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ESCOLA DE MÚSICA
L'Escola de Música té una oferta formativa
amb places per a nois i noies amb diversitat
funcional.
Per a més informació:
Tel. 977 663 306
c/e escolamusica@elvendrell.net

ESCOLA D'ART
L'Escola d'Art té una oferta formativa de tallers
d'expressió plàstica i de dibuix i pintura al
Centre Cívic Coma-ruga i al Centre Cívic
L'Estació.
Per a més informació:
Tel. 977 668 962
c/e educació@elvendrell.net

L'oferta d'activitats de la Regidoria de Cultura
és oberta a la participació de qualsevol
persona i amb la màxima voluntat d’inclusió.
El Temporada és la guia de referència
d'espectacles teatrals i musicals dels Vendrell.
Dins d'aquest programa cal remarcar el
Apropa Cultura, que treballa per fer possible
l’accessibilitat als principals equipaments
culturals. Fomenta l’accés de les persones
que més ho necessiten a la cultura i a l’oci
inclusiu i defensa una comunitat inclusiva
capaç de crear condicions adequades a les
necessitats de totes les persones. El programa
ofereix una reducció del preu d'entrada a
col·lectius amb vulnerabilitat.
La regidoria també ofereix el programa
REDOBLA-MENT, una nova activitat cultural
gratuïta basada en la musicoteràpia.
Per a més informació:
Tel. 977 665 684
c/e cultura@elvendrell.net

Museus El Vendrell

INFÀNCIA
Des de l'Àrea d'Infància s'organitzen els
Casals d’Estiu i el Jokirama. Els Casals d'estiu
són una activitat alternativa de lleure pels
petits durant els mesos d’estiu. Les
inscripcions marquen la necessitat de
vetlladors per a aquesta activitat. Per Nadal
el Jokirama ofereix unes activitats obertes a
la participació de qualsevol infant amb les
seves famílies.
Per a més informació:
Tel. 977 663 289
c/e centrecivic@elvendrell.net

A la nova WEB dels museus del Vendrell
podeu trobar visites adaptades a les
necessitats dels diferents visitants.
https://museus.elvendrell.net/

ESPORTS
La Regidoria d'Esports del Vendrell disposa
de clases de Natació adaptada per infants i
joves a partir dels 3 anys amb algun tipus de
necessitats específiques. Es valora cada cas
per definir si assisteix en grup o de forma
individual.
Per a més informació:
Tel. 977 665 996
c/e esports@elvendrell.net

JOVENTUT
L'Àrea de Joventut disposa del Casal Jove i
organitzen les jornades de la Cultura
Urbana. El Casals Jove és un punt de
trobada molt important per als joves del
Vendrell. Les activitats que ofereix el casal
són obertes a la participació de qualsevol
jove i amb la màxima voluntat d’inclusió. A
les activitats poden participar qualsevol
jove a partir dels 12 anys (1r secundària). La
Cultura Urbana és una activitat totalment
participativa on els joves o grup de joves
porten la gestió i direcció de cada
activitat. Durant la jornada els joves tenen
l'oportunitat de mostrar les seves
habilitats de grafit, hip hop i rap entre
d'altres.
Per a més informació:
Tel. 977 663 289
c/e centrecivic@elvendrell.net

BIBLIOTECA PÚBLICA
TERRA BAIXA
La Biblioteca Pública Terra Baixa disposa de
fons documentals adaptats a diverses
necessitats lectores: lectura fàcil, llengua de
signes, sistema pictogràfic SPC,
braille,
audiollibres i altres materials per atendre a
diferents condicions sensorials, físiques,
psíquiques,
funcionals
i
intel·lectuals,.
Adaptem els serveis per garantir-ne
l’accessibilitat
a
tothom
de
manera
igualitària i oferim activitats que afavoreixen
la inclusió, igualtat i el respecte a tothom.
La Biblioteca també disposa de tot un seguit
de llibres per a sensibilitzar al públic en
general sobre moltes d’aquestes diversitats.
Per a més informació
Tel. 977 662 118
c/e biblioteca@elvendrell.net
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament del Vendrell ofereixen per
la Festa Major i la Fira de Santa Teresa un
espai d'atraccions sense soroll per a
persones amb sensibilitat auditiva.
Per a més informació:
Tel. 977 665 253
c/e promocio@elvendrell.net

AVANCEM JUNTS
L'oferta d'activitats que proposa l'Associació
Avancem Junts són sortides i activitats d'oci
el cap de setmana i es proposen cada
setmana en funció dels usuaris i usuàries. Per
poder assistir a les activitats es farà una
reunió prèvia amb l'associació.
Per a més informació:
Tel. 678 493 369 i 696 538 341
c/e associacioavancemjunts@hotmail.com

ORANGE STARS
El projecte Orange Stars neix de la mà de
l'Associació de Bàsquet El Vendrell i té com
objectiu apropar el bàsquet i la pràctica
esportiva a les persones amb diversitat
funcional i normalitzar aquesta pràctica
compartint-la amb els esportistes de la
pròpia entitat. L'activitat es realitza les tardes
dels dimarts (pels més petits) i dijous (grup
d'adults).
Per a més informació:
Tel. 664 550 514 / 654 166 082
c/e : orangestars@basquetvendrell.cat

LA BALLARUGA
La Ballaruga organitza extraescolars a
diferents centres educatius i colònies per
Setmana Santa i a l'estiu. També porta a
terme diferents projectes d'intervenció
sòcio-educatius amb col·lectius d'infants i
joves vulnerables. Totes les activitats són
obertes a la participació del tots els infants i
joves.
Per a més informació
Tel. 977 664 002
c/e laballaruga@fundesplai,org

CONSELL ESPORTIU
DEL BAIX PENEDÈS
L’oferta d’activitats del Consell Esportiu és
oberta a la participació de qualsevol persona
i amb la màxima voluntat d’inclusió. Les
activitats proposades són: Pàdel, Tennis i
Campus Multiesportiu a l'Estiu.
Per a més informació:
Tel. 626 141 322 - 618 583 256
c/e cebaixpenedes@gmail.com

ASPERCAMP
Les activitats que ofereix l'associació
ASPERCAMP estan adreçades a infants i/o
adolescents amb la Síndrome d’Asperger –
TEA Alt Rendiment. Tallers terapèutics
individuals i uns tallers d’habilitats socials en
grup (grups de 2 a 4).
Per a més informació:
Tel. 688 483 682
c/e aspercamp@aspercamp.cat

ASSOCIACIÓ TRÈVOL
MÓN TOCAT
L'Associació Món Tocat Baix Penedès
dedicada íntegrament al Trastorn Obsessiu
Compulsiu, ofereix atenció als afectats/des i
als seus familiars de TOC.
Per a més informació:
Tel. 977 666 548
c/e montocat17@gmail.com

L’associació dinamitza l’esplai Trèvol, un
espai de lleure inclusiu per a infants i joves
que es troben cada dissabte per fer jocs,
tallers i excursions, entre d’altres. A més, al
juliol i a l’agost, organitza els casals d’estiu
de Coma-ruga i de la residència d’avis La
Muntanyeta.
Per a més informació:
Tel. 977 668 311
c/e trevol@associaciotrevol.org

