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L’Equipament Cívic Ripoll - La Devesa del Pla, adscrit a la Direcció 

General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar 

Social i Família, es va inaugurar l’any 2006 i consta d’un Hotel 

d’entitats i un Casal cívic. 

 

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. 

El casal ofereix recursos per reforçar projectes que milloren la 

comunitat, fomenten el desenvolupament integral de la persona, 

promouen els valors cívics i donen suport al teixit associatiu en el seu 

compromís amb la societat. 

 

Hotel d’entitats 

És un espai per a la gestió i l’organització administrativa del teixit 

associatiu de Catalunya. Hi ha diferents tipologies d’espais i serveis: 

despatxos per mòduls, sales i apartats de correus a disposició de les 

entitats mancades d’infraestructura per a l’organització i el 

desenvolupament de les seves activitats. 

 

dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 21 h, dimecres i 

divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 23.30 h, dissabtes de 10.30 a 13.30 h 

i l’últim dissabte de cada mes de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h. Agost 

tancat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONS 
 

Per exposar els vostres treballs (fotografia, pintura, peces d’artesania, 

etc), poseu-vos en contacte amb el casal. 

 

 

ACTIVITATS PER A INFANTS 
 

Jugar i llegir  

Programa socioeducatiu que integra el joc i la lectura, dos aspectes 

estretament relacionats i complementaris per al desenvolupament dels 

infants de 4 a 12 anys. 

La sala de joc ofereix un espai de trobada especialitzat en el joc i la 

joguina que contribueix a l’educació dels nois i noies en els valors del 

respecte i la tolerància, i ajuda a desenvolupar la seva imaginació i 

creativitat. 

La sala de lectura disposa de llibres i materials apropiats per potenciar 

l’hàbit de la lectura i el gust pels llibres. 

a partir del 12 de setembre 

de dilluns a dijous, de 17.30 a 19.30 h 

Inscripcions: del 4 al 6 de setembre, de 17.30 a 19.30 h  

Casal cívic 

gratuït 

 

Fama kids 

Per a infants de 8 anys a 12 anys. 

del 13 de setembre al 20 de desembre 

dijous de 17.30 a 18.30 h 

a càrrec d’Esther Suàrez 

grup d’usuaris/àries 

 

 

QUALITAT DE VIDA I CREIXEMENT PERSONAL 
 

Cuida’t Nou!!!  

Sessions destinades al benestar físic, mental i emocional a través de 

la relaxació, els estiraments i l’automassatge. 

del 20 de setembre al 20 de desembre 

dijous de 15.30 a 16.30 h 

a càrrec de Maria Domènech 

ACPAD 

40 € no socis, 32 €  socis 

 

Moviment harmònic Nou!!!  

Un temps per connectar amb el cos i sentir com estem. Tenir cura de 

nosaltres mateixos. Relaxar tensions. Moure’ns amb suavitat. 

Respectar les nostres limitacions i el nostre ritme. Adonar-nos del que 

ens va bé. Experimentar el moviment, la música, la dansa, la relaxació 

i la respiració com a eines del benestar diari. Compartir i sentir el 

suport del grup. 

del 2 d’octubre al 4 de desembre 

dimarts de 15.30 a 16.45 h 

a càrrec de Paloma Gómez 

Casal cívic 

gratuït 

 

 

 

EQUIPAMENT CÍVIC RIPOLL 
- LA DEVESA DEL PLA 



 

Saber ser 

La primera llei del saber és saber ser. Prendre consciència d’un 

mateix ens ajuda a ser creadors de la nostra vida. 

Decidir és un exercici constant a la nostra vida. Sovint les pròpies pors 

ens limiten. Tots tenim els recursos necessaris per orientar la nostra 

vida en la direcció que escollim. Treballarem aspectes com 

l’autoestima, l’ego, les emocions, amb l’objectiu de viure més 

conscientment el present i crear un futur sorprenent. 

del 19 d’octubre al 30 de novembre 

divendres de 18 a 19.30 h 

a càrrec de Mary Ramilo 

Casal cívic 

gratuït 

 

Atenció al dol 

El dol és la resposta humana a la pèrdua d’un ésser estimat. Podem 

sentir un nus a la gola, l’estómac buit, tristesa, desesperança, 

confusió, culpabilitat, ràbia... 

Potser necessites parlar de la situació dolorosa que estàs vivint o 

desitges trobar un espai on puguis expressar-te i posar paraules a les 

teves llàgrimes.  

del 3 de setembre al 17 de desembre 

dilluns de 18 a 21 h 

a càrrec d’Eduard Van Herreweghe 

XADOL – Servei de Suport al Dol - 635 408 532 

 

 

COS I QUALITAT DE VIDA  
 

Pilates   

del 5 d’octubre al 21 de desembre 

divendres d’11.15 a 12.30 h 

a càrrec d’Anna Bermudo 

Casal cívic 

gratuït 

 

Gimnàstica terapèutica   

del 26 de setembre al 19 de desembre 

dimecres de 9.15 a 10.30 h 

a càrrec de Maria Domènech 

Casal cívic 

gratuït 

 

Body training 

Exercicis cardiovasculars combinant l’aeròbic amb ritmes dance. 

del 26 de setembre al 19 de desembre 

dimecres de 18.30 a 19.30 h 

a càrrec d’Elisabet Lapaz 

Casal cívic 

gratuït 

 

Step training 

del 13 de setembre al 20 de desembre 

dijous de 18.30 a 19.30 h 

a càrrec d’Esther Suàrez 

grup d’usuaris/àries 

Meditació i exercicis de respiració 

del 25 de setembre al 20 de desembre 

grup I: dimarts de 9 a 9.45 h 

grup II: dijous de 9 a 9.45 h 

10 €/mes no socis, 8 €/mes socis 

 

Hatha – ioga 

del 25 de setembre al 20 de desembre 

grup I: dimarts de 9.45 a 11 h 

grup II: dijous de 9.45 a 11 h 

17 €/mes no socis, 13 €/mes socis 

a càrrec de Micha Rusch 

El Ripollès.cor 

 

Condicionament físic 

Posa en forma el teu cos de manera ràpida i eficaç combinant 

exercicis de tonificació muscular amb estiraments (sessions de 

condicionament físic d’una hora de durada). 

del 13 de setembre al 20 de desembre 

grup I: dijous de 15.30 a 16.30 h 

grup II: dijous de 19.30 a 20.30 h 

a càrrec d’Esther Suàrez 

El Ripollès.cor 

20 € no socis, 16 €  socis 

 

Pilates – reeducació postural 

del 17 de setembre al 21 de desembre 

grup I: dilluns de 10.15 a 11.15 h 

grup II: divendres, de 16 a 17 h 

a càrrec de Patri Munuera 

El Ripollès.cor 

21 € no socis, 17 €  socis 

 

Gimnàstica de manteniment  

de l’1 d’octubre al 17 de desembre 

dilluns de 9.15 a 10.15 h 

a càrrec de Maria Domènech 

ACAF, delegació del Ripollès 

25 €/trimestre 

 

Balls de saló   

del 26 de setembre al 19 de desembre 

dimecres de 19.30 a 21 h 

a càrrec de Ramon Femenia 

Casal cívic 

gratuït 

 

Ionka 

del 21 de setembre al 21 de desembre 

divendres de 19 a 20 h 

a càrrec de Loli Hermoso 

Grup d’usuaris/àries 

 

 

 


