Escriu al whatsapp 634085665 i et donarem tota la informació. 

05/10/22
21/12/22
Gratuït
15

Inici:
Fi:
€:
Màxim de 

Dimecres
19:30h a 21:00h 
Espai Jove Nucli. C. Pompeu Fabra, 14
Centre Avencem. Verònica Amézcua, psicòloga. 

Joves de 1r i 2n ESO 

CASTANYADA  jove 2022 
La Comissió Jove d'Òdena "La Gargantua odenenca" i amb col·laboració
de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Òdena estem elaborant un seguit
de propstes per aquest Halloween 2022. Entre d'altres no et perdis el
passatge del terror!! 
Segueix-nos per les xarxes socials, estaràs al dia de tota la programació!!



AGENDA TARDOR 
EXPOSICIÓ "Pedrolo, més enllà dels límits"   

Mostra que abasta tant la dimensió biogràfica com la literària de Manuel de Pedrolo, fent menció especial al concepte de límit de l'univers pedrolià. 

del 04/10 al 29/10/22
en horari de biblioteca 
Sala d'actes de la Biblioteca 
  

Hora del CONTE MENUDA "Contes al tacte"  
Dissabte, 01/10/22
11:00h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
Elisabeth Ulibarri 
  

Adreçat a nens i nenes 
de 0-4 anys 

Club de lectura INFANTIL 
 "Lectors somiadors" 

Primera trobada del club de lectura intantil. Presentació i benvinguda al club. 

Dimecres, 05/10/22
17:30h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
Laura Sánchez 
  

Adreçat a nens i nenes
de 6è i 1r d'ESO 

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630

Club de lectura de 
NOVEL·LA Divendres, 14/10/22 

19:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
Mercè Vaquero i Eva Xaver 
  

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630

Nova trobada del club de lectura de novel·la. Comentarem  "El projecte Rosie" de Graeme Simsion . 
En commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental (10 octubre)

SORTIDA CULTURAL 
Club de lectura 

Sortida cultural del club de lectura de novel·la al Teatre Goya de Barcelona per veure l'obra de teatre "La Trena",
basada en la novel·la de l'autora Laetitia Colombani i llegida al club. 

Dissabte, 15/10/22
Sortida d'Òdena, 15:00h 
Teatre Goya de Barcelona  
  

Activitat adreçada a les participants del club de lectura 
de novel·la amb inscripció prèvia. 

BIBLIOLAB. Laboratori d'animació 
"Una stop-motion de conte"

 

Un taller pràctic on farem servir la tècnica de l'stop-motion, filmació fotograma a fotograma,
per experimentar la il·lusió de moviment. Quines històries amaga la biblioteca? Animarem
contes, llibres i revistes per inventar nous relats plens d'imaginació. 

Dimecres, 19/10/22 
17:30h
Sala d'actes de la Biblioteca 
Drac Màgic 
  

Adreçat a nens i nenes majors de 6 anys 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE " Quan mos dèiem de Vos, Can Torra de Castellfollit del Boix.
 Història i llinatge al peu de Montserrat (S. XIII al XXI)

 
 

Divendres, 21/10/22
19:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
L'autor Jaume Torras Cuatrecases i el periodista Joan Valls Piqué 
  

Presentació i col·loqui amb l'autor 

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630



V DICTAT EN CATALÀ  
 
 

Un any més l'Ajuntament d'Òdena, a través de l'Àrea de Serveis a les Persones, amb l'objectiu de promocionar i
promoure la llengua catalana entre els habitants del nostre municipi, organitza conjuntament amb la Biblioteca
Municipal d'Òdena "L'Atzavara" i l'APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana) el V Dictat en Català. 
L'organització triarà un text de 200 mots aprox. per a la categoria d'adults, i un de 150 mots aprox. per a la
categoria de joves. Es mantindrà en secret fins el moment de dictar-lo. Dissabte, 22/10/22 

10:00h categoria adults / 11:00h categoria joves
Sala d'actes, Biblioteca l'Atzavara 
Ajuntament d'Òdena - Àrea Serveis a les Persones 
Biblioteca Municipal l'Atzavara 
APLEC (Associació Promotora de la LLengua catalana)

Dimecres, 26/10/22 
18:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
Mònica Torra 
  

Categoria JOVES Categoria ADULTS

 12 anys a 16 anys + 17 anys
1r Premi: 120 euros 
2n Premi: 110 euros 

1r Premi: 120 euros 
2n Premi: 110 euros 

Cal inscripció prèvia (últim dia inscripcions 19/10) a la biblioteca, b.odena@diba.cat, 937006630

Hora del CONTE 
"Quina esgarrifor! contes de por?"

En aquesta sessió coneixerem històries que esgarrifen, amb uns personatges que tenen por a moltes coses, a la foscor, als monstres, a l'aigua!! potser els
podrem ajudar a plantar-li cara a la por. I tu, de què tens por? 

Adreçat a nens i nenes majors de 4 anys

XERRADA
"Donem veu a les víctimes de violència de gènere" 

Dijous, 27/10/22 
18:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
Associació ASocProCat 
Ponent: Víctima de violència de gènere
Àrea d'igualtat de l'Ajuntament d'Òdena 
  

Una testimoni en pròpia veu ens oferirà una enriquidora xerrada per a donar veu a les vícitmes de
violència de gènere, per tal de ser visibilitzades. Un dels objectius d'ASocProCat és contribuir a
fomentar l'empoderament de les dones. 

EXPOSICIÓ "Trencant el silenci" 
Exposició fotogràfica que tracta com dones maies de Guatemala duen a terme processos
de sanació per tal d'enforntar juntes les diferents violències que han colpejat les seves
vides. A través de "Trencant el silenci" descobrirem com aquestes dones guatemalenques,
recuperan els sabers ancestrals indígenes heretats, celebren rituals i ofrenes per cuidar-se
entre elles, per esocltar-se i donar-se suport front les agressions que han patit. 

Del 2 /11 al 26/11/22 
En horari de Biblioteca 
Sala d'actes de la Biblioteca 
 
  

En commemoració del 25N 

En commemoració del 25N 

Nova trobada del club de lectura infantil "Lectors somiadors". Comentarem el llibre "El cap als núvols" de Bernat Cormand. 

Club de lectura INFANTIL 
 "Lectors somiadors" 

Dimecres, 02/11/22 
17:30h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
Laura Sánchez 
  

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630

Adreçat a nens i nenes de 6è i 1r d'ESO 

Club de lectura de 
NOVEL·LA 

Nova trobada del club de lectura de novel·la. Comentarem  "L'últim amor de Baba Dúnia", d'Alina Bronsky 
Divendres, 04/11/22
19:00h 
Sala d'actes de la Biblioteca 
Mercè Vaquero i Eva Xaver 
  

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630



Hora del CONTE MENUDA
   "Les formigues també ballen" 

Dissabte, 05/11/22 
11:00h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
Ada Cusidó 
  

Adreçat a nens i nenes 
de 0-4 anys 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE " Trenqueu en cas d'emergència: manual per a víctimes
 i supervivents de violències masclistes"

 
 

Divendres, 11/11/22 
18:30h
Sala d'actes de la Biblioteca 
A càrrec de la seva autora, advocada i assessora Carla Vall i Duran   

Hora del CONTE
   "El millor regal del món". Amb teatre d'ombres

En commemoració del 25N 

La Bruna vol fer un bon regal per l'aniversari del seu pare, però no sap què fer. Mentre escolta un conte
que el seu avi li interpreta amb un teatrí d'ombres se li acut una bona idea, li farà el millor regal del
món, un que només li pot fer ella 

Dimecres, 16/11/22
18:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
Marta Esmarats 
  
Adreçat a nens i nenes majors de 4 anys

ACTIVITAT ARTÍSTICA 
"Píndoles feministes d'ELLES" 

   

Amb un adaptat de Teatre-Fòrum amb presentació d'escenes i debat/col·loqui posterior,
l'activitat a través de l'humor crític pretén mostrar com els mals anomenats
micromasclismes o microviolències no haurien de ser invisibilitzades i normalitzades a
través de mostrar escenes sobre les desigualtats del dia a dia entre homes i dones.

Dimarts, 22//11/22 
19:00h
Sala d'actes de la Biblioteca
Cia. La Melancòmica

Aquesta activitat està promocionada i 
organitzada per l'ESPAI JOVE d'Òdena 
Recomenat a partir de 12 anys 

En commemoració del 25N 

TALLER D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL   "Com identificar, prevenir 
i què fer davant la violència digital (ciberassetjament)"

   

En commemoració del 25N 

Oferir informació, eines i estratègies per tal d'identificar i prevenir les violències digitals, així com oferir recursos per actuar davant d'una situació de violència
digital. Com podem identificar si el nostre fill/a està exercint violència a les xarxes o n'és una possible víctima? Cal establir estratègies de prevenció i saber com
actuar en cas de produir-se. 

Dissabte, 26/11/22
11:00h
Sala d'actes de la Biblioteca
Fundació Pere Tarrés 

Cal inscripció prèvia a la biblioteca b.odena@diba.cat / 937006630

Club de lectura de 
NOVEL·LA 

Nova trobada del club de lectura de novel·la. Comentarem el llibre   "A dalt tot està tranquil", de l'autor Gerbrand
Bakker 

Divendres, 02/12/22
19:00h 
Sala d'actes de la Biblioteca 
Mercè Vaquero i Eva Xaver 
  

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630



Dijous, 15/12/22
19:00h
Sala d'actes de la Biblioteca 
A càrrec d'un/a professional de la salut  

Dissabte, 03/12/22 
11:00h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
mOn Mas
  

Adreçat a nens i nenes 
de 0-4 anys 

XERRADA sobre
SALUT CARDIOVASCULAR 

 
Xerrada divulgativa sobre La Marató de TV3, enguany dedicada a la Salut Cardiovascular- 

Com comença a ésser tradició  quan ens apropem a les dates nadalenques a la biblioteca fem un taller  familiar de Nadal.  

Dilluns, 19/12/22 
17:30 a 19:00h 
Sala infantil de la biblioteca 
Isabel Rocabayera 

Per les festes nadalenques res millor que contes amb gust de torrons. Amb ells descobrirem
perquè a casa del Nil i la Marta fan cagar el tió el 19 de desembre, què li va passar al Martinet la nit
de reis que tenia ganes de fer pipí o, perquè posem un caganer al pessebre. 

Dimecres, 21/12/22 
18:00h
Sala d'actes de la Biblioteca
Clara Gavaldà 

Hora del CONTE MENUDA
   "En cuc i la cuca" 

Un matí de sol solet, de dins d'una poma vermella va néixer un cuc, verd, petit  i escarransit, que va obrir la boca bocota i d'una queixelada -nyam! se la va
vmenjar i es va fer gran GrAan, fins convertir-se en un centpeus. I de dins d'una pera va sortir un altre cuc, verd i bonic, amb la seva boqueta de pinyó d'un
petit mos, es va convertir en una cuca preciosa.El cuc i la cuca s'ha enamorat i a ca la Flor per sopar han quedat, busca sabates per anar ben mudat. 

Club de lectura INFANTIL 
 "Lectors somiadors" 

Dimecres, 14/12/22 
17:30h  
Sala d'actes de la Biblioteca 
Laura Sánchez 
  

Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
b.odena@diba.cat / 937006630

Adreçat a nens i nenes de 6è i 1r d'ESO 

Nova trobada del club de lectura infantil "Lectors somiadors". Comentarem el llibre "Un noi anomenat Nadal", de Matt Haig 

Acte en motiu de la Marató de TV3

TALLER familiar de NADAL 
 

Hora del CONTE 
"Amb gust de torrons"

La informació de totes les activitats de la biblioteca que es duran a terme d'octubre a desembre, les 
trobareu publicades a la web bibliotecavirtual.diba.cat i a les xarxes socials Instagram i facebook. 
Segueix-nos!! @bibliotecalatzavara

Adreçat a nens i nenes majors de 4 anys. 

HORARI BIBLIOTECA L'ATZAVARA:
MATINS:  Dimarts, dimecres i dissabtes de 10:00h a 
13:00h 
TARDES:  De dilluns a divendres de 15:30h a 20:00h 



Cada 4art diumenge de mes 
02:00h  - 13:00h 
Torre del castell d'Òdena 
Anoia Patrimoni  

MERCAT 
"El Pla dels Diumenges" 

Tots els diumenges al matí i durant tot l'any, al Mercat del Pla hi 
trobaràs gran varietat de productes al millor preu. 

Diumenge
09:00h  - 14:00h 
Carrer Lleida 
Ajuntament d'Òdena 

VISITES GUIADES al 
CASTELL D'ÒDENA 

el castell d'Òdena des de la muntanya de guix, originà al segle X el 
poble d'Òdena. 
Si vols descubrir la seva història... 

Més informació
Tel. 635922384
info@anoiapatrimoni.cat  

SERVEI D'ATENCIÓ A LES DONES 

Servei del SIAD  Servei del SIE   

La Unitat de coordinació i acollida porta a terme la 
coordinació interna i externa del servei; fa l'acollida 
d'usuàries i informació, orientació i derivació. 
La unitat d'assessorament jurídic, porta a terme 
l'orientació i primera atenció presencial a les dones 
que requereixen assessorament legal així com les 
derivacions necessàries a d'altres serveis. 
La Unitat d'assessorament psicològic porta a terme 
l'assessorament i primera atenció presencial a les 
dones que requereixen atenció psicològica, així com 
les derivacions necessàries a d'altres serveis.  

El Servei d'informació i atenció a les dones és un 
recurs que ofereix informació, assessorament, primera 
atenció i acompanyament si s'escau en relació a l'exercici 
dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, 
personal, familiar i d'altres. 
El servei s'organitza en tres unitats: 

El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei 
gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el 
procés de recuperació i reparació a les dones que han 
patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i 
filles. També incideixen en la prevenció, la sensibilització i 
la implicació comunitària. Compten amb un equip 
professional multidisciplinar integrat per persones 
titulades en psicologia, treball social, educació social, dret 
i insersió laboral. 

€:

€:

Gratuït   

Gratuït   

Tel. 938048265 

Servei totalment confidencial  

Per demanar cita: 
Tel. 636365631
siad@micod.cat 

Servei totalment confidencial  




