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TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Abril, maig, juny de 2017

Centre Cívic Teixonera



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

1. INFORMÀTICA I INTERNET. UN PAS 
MÉS: VIDEOCONFERÈNCIES I XATS

 

Curs elemental. Taller per familiaritzar-se amb 
l’ordinador, practicar amb el sistema operatiu 
i adquirir habilitats informàtiques com ara 
xatejar i fer videoconferències.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Lucía Campás

2. ELS TEUS ÀLBUMS  
FOTOGRÀFICS  

 

Aprendrem a organitzar les fotografies en 
carpetes, a fer còpies de seguretat, endreçar 
el material evitant duplicats, crear àlbums 
digitals i impresos, fer calendaris, persona-
litzar objectes amb les nostres fotografies 
preferides... 
Horari: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 07/04 al 16/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Lucía Campás

NOU!

LLENGÜES

3. ANGLÈS 1
 

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

4. ANGLÈS 2 
 

Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

5. ANGLÈS CONVERSA TARDA
 

L’objectiu del taller és millorar l’anglès i adqui-
rir més vocabulari i expressions idiomàtiques 
mitjançant converses adaptades i guiades. 
Dirigit a persones amb un nivell mitjà d’anglès 
que volen practicar i millorar el vocabulari i 
no volen perdre el seu nivell actual d’anglès a 
causa del poc ús que en fan. 
Nivell mitjà/intermig
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Stephen Shull

6. FRANCÈS 2
 

Adreçat als alumnes que ja han fet algun taller 
de francès amb anterioritat, ideal per als alum-
nes de l’any passat. Apropament a la llengua, 
cultura i costums francesos.
Horari: dijous de 19.30 a 21 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Séverine Geyer

TALLERS
 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 13 al 27 de març.
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.

Inici dels tallers: la setmana del 3 d’abril de 
2017 
 

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·lici-
tar-ho presencialment o per correu electrònic, 
com a data màxima abans de l’inici de la se-
gona sessió del taller, independentment de si 
heu assistit a la primera sessió del taller o no, i 
sempre que hi quedin places disponibles.

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de l’import 
del taller, cal notificar-ne la baixa presen-
cialment o per correu electrònic, 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.

En efectiu: Es farà a partir de la segona set-
mana del començament del taller, ja sigui per 
canvi de taller o per devolució, i independent-
ment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la 
data per la recollida dels diners.

Amb targeta: Es farà la devolució sempre i 
quan es presenti el rebut del pagament amb la 
targeta i sigui abans de 30 dies de la data del 
pagament. La devolució es farà en efectiu si 
no es poden complir tots dos requisits.

On-line: Les devolucions les farà el depar-
tament d’administració en un termini màxim 
de 5 dies laborables després d’haver rebut 
la sol·licitud presencialment o per correu 
electrònic. S’avisarà als interessats per a què 
comprovin que els diners ja s’han reintegrat al 
compte corresponent.

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.



i que han d’enfortir la faixa abdominal sense 
perjudicar el sòl pelvià. Indicat per a tots els 
públics. Contraindicat per a embarassades i 
persones amb la tensió arterial alta.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: RSP fisioterapeutas

17. 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 06/04 al 08/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

18. GAC. GLUTIS, ABDOMEN I CAMES
 

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

19. 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 entretinguda, en forma.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

20. TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. Inten-
sitat mitjana. Hi incorporem  el sistema de 
treball HIIT (Entrenament amb 4 segons d’alta 
intensitat cardíaca, per cremar calories en poc 
temps).
Horari: dimarts de 19.45 a 20.45 h
Durada: del 04/04 al 06/06

Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

21. CARDIOBOX
 

Hi incorporem el sistema de treball HIIT 
(Entrenament amb 4 segons d’alta intensitat 
cardíaca, per cremar calories en poc temps). 
Horari: dimarts de 20.45 a 21.45 h
Durada: del 04/04 al 06/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

22. 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 04/04 al 06/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

23. FIT-DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 06/04 al 08/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

24. ZUMBA-DANCE MATÍ
 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta.
Horari: dimarts de 9.30 a 10.30 h
Durada: del 04/04 al 06/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

25. ZUMBA A. DIMECRES
 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta.
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

7. 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. Amb aquest tipus de ioga 
aconseguiràs molts beneficis per al dia a dia, 
com per exemple: concentració, coordinació, 
memòria, capacitat per fer diferents tasques, 
productivitat, energia i creativitat. El Kundalini 
Ioga desperta la consciència per treure el 
potencial lliure i il·limitat de l’ésser humà.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1h 30 min)
Tallerista: Toni Moleti Prats

IOGA
 

8. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h
9. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30 h
10. TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h
11. TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h
(Més terapèutic). La pràctica del ioga redueix 
l’estrès, la sensació d’ansietat i ajuda a 
combatre els símptomes de la depressió. A 
més, incrementa l’autoestima i l’autocon-
fiança. Amb el ioga aprendràs a dominar el 
cos mitjançant la pràctica d’asanes (postures), 
controlaràs els corrents vitals per mitjà de la 
respiració i coneixeràs tècniques de relaxa-
ció. El ioga afavoreix l’equilibri integral –físic i 
mental–, millora la flexibilitat i el to muscular. 
Cal portar roba còmoda i mitjons. 
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 58,56 € (20 sessions d’1 hora) 
Tallerista: Concha Jurado

12. QI GONG PER LA SALUT
 

Una sèrie d’exercicis d’origen xinès. Per mitjà 
de moviments i estiraments procurarem que el 
Qi (energia vital) flueixi d’una manera harmo-
niosa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 07/04 al 16/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí

13. 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 08/04 al 10/06
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

14. PILATES DIVENDRES TARDA
 

Horari: divendres de 16.30 a 18 h
Durada: del 07/04 al 16/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

15. PILATES DISSABTE MATÍ
 

Horari: dissabte de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 08/04 al 10/06
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Elisenda Cases

16. TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES
 

Tècnica d’exercicis per enfortir la muscula tura 
del sòl pelvià i la faixa abdominal. Ajuden a 
perdre perímetre abdominal i aporten millo res 
estètiques, posturals i funcionals. Exer cicis, 
que combinen la postura i la respiració, 
adreçats a disminuir la pressió de les vísceres 
sobre el sòl pelvià. S’aconsegueix evitar i 
prevenir possibles problemes d’incontinència 
urinària i de descensos vaginals, tant a la ma-
triu com a la bufeta. Aconsellable per a aque-
lles persones amb problemes de columna 
com lumbàlgia, dorsàl gia o una hèrnia discal 



33. DANSA COUNTRY
 

Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 07/04 al 16/06
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Xavier Badiella

34. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Salsa, merengue, batxata...
Recomanable assistir-hi amb parella
Horari: dissabte de 17.15 a 18.45 h 
Durada: del 08/04 al 10/06
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Jordi Traver

35. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Salsa, merengue, batxata...
Cal apuntar-s’hi amb parella 
Horari: dissabte de 19 a 20.30 h 
Durada: del 08/04 al 10/06
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

36. SWING SOLO 
 

Aprendràs moviments i passos per gaudir de 
la música swing sense haver de ballar amb 
una parella. Les classes són divertides i dinà-
miques, ideals per carregar 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 08/04 al 10/06
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Jorge García. El Temple del Swing 
Barcelona

TALLERS PER A INFANTS I 
JOVES

37. ANGLÈS PER ALS PETITS 
 

De 5 a 6 anys. 
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services

38. DANSA I EXPRESIÓ CORPORAL  
EN ANGLÈS  

 

De 9 a 10 anys.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services

39. KARATE 
 

De 6 a 12 anys.
Horari: dijous de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Matteo Cinti

40. GUITARRA ESPANYOLA PER A 
INFANTS

 

Cal portar-hi la guitarra.
A partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Damián Dichi

41. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC 
 

A partir dels 6 anys.
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

NOU!

 

26. ZUMBA B. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 05/04 al 07/06 
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

27. ZUMBA C. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

28. PUNT I MANUALITATS
 

Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: del 03/04 al 19/06
Preu: 63,16 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Lola Mendoza

AUDIOVISUAL I FOTOGRAFIA

29. CREA I PARTICIPA EN UNA 
WEBSÈRIE

 

Creació i desenvolupament d’una websèrie. 
Plantejarem temes de planificació, producció, 
rodatge i edició dels capítols. Cadascú pot 
escollir el rol que vulgui, des de ser part de 
l’equip tècnic o artístic. El professor designarà 
el director. Aprendrem com funcionen els 
rodatges de manera 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 04/04 al 06/06
Preu: 58,56 € (10 sessions de 2 hores)
Tallerista: Jordi Romero

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

30. 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 04/04 al 06/06
Preu: 58,56 € (10 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Marisa Ordóñez

MÚSICA I VEU

31. GUITARRA ESPANYOLA
 

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 05/04 al 07/06
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1 h 30 min)
Tallerista: Damián Dichi

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

32. SALSA PER A TOTHOM 
 

No cal apuntar-s’hi amb parella. Classes de 
salsa L.A Style en parella i Lady Style per a 
elles, salsa per a tothom amb una línia de 
treball clara, intel·lectual, motriu i emocional. 
Molta diversió i ritme amb aquest ball social.
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 06/04 al 15/06
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar



42. DANSA JAZZ INFANTIL 
 

De 4 a 7 anys.
Horari: dimarts de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 04/04 al 06/06
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

43. ZUMBA-DANCE PER A INFANTS  
 

De 8 a 12 anys. 
Horari: dimarts de 18.45 a 19.45 h
Durada: del 04/04 al 06/06
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

NOU!

44. 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 05/04 al 07/06
Preu: 31,90 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

 

TERRITORI EN DANSA. 5A EDICIÓ
 

31 DE MARÇ, 1 I 2 D’ABRIL DE 2017 
Cap de setmana dedicat a la dansa. 
Tres dies imprescindibles per als amants 
de la dansa, per als professionals, per als 
aficionats, per als curiosos...
Actuacions, espectacles, concursos, tallers, 
xerrades, projeccions, exposicions, tallers 
especialitzats i moltes coses més.
Consulteu-ne la informació específica a 
territoriendansa.wordpress.com
www.facebook.com/TerritoriEnDansa

 

20 ANYS DISPARANT AL PIANISTA!
 

DIVENDRES, 21 D’ABRIL, A LES 20 h
Concert a càrrec de Lluís Avendaño i amics

 

DID. DIA DE LA DANSA
 

DIVENDRES 28 D’ABRIL A LES 17.30 h 
A la plaça de la Vall d’Hebron
Mostra de ball amb grups i entitats del barri, 
amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic

 

TROBADA DE COL·LECCIONISME
 

DIUMENGE, 7 DE MAIG, DE 10 A 13 h
A la Sala d’actes del Centre Cívic
XIX TROBADA DE COL·LECCIONISME DE 
PUNTS DE LLIBRE DIADA DE SANT JORDI 
CIUTAT DE BARCELONA 
A càrrec d’El Troc, Associació Catalana de 
Col·leccionistes.
Col·laboració: Ajuntament de Barcelona,  
Centre Cívic Teixonera, La Bruixa del Punt 

 

PORTÀTILS EN MOVIMENT
 

Una vegada al trimestre portem la dansa 
al barri: Com a continuïtat del nostre cicle 
Territori en dansa, oferim la possibilitat de 
formar-vos amb ballarins de prestigi i de 
conèixer nous artistes.
DIJOUS, 25 DE MAIG, A PARTIR DE LES 
19.30 h
19.30 h Breu actuació de Diego Garrido (Iron 
Skulls): Sin miedos 
19:45 h: Màster-class Danses urbanes i dansa 
contemporània
Aforament limitat. Es recomana inscriure-s’hi 
prèviament al telèfon 93 256 33 88

CICLES I ESPECTACLES Totes les activitats són gratuïtes

 

SETMANA INTERNACIONAL DELS 
MERCATS

 

DEL 9 AL 28 DE MAIG 
CUIN-ART. ART GASTRONÒMIC 
Exposició fotogràfica on la temàtica és 
la gastronomia en les seves diferents 
expressions. La cuina és art i a través seu es 
desprenen infinitat de sentiments. Un recull de 
fotografies on es pot degustar l’art a través de 
plats i moments immortalitzats a restaurants i 
indrets de tot arreu, fins i tot a casa del mateix 
artista. Mostra on la dita popular de “Menjar 
amb els ulls” pren tot el sentit.
A càrrec d’Àngel Nieva 

DIMARTS, 16 DE MAIG, A LES 18 h 
CUINA SALUDABLE DE TEMPORADA
Xerrada-taller per a adults i infants
Vols que els teus àpats siguin més 
saludables?
Elaboració d’amanides divertides. Batuts 
ràpids i nutritius.
Per a menjar a casa, portar a l’escola, a 
l’excursió...!
A càrrec d’Irene Cordomí

DIVENDRES,19 DE MAIG, A LES 17.30 h 
Actuacions de grups de ball al Mercat de la 
Vall d’Hebron

 

CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ
 

DISSABTE, 27 DE MAIG, A LES 12 h
AUDICIÓ FAMILIAR
Programa per determinar
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic
classicahg.blogspot.com.es

 

MINICONCERT AL VESPRE
 

DIMECRES, 31 DE MAIG, A LES 19 h
Mentre t’esperes, mentre descanses, et 
convidem a gaudir de la música 
CANT. Concert intimista: pop, blues,soul...
A càrrec d’Andrea Micheli

 

EXPLICA’M UN CONTE 
 

DIMARTS, 13 DE JUNY, A LES 18 h 
CONTES NO SEXISTES a càrrec d’Umpa 
Lumpa
Contacontes adreçat a infants de 4 a 8 anys. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom
La Laura està convençuda que les princeses 
no es tiren pets, el Nil i el Pol pensen que les 
nenes són unes porugues, la Martina pensa 
que no trobarà mai un papa tan fantàstic com 
la mama... Creences que vénen de lluny i que 
mitjançant els contes veurem amb altres ulls.

 

TALLERS EN ACCIÓ
 

DIMECRES, 14 DE JUNY, A LES 17.30hH
A la pl. Herta Frankel
Els tallers del Centre Cívic surten al carrer. 
Cloenda de fi de curs 
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic 

 

FESTA MAJOR
DEL BARRI DE LA TEIXONERA

 

9, 10 i 11 DE JUNY
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic

 

TEATRE DONES TAXONERA
 

DIVENDRES, 16 DE JUNY, A LES 19.30 h
NO HAY HUEVOS
De José Salvador



Activitats culturals, formacions, xerrades, ser-
vei d’orinadors, sala de lectura... tot relacionat 
amb les TIC i el foment de la lectura.
Horari:
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)

XERRADA

DIJOUS, 11 DE MAIG, A LES 18 h
RECURSOS PER TROBAR EL MILLOR  
VIATGE ONLINE
Vols marxar de vacances aquest estiu? et do-
nem eines i recursos per buscar el teu millor 
viatge per la xarxa.
Xerrada a càrrec de Daniel Ruiz de “viajares.
es” i “Travel with Kids Blogs”

ENGLISH KULTUR KLUB 

Gaudiu de la literatura, del cinema, de la mú-
sica... parlant i practicant anglès amb l’ajuda 
d’un professor natiu que guiarà la sessió.
Apunteu-vos al Klub!

Properes sessions programades:
DIMARTS, 25 D’ABRIL I 20 DE JUNY,  
DE 19.30 A 21 h 
Activitats gratuïtes.  
Cal inscriure-s’hi prèviament. 

SERVEIS PERMANENTS

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors.

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

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA
Voleu practicar la llengua catalana?
Feu-vos voluntari o aprenent lingüístic i veniu 
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 ses-
sions, per xerrar, i així l’aprenent va guanyant 
fluïdesa i seguretat en aquesta llengua.
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

VOLUNTARIAT CÀRITAS
Servei d’ajuda a càrrec d’un voluntari de Càri-
tas per cercar feina, elaborar un currículum, 
donar-te d’alta del SOC, obrir un compte de 
correu, etc. No cal cita prèvia. 
Dimecres ,de 9 a 12 h, a la sala T@xo.net

T@XO.NET. ESPAI PERIFÈRIC

 

TERRITORI EN DANSA: 
EN MOVIMENT

 

DEL 31 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL
Exposició creada per la cinquena edició de 
Territori en dansa, que combina l’art de la 
fotografia amb l’art del dibuix. 
Les fotografies son un recull de les darreres 
edicions de Territori en dansa de la fotògrafa 
Judit Rodríguez que estaran combinats amb 
els dibuixos creats especialment per aquesta 
ocasió per Javigaar (Javi Garcia) .
www.juditrodriguez.com
www.javigaar.com

DIJOUS, 31 DE MARÇ, A LES 19 h
Piscolabis d’inauguració En Moviment
Hi assistiran els autors 

 

EL TALLER DE PINTURA
 

DEL 30 DE MAIG AL 15 DE JUNY
Pintures a càrrec dels alumnes del taller de 
pintura del Centre Cívic. Sota la direcció de 
Marisa Ordóñez

 

L’ESCOLA GRAVI FA 50 ANYS
 

DEL 16 AL 30 DE JUNY
Exposició de fotografies 
Va néixer de la Cooperativa Graciense de 
Viviendas com a cooperativa de famílies, i a 
final del segle XX va esdevenir cooperativa de 
treball. Aquesta exposició vol ser testimoni de 
la història de l’Escola, però també d’una ma-
nera de fer escola. La celebració dels 50 anys 
no és tan sols una mirada al nostre passat, és 
també l’oportunitat de compartir un present 
ben viu i la il·lusió per al futur. Per a més infor-
mació www.gravi.com o 50anys@gravi.com 

EXPOSICIONS

 

RUTA LITERÀRIA LA CATEDRAL DEL MAR
 

DISSABTE, 17 DE JUNY, A LES 11 h
La Basílica de Santa Maria del Mar, coneguda 
també com la Catedral del Mar, situada al 
barri de la Ribera és un dels exemples més 
impressionants de l’arquitectura gòtica 
religiosa. Santa Maria del Mar és una església 
construïda entre 1329 i 1383, és l’única 
església d’estil gòtic pur català. La nostra ruta 
començarà a Santa Maria del Mar, passejarem 
pels carrers de l’entorn, recorrerem la seva 
història i la dels seus veïns a través de la 
novel·la d’Ildefons Falcones
Punt de trobada: A les 11 h a Pla de Palau, 
davant edifici Llotja 
Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament 
al telèfon 93 256 33 88

SORTIDES CULTURALS  
GUIADES



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


