
C
E

N
TR

E
 C

ÍV
IC

 T
E

IX
O

N
E

R
A

TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Gener, febrer i març de 2017

Centre Cívic Teixonera



 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 12 al 23 de desembre 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
Una  persona pot fer un màxim de tres ins-
cripcions per a un mateix taller, ja sigui per a 
ella  o en nom d’altres.
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 en línia– 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.

Els preus dels tallers són susceptibles de 
canvi en funció de l’increment anual de 
l’IPC i dels preus que s’aprovin al plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona al desembre de 
2016. 

Inici dels tallers: la setmana del 16 de gener 
de 2017 
 

 

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 

1. INFORMÀTICA I INTERNET
 

Els primers passos amb l’ordinador
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 16/01 al 20/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Lucía Campás

2. ENDREÇA, ORGANITZA I FES 
CREACIONS AMB LES TEVES  
FOTOS  

 

Aprendrem a organitzar les fotografies en 
carpetes, a emmagatzemar el material a 
les memòries internes, externes, al núvol... 
aprendrem a fer còpies de seguretat, endreçar 
el material evitant duplicats, crear un àlbum 
digital, fer calendaris, vídeos on afegirem 
cançons... Després de breus introduccions 
teòriques, farem tasques pràctiques amb el 
mòbil.
Horari: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 20/01 al 24/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Lucía Campás

LLENGÜES

3. ANGLÈS 1
 

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 16/01 al 20/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

NOU!

4. ANGLÈS 2 
 

Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

5. ANGLÈS CONVERSA TARDA
 

Nivell mitjà
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

6. FRANCÈS 1
 

Horari: dijous de 18 a 19.30 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Séverine Geyer

7. 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 19/01 al 23/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1h 30 min)
Tallerista: Séverine Geyer

8. CONEGUEU ALEMANYA  

Taller adreçat a tothom que tingui un interès 
per la llengua i la cultura alemanyes.  Des del 
coneixement d’una persona nativa i profes-
sional podreu millorar o aprendre més coses 
sobre la llengua alemanya. Us ensenyarà 
estratègies de comunicació, com moure-us  
en alemany i tot allò que vulgueu aprendre 
a través de diaris, vídeos, sèries de televi-
sió, història de la cuina i tot allò que no es 
comenta en un curs anual.  Ja podeu anar  a 
Alemanya! 

NOU!

TALLERS





20. 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 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

21. GAC. GLUTIS, ABDOMEN I CAMES
 

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

22. 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, de manera suau i entretin-
guda, en forma.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

23. 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 17/01 al 21/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

24. CARDIOBOX
 

Horari: dimarts de 20.45 a 21.45 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

25. FIT-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 17/01 al 21/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

26. FIT-DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

27. ZUMBA MATÍ
 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta.
Horari: dimarts de 9.30 a 10.30 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

28. ZUMBA A. DIMECRES
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

29. ZUMBA B. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

30. ZUMBA C. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Silvina Pino. Dance Emotion



ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

31. PUNT I MANUALITATS
 

Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 63,16 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Lola Mendoza

AUDIOVISUAL I FOTOGRAFIA

32. 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 professor designarà el 
director.  Podrem aprendre com funcionen 
els rodatges des d’una vessant amena, 
divertida i didàctica,  que sigui accessible a 
les persones que no tinguin experiència en el 
món audiovisual. 
Horari: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 58,56  € (10 sessions de 2 hores)
Tallerista: Jordi Romero

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

33. PINTURA. TÈCNIQUES DIVERSES
 

Adreçat  a qui vulgui introduir-se en el dibuix o 
en la pintura, o als qui desitgin incrementar-ne 
els coneixements. Tant en l’art clàssic i tradi-
cional com en les noves formes d’expressió 
contemporànies: pintura a l’espàtula, abstrac-
ció, cubisme, pintura matèrica, collage, etc.
Horari: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 58,53 € (10 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Marisa Ordóñez

MÚSICA I VEU

34. INTRODUCCIÓ A LA GUITARRA  
ESPANYOLA PER A GENT GRAN  

 

Taller d’introducció a la guitarra espanyola 
on es treballaran conceptes com la tècnica, 
l’harmonia i l’execució de peces musicals 
per iniciar o desenvolupar el coneixement 
d’aquest instrument. Dirigit exclusivament al 
col·lectiu de gent gran.
Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimarts d’11 a 12.30 h
Durada: del 17/01 al 21/03 
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Damián Dichi

35. GUITARRA ESPANYOLA
 

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 18/01 al 22/03 
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Damián Dichi

36. CANT GOSPEL
 

Horari: dijous de 20 a 21.30 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Andrea Micheli

NOU!



BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

37. SALSA SENSE PARELLA
 

No cal apuntar-s’hi amb parella
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Silvina Pino. Dance Emotion

38. DANSA COUNTRY
 

Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 20/01 al 24/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Xavier Badiella

39. FLAMENC D’AVUI PER A    
TOTHOM

 

Horari: dissabte d’11.30 a 13 h
Durada: del 21/01 al 25/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Marta Gràcia. Dance Emotion

40. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Recomanable assistir-hi amb parella
Horari: dissabte de 17.15 a 18.45 h 
Durada: del 21/01 al 25/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Jordi Traver

41. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella  
Horari: dissabte de 19 a 20.30 h 
Durada: del 21/01 al 25/03
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

42. SWING SOLO    
 

Al taller de Swing Solo aprendràs moviments 
i passos per gaudir de la música swing sense 

NOU!

NOU!

haver de ballar amb una parella. Les classes 
són divertides i dinàmiques, ideals per ca-
rregar  energia i millorar l’agilitat i la rapidesa 
de moviments. És apte per a totes les edats. 
No obstant això, no es recomana a  persones 
que tinguin o hagin tingut lesions a l’esquena 
o a les articulacions (per exemple, genolls i 
turmells).
Horari: dissabte de 19 a 20 h 
Durada: del 21/01 al 25/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: El Temple del Swing Barcelona

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

43. MODERN JAZZ. DANSA    
 

El Modern Jazz utilitza el cos per descobrir 
i desenvolupar la imaginació i la creativitat 
i també,  per alliberar-nos dels bloquejos 
mentals. Utilitza diferents tècniques com les 
del ballet clàssic, la dansa contemporània i 
l’expressió corporal.
Horari: dimecres de 19.15 a 20.15 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

44. EXPERIMENTEM AMB EL     
TEATRE  

 

Veniu-hi i intenteu-ho, observeu, imagineu, 
creeu, rieu, emocioneu-vos... el que vulgueu! 
Us proposem un taller amb clau teatral on 
podreu experimentar amb el vostre cos les 
capacitats expressives i l’espontaneïtat. Una 
manera divertida de treballar la relació amb 
nosaltres mateixos i amb els altres a la vegada 
que prenem consciència del que fem i de com 
ho fem. Us  hi esperem!
Horari: dimarts de 18 a 19.30 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Marta Teixidó

NOU!

NOU!



TALLERS PER A INFANTS I 
JOVES

45. ANGLÈS PER ALS PETITS 
 

De 5 a 6 anys. 
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 16/01 al 20/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services

46. JÚNIOR ENGLISH
 

De 9 a 10 anys.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services

47. KARATE  
 

De 6 a 12 anys.
Horari: dijous de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 19/01 al 23/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Manuel Márquez Carrillo

48. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS
 

Cal portar-hi la guitarra.
A partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Damián Dichi

49. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC 
 

A partir dels 6 anys.
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Tatiana Cortez. Dance Emotion

50. DANSA JAZZ INFANTIL  
 

De 4 a 7 anys.
Horari: dimarts de 17.45 a 18.45 h
Durada: 17/01 al 21/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Tatiana Cortez. Dance Emotion

51. BALLEM PER LA FAMA
 

De 8 a 12 anys. 
Horari: dimarts de 18.45 a 19.45 h
Durada: del 17/01 al 21/03
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

52. 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. Adreçat tant a famílies noves 
com a les famílies que ja han fet aquest taller 
anteriorment. 
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 18/01 al 22/03
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical



EXPLICA’M UN CONTE 
 

DIMARTS, 7 DE FEBRER, A LES 18 h
EL MEU AVI I JO 
Conta-contes adreçat a infants de més de 5 
anys. Veniu a sentir la història que amaga el 
llibre El meu avi i jo, un conte ple d’històries i 
aventures i sobretot de petons i molt d’amor 
amagat. La Núria Parera explicarà el conte i 
l’Almudena l’il·lustrarà en directe. Entre tots 
els participants se sortejarà una de les il·lus-
tracions que hagi elaborat.      
Activitat relacionada amb l’exposició “El meu 
avi i jo”, que s’inaugura el mateix dia 7 de 
febrer.

 

PORTÀTILS EN MOVIMENT.  
JUST A DANCER

 

DIJOUS, 16 DE FEBRER,   
A PARTIR DE LES 19.30 h 
Una vegada al trimestre portem la dansa al 
barri.
Com a continuïtat del 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  
Thomas Noone. Activitat oberta al públic.

19.45 h Classe magistral especialitzada gra-
tuïta a càrrec de Thomas Noone. Dansa con-
temporània per a tots els públics. L’objectiu 
del treball és conèixer el nostre cos i dotar-lo 
d’habilitats tècniques per poder expressar-se 
a través del moviment. Per a això cal trobar 
un “centre neutral” des del qual puguem co-
mençar a moure’ns en l’espai i a més prendre 
consciència de la forma i de la dinàmica; com 
movem el nostre cos i les línies que dibuixem, 
com fem servir l’impuls i la suspensió i la 
forma de minimitzar l’ús de la força.

Places limitades. Es recomana inscriure-s’hi 
prèviament al telèfon 93 256 33 88.

 

CARNAVAL AL BARRI
 

DISSABTE, 25  DE FEBRER 

A les 11 h Rua de Carnaval al carrer.
Sortida des del Centre Cívic Teixonera

A les 12 h Espectacle d’animació a la Pl. de 
la Vall d’Hebron. Consulteu-ne la informació 
específica.

 

SORTIDES CULTURALS GUIADES
 

DISSABTE, 4 DE MARÇ, A LES 11 h
REDESCOBRINT EL BARRI DE SANTS
Actualment Sants manté la seva vida de barri 
però conviu amb grans canvis, reformes 
i transformacions. Al llarg d’aquesta ruta 
guiada repassarem la història més antiga del 
barri però també descobrirem equipaments 
renovats  com el Mercat de Sants o espais 
totalment nous com els jardins de la rambla 
de Sants. Una oportunitat per conèixer i 
redescobrir un barri amb molta història i en 
plena transformació.
Punt de trobada: a les 11 h a la plaça de 
Bonet i Muixí. Cal inscriure-s’hi prèviament 
al Centre Cívic abans de l’1 de març. Places 
limitades.

 

SETMANA DE LA DONA
 

DIMARTS, 7 DE MARÇ, A LES 19 h
XERRADA I INAUGURACIÓ DE L’EXPOSI-
CIÓ “LOOP TRANSGRESSOR” (AUDIOVI-
SUALS FEMINISTES)
Proposem una conversa on les membres del 
grup FemArt explicarem la història del projecte 
íntimament vinculat als moviments feminis-
tes de la ciutat de Barcelona. Per mitjà  d’un 
itinerari visual transitarem per les diferents 
temàtiques que ha tractat la mostra al llarg de 
més de vint anys. Les mostres informen,  mit-
jançant  les obres que les constitueixen, de les 
diferents lluites i propostes dels moviments 
feministes contemporanis. A més, en el con-
text de l’exposició “L’àpat transgressor” (d’on 

CICLES I ESPECTACLES  



ha sortit la proposta del “Loop audiovisual”) 
visitarem també l’obra de les artistes més 
referencials per als feminismes contemporanis 
com és el cas de Judy Chicago. 

DIMECRES, 8 DE MARÇ, A LES 19 h
MINICONCERT  AL VESPRE.  
CLAU DE LLUNA
Mentre us espereu,  mentre descanseu, us 
convidem a gaudir de la música. 
Clau de Lluna, és una petita òpera-collage 
sobre el paper de la dona en la música. 
La feminitat ha estat la inspiració dels més 
destacats compositors. Amb Clau de lluna, 
Laia Camps, mostra com els compositors han 
retratat l’esperit polièdric de la dona a través 
de la música.
La representació del Sol i la Lluna, com el 
masculí i el femení serveix d’excusa per a 
aquest espectacle on descobrirem com com-
positors tan importants com Mozart, Bellini i  
Puccini han retratat la dona en les seves com-
posicions, fins arribar al moment actual   on 
podrem sentir temes compostos  i interpretats 
per dones. 100% femení.
A càrrec de la soprano Laia Camps.

DISSABTE, 18 DE MARÇ,  
A PARTIR DE LES 11.30 h 
DIA DE LA DONA
Activitat familiar. 
Consulteu-ne la informació específica

 

TERRITORI EN DANSA. 5A EDICIÓ
 

31 DE MARÇ, 1 I 2 D’ABRIL DE 2017  
CAP DE SETMANA DEDICAT A LA 
DANSA. NOVES TENDÈNCIES, FUSIÓ I 
PARTICIPACIÓ 
Investigació, experimentació i reflexió sobre 
les noves tendències de la dansa aquí i avui. 
Actuacions, espectacles, concursos, tallers, 
xerrades, projeccions, exposicions...
Consulteu-ne la informació específica a partir 
de gener. 

 

EXPOSICIONS
 

DEL 10 AL 29 DE GENER
BARCELONA: UNA VISIÓ DIFERENT
Exposició fotogràfica  

David  Parra, ens  mostra una col·lecció de 
fotografies de diferents indrets de Barcelona, 
en una visió diferent, fetes  amb tècniques  de 
llarga exposició, diürnes i nocturnes. 
Per a més informació consulteu:  
http://www.fotobcnlive.es/
A càrrec de David Parra 

DEL 7 AL 26 DE FEBRER
EL MEU AVI I JO
Recull d’il·lustracions originals del llibre  El 
meu avi i jo, escrit per Núria Parera, il·lustrat 
per Almudena Suárez i editat per Editorial Jo-
ventut. Un bonic àlbum artístic, amb paraules 
senzilles, que relaten la relació entre una néta 
i el seu avi.
A càrrec d’Almudena Suárez 

DEL 7 AL 26 DE MARÇ
LOOP TRANSGRESSOR 
(AUDIOVISUALS FEMINISTES)
En el marc de les Jornades radical-ment 
feministes celebrades a Barcelona al 2016, 
FemArt va oferir la mostra titulada "L'àpat 
transgressor", per tal de recordar i revisitar 
l'obra de Judy Chicago The dinner party, que 
va obrir de manera radical la producció d'art 
específicament feminista. Més d'una trentena 
d'artistes van proposar un servei de taula 
racialment  feminista. L’audiovisual que obre 
aquest loop és precisament el recull d'aquell 
esdeveniment. Tot seguit, podrem veure una 
selecció d'obres de dones artistes que formen 
part de la Xarxa d'Artistes FemArt. Paral·le-
lament s'exposarà l'obra gràfica que il·lustra 
les propostes participants en aquest sopar de 
saber i sabors feministes. 

7 DE MARÇ, A LES 19 h 
Xerrada i inauguració a càrrec de les artistes 
de FemArt.

DEL 31 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL
TERRITORI EN DANSA. “EN MOVIMENT”
Una exposició amb fotografies de Judith 
Rodríguez de les dues darreres edicions de 
“Territori en dansa” acompanyades de dibui-
xos creats especialment per a l’ocasió per 
l’il·lustrador Javigaar.



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, 31 DE GENER, A LES 18 h
COM DETECTAR SI EL NOSTRE FILL/A ESTÀ 
PATINT BULLYING A L'ESCOLA? COM AC-
TUAR EN AQUESTS CASOS ? 
A càrrec de Lídia Ramírez, psicòloga i adjunta 
del programa Interxarxes del Dte. d’Hor-
ta-Guinardó.

DIMARTS, 7 DE MARÇ, A LES 19 h
LOOP TRANSGRESSOR  
(AUDIOVISUALS FEMINISTES)
Dins dels actes  per commemorar el dia de la 
dona. 
Proposem una conversa on les membres 
del grup FemArt  explicarem la història d’un 
projecte íntimament vinculat als moviments 
feministes de la ciutat de Barcelona.

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, 17 DE GENER  I 21 DE MARÇ, 
DE 19.30 A 21 h 
Activitats gratuïtes. Cal incripció prèvia.  

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA

Voleu practicar la llengua catalana?
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

ALTRES SERVEIS

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.

VOLUNTARIAT CÀRITAS DIOCESANA  
DE BARCELONA

Dimecres de 9 a 12 h a la sala t@xonet
Servei d'ajuda a càrrec d'un voluntari de Cà-
ritas per cercar feina, elaborar un currículum, 
donar-te d'alta del SOC,  obrir  un compte  de 
correu, buscar ofertes de feina per internet, 
etc. No cal cita prèvia.  

NOUS SERVEIS


