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Centre Cívic
MESTRAL

Av. de Barcelona, 6 , 43202, Reus
Tel. 977 010 039 - Fax 977 010 041
cc.mestral@reus.cat

Centre Cívic
LLEVANT

Centre Cívic
DEL CARME

C. de Cels Gomis Mestre, 10, 43204, Reus
Tel. 977 010 026 - Fax 977 010 027
cc.llevant@reus.cat

Pl. de la Patacada, 10, 43201, Reus
Tel. 977 010 051 - Fax 977 010 052
cc.delcarme@reus.cat

Centre Cívic
PONENT

Centre Cívic
I

No em perdo ni una exposició. De tant en tant, vaig passant
pel Centre Cívic que tinc prop de casa i el de prop de la feina
i trec el cap. Miro les exposicions o estic al cas de les xerrades
que s’hi fan. És una forma fantàstica i fàcil d’estar al dia i
veure coses noves.
Antoni G. Veí de Reus.

Av. dels Països Catalans, 106 , 43205, Reus
Tel. 977 010 044 - Fax 977 010 045
cc.ponent@reus.cat

MAS ABELLÓ

Crea

Viu
Comparteix
Aprèn

Participa

Coneix

C. del Mas Carpa, 4, 43204, Reus
Tel. 977 010 030
cc.masabello@reus.cat

Centre Cívic

Carme B. Participant tallers de cuina.
Al Centre Cívic hi tenim un petit despatx i espai per deixar els
papers de l’entitat. Com a associació, on tots som voluntaris,
mai haguéssim pogut tenir un local de lloguer. Venir al
Centre ens permet trobar-nos, fer les reunions i organitzar les
activitats pels associats.
Joan Pere M. Membre entitat Reus.

MIGJORN

Riera de l’Escorial, s/n , 43205, Reus
Tel. 977 010 032 - Fax 977 010 033
cc.migjorn@reus.cat
C.

He fet dos tallers diferents de cuina. M’agrada que m’ensenyin
tècniques noves i noves receptes per fer plats més originals.
Amb la resta de companys i companyes ens hem entès molt
bé i, fins i tot, hem quedat algun dia fora del Centre Cívic.

Descobreix el teu Centre Cívic!
Entra al web centrescivics.reus.cat
www.facebook.com/centrescivicsreus

Creix

Descobreix
Centres Cívics de Reus

sónels
els Centres
Centres Cívics?
QuèQuè
són
Cívics?
Els Centres Cívics són equipaments municipals al servei del
ciutadà. Amb una xarxa de 6 Centres Cívics a la ciutat, volem:
•Acostar l’administració local a les persones.
•Afavorir la participació dels ciutadans.
•Donar suport a les entitats locals i crear teixit associatiu.
•Potenciar la cultura.
•Crear complicitats entre diferents agents de la ciutat.
Són espais de proximitat, és per això que estan repartits en 6
punts de la ciutat, per estar més a prop de les persones.
Són un punt de trobada per a la participació ciutadana,
on les entitats i associacions de diversos tipus –dones, veïns,
gent gran, juvenils, excursionistes, culturals...- poden reunir-se
de forma habitual i desenvolupar les seves activitats.
Faciliten l’accés al coneixement i a la cultura i afavoreixen el
creixement de les persones, a partir de cursos i tallers per a
tots els gustos i inquietuds, per a grans i per a petits. Acosten a
la ciutat, noves formes de veure la vida a través d’exposicions,
cicles de xerrades i conferències.

trobaràs?
Què Què
hi hitrobaràs?
En els Centres Cívics hi trobaràs.
INFORMACIÓ I ATENCIÓ
•Punt d’Informació Municipal: per demanar informació sobre
aspectes que afecten al ciutadà relacionats amb l’àmbit local.
•Participació i Ciutadania: per afavorir la participació i potenciar la
vida associativa.
•Serveis municipals descentralitzats: formació, atenció social,
seguretat,...
APRENENTATGE, OCI I PARTICIPACIÓ
•Cicles d’exposicions.
•Xerrades, conferències i visites guiades.
•Entitats i associacions hi tenen seu o hi desenvolupen activitats.
•Espais per a trobar-se, organitzar actes o reunions.
•Zona Wi-fi.
•Cursos i tallers per a infants i adults dins els àmbits d’arts escèniques,
musicals, plàstiques, manuals i tèxtils, balls i danses, culturals,
cura del cos i ment, fotografia i creativitat digital, gastronomia,
idiomes, informàtica i noves tecnologies i tècniques aplicades i de
comunicació.

Vine i gaudeix del teu Centre Cívic!

Centre
Cívic del
del Carme
Centre
Cívi
Carme
El Centre Cívic del Carme va
néixer, l’any 2011, amb el
trasllat de l’antic Centre Cívic
Carrilet al barri del Carme
i es va integrar al conjunt
residencial i d’equipaments
de la Patacada.
Consta de 1.100 m2 que
permeten ubicar aules de
formació, aules polivalents,
sala d’exercici físic, aula de
cuina i restauració, aula de
noves tecnologies i despatxos
per a entitats.

