
TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Octubre, novembre i desembre

Centre Cívic Teixonera



 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 19 al 30 de setembre de 2016
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 
16 a 20 h

Inscripcions on-line: bcn.cat/ccteixonera
Màxim tres inscripcions per persona al 
mateix taller.
El pagament es pot fer on-line, en efectiu o 
amb targeta de crèdit.

Per formalitzar les inscripcions són impres-
cindibles les dades següents:
• Nom i cognoms
• DNI, NIE o passaport
• Data de naixement
• Adreça postal completa
• Número de telèfon

Les inscripcions als tallers infantils –presen-
cials o on-line – s’han de fer amb les dades 
dels infants, no s’han de fer mai amb les 
dels pares o tutors.

Les inscripcions amb subvenció per a atu-
rats solament es poden fer presencialment i 
durant el període d’inscripcions.

Inici dels tallers: la setmana del 3 d’octubre 
de 2016 

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de l’import 
del taller, cal notificar-ne la baixa presencial-
ment, com a data màxima després de 7 dies 
naturals des de la primera sessió o just abans 
d’iniciar-se’n la segona, independentment de 
si heu assistit a la primera sessió o no. Un cop 
transcorregut aquest període de temps, ja no 
es retornarà per cap motiu l’import del taller.

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·li-
citar-ho presencialment, com a data màxima 
abans de l’inici de la segona sessió del taller, 
independentment de si heu assistit a la prime-
ra sessió del taller o no i sempre que hi quedin 
places disponibles.

El Centre es reserva el dret de suspendre els 
tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu 
que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas es retornarà l’import abonat al 
més aviat possible



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

INFORMÀTICA I INTERNET
 

Els primers passos amb l’ordinador
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1.30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs

VÍDEO I FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL
 

Aprendràs a fer fotos, a editar-les, a fer 
muntatges en vídeos i a compartir-les per 
whatsapp, xarxes socials 
Horari: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1.30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs

 
LLENGÜES

ANGLÈS 1
 

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

ANGLÈS 2 
 

Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

ANGLÈS CONVERSA TARDA
 

Nivell mitjà
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 03/10 al 14/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

FRANCÈS 1
 

Horari: dijous de 18 a 19.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Séverine Geyer

FRANCÈS 2
 

Adreçat als alumnes que ja han fet algun taller 
de francès amb anterioritat
Horari: dijous de 19.30 a 21 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Séverine Geyer

ALEMANY 1
 

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

ALEMANY 2
 

Adreçat als alumnes que ja han fet algun taller 
d’alemany amb anterioritat
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: 03/10 al 12/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

PERDEM LA VERGONYA A
PARLAR EN PÚBLIC

 

Què ens frena o ens impulsa a l’hora de 
parlar? Per controlar i dominar la nostra co-
municació, hem de descobrir com funcionem 
quan ens relacionem. Per mitjà d’un treball de 
memòria, imaginació, atenció i escolta, adqui-
rirem aquest autoconeixement i reforçarem la 
confiança necessària per comunicar-nos amb 
llibertat.
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Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Marta Teixidó

KUNDALINI IOGA 
 

Ioga orgànic, energètic i espiritual, que aporta 
informació sobre com desaprendre i corregir 
antics patrons, amb alegria i obertura del cor. 
Adreçat a tothom.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 10/10 al 12/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Toni Moleti Prats

ESTIL DE VIDA IÒGUICA
 

Un espai d’aprenentatge per a connectar amb 
la numerologia sagrada com a eina d’auto-
realització i dins el marc de l’estil de vida dels 
ioguis.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Toni Moleti Prats

IOGA
 

MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h
MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30 h
Durada: del 03/10 al 14/12
Preu: 58,56 € (20 sessions d’1 hora) 
Tallerista: Concha Jurado

TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h
TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h
Durada: del 05/10 al 19/12
Preu: 58,56 € (20 sessions d’1 hora) 
Tallerista: Concha Jurado

TAI-TXI-TXUAN
 

Horari: divendres de 20 a 21 h
Durada: del 07/10 al 16/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí

QI GONG PER LA SALUT
 

Una sèrie d’exercicis d’origen xinès. A través 

de moviments i estiraments procurarem que el 
Qi (energia vital) flueixi d’uns forma harmonio-
sa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 07/10 al 16/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí

DEFENSA PERSONAL   
 

Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Aniuska Bolívar

BODY BALANCE
 

Treballem tot el cos múscul a múscul. Con-
trolem la respiració i fem estiraments. Amb 
coreografia al ritme de la música.
Horari: dissabte d’11.45 a 12.45 h
Durada: del 08/10 al 10/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

PILATES DIVENDRES TARDA
 

Horari: divendres de 16.30 a 18 h
Durada: del 07/10 al 16/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

PILATES DISSABTE MATÍ
 

Horari: dissabte de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 08/10 al 10/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
 

Tècnica d’exercicis per a enfortir la muscula-
tura del sòl pèlvic i la faixa abdominal. Ajuden 
a perdre perímetre abdominal, aportant millo-
res a nivell estètic, postural i funcional. Exer-
cicis que combinen la postura i la respiració, 
dirigits a disminuir la pressió de les vísceres 
sobre el sòl pèlvic. S’aconsegueix evitar i 
prevenir possibles problemes d’incontinència 
urinària i de descensos vaginals, tant matriu 
com bufeta. 
Aconsellable per a aquelles persones amb 
problemes de columna com lumbàlgia, dorsàl-
gia o una hèrnia discal i que han d’enfortir la 
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faixa abdominal sense perjudicar el sòl pelvià. 
Indicat per a tot el públic. Contraindicat per 
a embarassades i persones amb la tensió 
arterial alta.

Horari: dijous de 19 a 20  h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Marta Álvarez. RSP fisioterapeutas

ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ POSTURAL
 

Per a totes les edats. Classe estàtica per tre-
ballar l’estirament de les cadenes musculars.
Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

GAC. GLUTIS, ABDOMEN I CAMES
 

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

CORRECCIÓ POSTURAL TARDA 
 

Descobreix mitjançant exercicis suaus com 
potenciar la posició correcta del cos per evitar 
problemes de columna.
Activitat per millorar la mobilitat articular, 
potenciar la musculatura abdominal i lumbar, 
i millorar la forma física. Adreçat a persones 
que vulguin estar en forma de manera suau i 
entretinguda.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. Intensi-
tat mitjana.
Horari: dimarts de 19.45 a 20.45 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

CARDIOBOX
 

Horari: dimarts de 20.45 a 21.45 h
Durada: del 04/10 al 13/12

Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

FITNESS DANCE. GRUP A
 

Ball/ gimnàstica que s’inspira en les músiques 
llatina i internacional, adequat per cremar 
calories. Taller d’intensitat alta 
Horari: dimarts d’11 a 12 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

FITNESS DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

ZUMBA MATÍ
 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta
Horari: dimarts de 9.30 a 10.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

ZUMBA A. DIMECRES
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

ZUMBA B. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

ZUMBA C. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: a determinar
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MOOVING. GRUP A
 

Ritme, tonificació, estiraments i una mica de 
relaxació. 
Horari: dilluns de 15.20 a 16.20 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

MOOVING. GRUP B
 

Ritme, tonificació, estiraments i una mica de 
relaxació. 
Horari: dimecres de 15.20 a 16.20 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

SLOW FOOD - CUINA DE KM 0
 

Cada mes un menú diferent ... Faràs una  
amanida tèbia de llenties amb vinagreta de 
gingebre, uns nyoquis de carbassa amb salsa 
de formatge blau, aprendràs a preparar l’ape-
ritiu de Nadal i molts altres plats.
Horari: de 18.30 a 20.30 h a l’Espai Cuina’m 
del Mercat de la Vall d’Hebron 
Dies: 20 d’octubre, 17 de novembre i 15 de 
desembre 
Preu: 29,48 € (3 sessions de 2 hores) 
+ 15 € de material
Tallerista: Alicia Orellana

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

PUNT I MANUALITATS
 

Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: del 10/10 al 28/11
Preu: 56,14 € (8 sessions de 2 hores)
Tallerista: a determinar

BRICOLATGE A LA LLAR
 

Electricitat, fusteria, serralleria, lampisteria... 
Protecció i seguretat. Prevenció d’accidents 
domèstics.
Eines i materials. El taller s’adaptarà a les 
necessitats dels participants.
Horari: dimecres de 20 a 21.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Armand Sánchez

AUDIOVISUAL I FOTOGRAFIA

CREA I PARTICIPA EN UNA 
WEBSERIE

 

Creació i desenvolupament d’una websèrie. 
Plantejarem temes de planificació, producció, 
rodatge i posterior edició dels capítols. 
Cadascú pot escollir el rol que vulgui dintre 
del projecte, des de ser part de l’equip 
tècnic o artístic. El director serà designat pel 
professor. Podrem aprendre com funcionen 
els rodatges des de una base amena, divertida 
i didàctica, accessible a les persones que no 
tinguin experiència en el món audiovisual. 
Horari: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 04/10 al 13/10
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Jordi Romero

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

PINTURA. TÈCNIQUES DIVERSES
 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix o a 
la pintura, o als que desitgin incrementar-ne 
els seus coneixements. L’art clàssic i tradicio-
nal, com les noves formes d’expressió con-
temporànies: pintura a l’espàtula, abstracció, 
cubisme, pintura matèrica, collage, etc.
Horari: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Marisa Ordóñez
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MÚSICA I VEU

GUITARRA ESPANYOLA
 

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 05/10 al 14/10
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Damián Dichi

TÈCNIQUES DE GUITARRA FLAMENCA
 

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: a determinar

CANT GOSPEL
 

Horari: dijous de 20 a 21.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Andrea Micheli

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

SALSA SENSE PARELLA
 

No cal apuntar-s’hi amb parella
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: a determinar

DANSA COUNTRY
 

Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Xavier Badiella

BALL FLAMENC
 

Nivell mitjà 
Horari: dissabte de 10.15 a 11.45 h
Durada: del 08/10 al 10/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Verónica García

BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Recomanable assistir-hi amb parella
Horari: dissabte de 17.15 a 18.45 h 
Durada: del 08/10 al 10/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella  
Horari: dissabte de 19 a 20.30 h 
Durada: del 08/10 al 10/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

DANSA I CONSCIÈNCIA DEL COS
 

A través d’exercicis i dinàmiques concretes, 
començarem amb un escalfament del cos per 
tal de preparar-lo i prendre consciència per 
obrir pas al moviment. Treballarem tan frases 
coreografiades com exercicis d’investigació. 
Busquem sorprendre’ns a nosaltres mateixos 
pels impulsos i dinàmiques que sorgeixen 
deixant al cos guiar-se per la intuïció i la 
creativitat.

Horari: dimarts de 17 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 47,37 € (9 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: César López
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TALLERS PER A INFANTS I 
JOVES

ANGLÈS PELS PETITS 
 

De 5 a 6 anys 
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 12/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: a determinar

JÚNIOR ENGLISH
 

De 9 a 10 anys
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: a determinar

KARATE  
 

De 6 a 12 anys
Horari: dijous de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Aniuska Bolívar

GUITARRA ESPANYOLA INFANTS
 

Cal portar-hi la guitarra
A partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Damián Dichi

INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC 
 

A partir dels 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Berta Real

DANSA JAZZ INFANTIL  
 

De 4 a 7 anys
Horari: dimarts de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Berta Real

BALLEM PER LA FAMA
 

De 8 a 12 anys 
Horari: dimarts de 18.45 a 19.45 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

BREAK DANCE
 

A partir dels 12 anys
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 35,94 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: a determinar

ROBÒTICA 
 

El Mindstorms EV3 permet elaborar robots 
usant els blocs característics de LEGO. Cada 
robot conté un bloc programable, motors i 
sensors (de llum, contacte, gir, ultrasònic). 
Construirem un robot bàsic col·lectivament i 
aprendrem a donar-li vida usant els seus mo-
tors i sensors. El material utilitzat és propietat 
dels talleristes. D’ús exclusiu durant els dies 
de taller. Mínim, 9 persones. A partir dels 9 
anys
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h
Durada: del 05/10 al 30/11
Preu: 63,89 € (8 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Crea TIC

BABY MUSIC 
 

Taller de sensibilització musical  per a nadons 
i les seves famílies. A través de la música, els 
massatges i els contes s’estimula la sensibilit-
zació del nadó a la vegada que es fomenta el 
vincle entre el nadó i el seu pare i/o mare. 
Una activitat on els pares obtindran eines per 
relaxar, estimular i expressar-se amb el seu 
fill/a a la vegada que passaran una estona 
d’allò més agradable compartint-la amb altres 
famílies.
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps
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ESPECTACLES INFANTILS
 

DIVENDRES 28  D’OCTUBRE A LES 18 h
A la plaça Herta Frankel
Espectacle a determinar en el marc de la 
programació de la Castanyada
Adreçat a públic familiar

DIJOUS 29 DE DESEMBRE A LES 12 h 
Espectacle a determinar dins de la programa-
ció del Planeta Joc 
Adreçat a públic familiar

 

PORTÀTILS EN MOVIMENT. DANSA 
FLAMENCA A PEUS DESCALÇOS

 

DIJOUS 20 D’OCTUBRE,  
A PARTIR DE LES 19.30 h 
Una vegada al trimestre portem la dansa al 
barri.
En continuïtat amb el nostre cicle Territori en 
dansa, oferim la possibilitat de formar-se amb 
ballarins de prestigi i conèixer nous artistes.

19.30 h
Breu actuació de la companyia Increpación 
Danza amb la peça About H. Activitat oberta 
al públic

19.45 h
Màster-class especialitzada gratuïta a càrrec 
de Ramon Baeza, director d’Increpación 
Danza. 
Una experiència amb la dansa flamenca a 
peus descalços, dansa sense artificis en con-
nexió directa entre el cos i  la terra.

Places limitades. Es recomana fer inscripció 
prèvia al telèfon 93 256 33 88

 

JAZZTAST
 

DISSABTE 8 D’OCTUBRE A LES 20.30 h
Concert de jazz en viu. Gaudeix de la música 
mentre degustes una tapa. 
Un plaer per les orelles. Un plaer pel paladar!
Una tapa + beguda (refresc, cervesa o vi) = 2€

Servei de bar
A “La gàbia” del Centre Cívic, 
Planta -1, entrada per les Escales dels Cana-
dencs.

 

CASTANYADA AL BARRI
 

DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE A PARTIR DE 
LES 17 h
A la plaça Herta Frankel
Tallers de manualitats per a tots els públics.
Espectacle infantil, castanyes i moscatell per 
a tothom
Organitzat per l’Esplai Sant Cebrià, Casal 
Infantil i Centre Cívic Teixonera i la Comissió 
de Festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents.
Consulteu-ne la informació específica

 

MINI CONCERT AL VESPRE
 

DIMECRES 26 D’OCTUBRE, A LES 19 h
Mentre us espereu,  mentre descanseu,  us  
convidem a gaudir de la música 
TEMES DE BOSSA NOVA. GUITARRA 
A càrrec de Damián Dichi

 

SETMANA DE LA COOPERACIÓ
 

DEL 21 AL 28 DE NOVEMBRE 
PALLASSOS SENSE FRONTERES
Exposició de fotografies “La revolució del 
riure”
Fotografies realitzades al Líban, Jordània i 
l’Iraq que mostren el treball dels artistes de 
Pallassos Sense Fronteres amb la infància 
siriana refugiada a conseqüència de la guerra 
que pateix Síria.  
Una col·lecció d’imatges plenes de moments 
emocionants i colors vius que mostren el cos-
tat més humà dels conflictes en què treballem. 

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE  
A LES 18 h
Actuació de circ i pallassos per a públic 
familiar a càrrec  d’artistes de pallassos sense 
fronteres

CICLES I ESPECTACLES  



A LES 19 h 
Xerrada  amb passi de vídeo a càrrec de 
Pallassos sense fronteres” 
Un artista de Pallassos sense Fronteres dóna 
a conèixer mitjançant la seva experiència, els 
valors i el significat del treball de PSF

 

MOSTRA DE TEATRE
 

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE, A LES 20 h
NOVIOS DE INTERNET
De José Cedena
A càrrec del Grup de teatre Dones Taxonera. 
Direcció: José Salvador

 

PLANETA JOC
 

DIMARTS 27, DIMECRES 28 I DIJOUS 29 
DE DESEMBRE 
Adreçat a infants. Ludoteca de portes obertes, 
activitats, tallers... 
Activitat organitzada pel Casal Infantil Teixo-
nera
Consulteu-ne la informació específica

 

EXPOSICIONS
 

DEL 4 AL 25 D’OCTUBRE
FUGIT IRREPARABILE TEMPUS
Exposició fotogràfica. 
Unes mans que amaguen històries. Una 
maleta que s’omple de vivències. La sorra que 
s’escola entre els dits. 
Aquest projecte pretén mostrar la visió de do-
nes d’edats diferents sobre el pas del temps 
a partir d’una pregunta. En quin moment de la 
teva vida has tingut la sensació que se t’esca-
pa el temps de les mans? 
Inauguració amb presència de l’autora el 
divendres 7 d’octubre a les 19.30 h.
A càrrec de Marta Devesa Coll.

DEL 27 D’OCTUBRE AL 20 DE NOVEMBRE
EUROPA, FRONTERES TANCADES
Fotoperiodisme.
A càrrec de Pau Martí Moreno. 
“Aquestes fotografies van  significar un punt 
i a part en la meva vida com a fotoperiodis-
ta  i com a ésser humà. La brutalitat de les 
experiències viscudes per l’Europa central ,  
els Balcans i Grècia, han fet trontollar la meva 
condició d’europeu i el meu paper com a 
fotoperiodista.” 

Dimecres, 16 de novembre, a les 19.30 h  
Xerrada, col·loqui i projecció del documental 
Europa, fronteres tancades a càrrec del foto-
periodista  Pau Martí Moreno.

DEL 21 AL 28 DE NOVEMBRE
Exposició de fotografies “La revolució del 
riure” a càrrec de “pallassos sense fronteres”  
Dins de la setmana de la cooperació 

SORTIDES CULTURALS GUIADES
 

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE, A LES 11 h 
SECRETS DE LA VILA DE SANT ANDREU
Un itinerari per descobrir l´antiga vila de Sant 
Andreu de Palomar. Us sorprendrà la història 
que amaga aquest barri de Barcelona entorn 
del Rec Comtal i de l’antiga Via Augusta. 
Històries del passat però també del futur 
entorn de la nova estació d’alta velocitat ens 
esperen.
Punt de trobada: a les 11 h. Plaça Orfila. Cal 
inscriure-s’hi prèviament al Centre Cívic abans 
del 16 de novembre. Places limitades.



Espai polivalent per a totes les edats: Internet, 
alfabetització telemàtica, xerrades, formació, 
lectura i estudi, préstec de llibres, revistes i 
premsa diària.
De dilluns a divendres de 9 a 21.30 h
Dissabtes: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h 
(variable segons programació del centre)

SERVEIS PERMANENTS

T@XO [INTER] NET  
Servei gratuït d’ordinadors per connectar-te 
a Internet. Servei gratuït de WI FI amb el teu 
ordinador portàtil

SESSIONS DIRIGIDES D’INFORMÀTICA
Si tens alguns dubtes bàsics i necessites 
aclarir-los, aquí, t’hi ajudem!
Horari assistit: Dimarts de 12 a 13.30 h
Dijous de 16.30 a 18 h

XERRADES

PARLEM-NE?
CICLE DE XERRADES PER A FAMÍLIES 

DIMARTS 18 D’OCTUBRE, A LES 18 h
PAUTES PER AJUDAR A ESTUDIAR ALS 
NOSTRES FILLS 
Quantes vegades heu pensat que als vostres 
nens els fa falta saber com estudiar i a vo-
saltres us calen eines per poder ajudar-los? 
En aquesta xerrada us explicarem quina és 
la millor manera d’acompanyar l’estudi dels 
vostres fills. A càrrec de Georgina Barceló, 
psicòloga de psico2.

DIMECRES 16 DE NOVEMBRE, A LES 19.30 h
EUROPA, FRONTERES TANCADES
Xerrada, col·loqui i passi del documental Eu-
ropa, Fronteres tancades a càrrec del fotope-
riodista Pau Martí Moreno. En aquesta xerrada 
l’autor ens explicarà la seva experiència.

ENGLISH KULTUR KLUB 

Gaudeix de la literatura, del cinema, de la mú-
sica... parlant i practicant   anglès amb l’ajuda 
d’un professor natiu que guiarà la sessió.
Properes sessions programades:
DIMARTS 8 DE NOVEMBRE  
i 13 DE DESEMBRE DE 19.30 A 21 h 
Activitats gratuïtes. Cal incripció prèvia.  

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA

Vols posar en pràctica el teu català?
Fes-te voluntari o aprenent lingüístic i vine a 
l’Espai T@xonet a conversar! 
El Voluntariat per la llengua, connecta dues 
persones: L’aprenent/a, que vol parlar millor el 
català i el/ la voluntari/a, que ja el parla amb 
normalitat.
Es troben 1 hora a la setmana durant 10 
sessions, per tal de xerrar, i així l’aprenent va 
guanyant fluïdesa i seguretat.
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

T@XO.NET. ESPAI PERIFÈRIC



Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona. 
Tel. 93 256 33 88
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119
Metro: Vall d’Hebron (L3-L5). El Coll-La Teixonera (L5). 
Sortida c/ Arenys 

bcn.cat/ccteixonera
ccteixonera@qsl.cat

facebook.com/ccteixonera   
twitter.com/ccteixonera 
instagram.com/ccteixonera

CASAL INFANTIL  

Tel. 93 256 33 82
Més info a: www.bcn.cat/citeixonera 
Horari d’informació: de dimarts a divendres  
de 15.30 a 17 h

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A DONES

Tel. 93 420 00 08
piad_horta@bcn.cat     
www.bcn.cat/dona

BARCELONA ACTIVA. 
PUNT D’ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA 
DE FEINA

Busqueu  feina? Barcelona Activa us asses-
sorarà.
Proximitat i atenció personalitzada i imme-
diata. Dilluns i dimarts de 9.30 a 14.30 h, 
a la planta 1.

ALTRES SERVEIS


