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En família

Dimarts 17 de octubre, 17.30 h
LOS VIAJES DEL 
ESPANTAPÁJAROS
Dins de la vuitena edició del Festi-
val de Narració Oral Munts de Mots 
ens visitarà el cubà Aldo Méndez. 
Un grapat de contes, poemes i 
històries populars per als més me-
nuts.
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MAPA
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CARRER DE VALLS

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

INFORMÀTICA PER 
A GENT GRAN
Dijous matí d’11 a 12 h
Preu: gratuït
Professor: Jesús Burjalés

Adaptem les classes d’informàtica 
bàsica i avançada per a majors de 
setanta anys. 

INFORMÀTICA 
DES DE ZERO
Dijous de 16 a 17 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

Mai és tard per iniciar-se en el món 
informàtic. Treu-te la por i comen-
çar a beneficiar-te de les possibili-
tats que t’ofereix l’ordinador. 

INFORMÀTICA 
AVANÇADA
Dijous de 17 a 18 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

Aprofita aquest espai per resoldre 
dubtes o ampliar els coneixements 
informàtics. 

SEGURETAT EN ELS 
ORDINADORS
Dijous de 18.15 a 19.15 h
Preu: 41,10 €
Professor: Jesús Burjalés

Els atacs informàtics estan a l’ordre 
del dia. En aquest curs t’ensenya-
rem com protegir les dades per-
sonals i documents de qualsevol 
acció malintencionada. 

MÒBILS I TAULETES
Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

Treu el màxim rendiment del teu te-
lèfon intel·ligent o tauleta. 
Per a sistemes Iphone i Android. 

IDIOMES

ALEMANY
Dimecres: dos nivells 
NIVELL A1/1 de 18.15 a 19.30 h
NIVELL A1/2 de 17 a 18.15 h
Preu: 46,24 € (9 sess.)
Professor: Stefan Blasel

Wie geht’s? Vine a aprendre aquest 
idioma d’una manera fàcil i gradual. 

 

ANGLÈS 
Dilluns: tres nivells 
Inicial de 17.00 a 18 h
Preu: 45,21 € (11 sess.)

Intermediate de 18 a 19.30 h 
Advance amb conversa de 19.30 
a 21 h
Preu: 67,82 € (11 sess.)
Professor: Gary Jewis

Inicia’t o millora l’anglès que ja saps. 

CATALÀ
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: gratuït (9 sess.)

Per perdre la por a parlar en ca-
talà. Tots els dimecres, un grup 
de voluntaris t’esperen a Font de 
la Guatlla per gaudir d’una amena 
conversa molt formativa.
Hi col·labora: La Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua ca-
talana (CAL).

ART I CULTURA 

TALLER D’ART 
Dimecres a les 10.30 h 
Preu: 33,91 € més l’entrada als 
museus (tarifa grup)
Guia: Maite Garcia
 

4 d’octubre
RUTA: UN TASTET PER ESPLU-
GUES DE LLOBREGAT
Punt de trobada: plaça de Santa 
Magdalena (davant l’Ajuntament 
d’Esplugues)
Al Baix Llobregat hi ha un municipi 
amb un casc antic únic a la comar-
ca, vine a descobriu-lo. 

8 de novembre 
RUTA: JARDINS DE MONTJUÏC I 
LA SATÀLIA
Punt de trobada: Mirador MNAC 
(terrassa del bar). 
Al novembre arribarem a temps de 
commemorar el 25è aniversari dels 
Jocs Olímpics de Barcelona, des-
prés ens endinsarem cap a la Sa-
tàlia, un reducte modernista enmig 
de la muntanya. 

13 de desembre 
RUTA: EL REC I LA BARCELONA 
COMTAL 
Punt de trobada: Monument Arc de 
Triomf
Segur que heu sentit a parlar de 
l’antic Rec Comtal de Barcelona, 
però, coneixeu la seva història?

PER A INFANTS I JOVES 

ANGLÈS 
DE 3 A 12 ANYS
De 3 a 4 anys: dijous 
de 17 a 17.45 h 
De 5 a 6 anys: dijous 
de 17.45 a 18.30 h 
Preu: 36,30 € (10 sess.)

De 6 a 8 anys: dimarts 
de 17.15 a 18.15 h 
De 9 a 12 anys: dimarts 
de 18.15 a 19.15 h 
Preu: 53,24 € (11 sess.)

Professores: Anna García i 
Annabel Pacha

L’objectiu del taller és facilitar 
l’aprenentatge d’aquesta llengua 
de manera lúdica i amena. 

ZUMBA DANCE 
INFANTIL
De 6 a 12 anys
Dilluns de 17 a 18 h 
Dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 53,24 € (11 sess.)
Professora: Laura Serrano

Adaptem les rutines de la zumba 
dance de manera senzilla i diver-
tida. 

 

MODERN DANCE
Dijous de 17 a 18 h 
Dijous de 18 a 19 h 
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Aprendrem a ballar diferents estils i 
ritmes de la dansa moderna. 

SEVILLANES
Dimecres de 18 a 19h
Preu: 43,56 € (9 sess.)
Professora: Laura Clavero
 

Reprenem les classes de sevillanes 
per als més menuts.

 

DANSA CLÀSSICA
Dimarts de 17 a 18 h 
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 53,24 € (11 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Treballarem els moviments bàsics 
d’aquesta disciplina que ens servi-
rà com a base per a la resta d’estils 
de dansa. 

DANSA BOLLYWOOD 
Divendres de 17.15 a 18 h 
Divendres de 18 a 18.45 h 
Preu: 36,30 € (10 sess.)
Professora: Eva Arias

Vine a aprendre a moure’t al ritme 
d’aquest ball sorgit de la factoria de 
cine musical que té el mateix nom. 
De ritme fresc i exòtic, aquesta dan-
sa afavoreix la coordinació i l’ex-
pressivitat dels infants de la casa. 

INICIACIÓ 
A LA GUITARRA
De 8 a 12 anys 
Divendres de 17 a 18 h 
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Un taller per a infants que vulguin 
conèixer o perfeccionar la tècnica 
d’aquest instrument. Cal portar gui-
tarra. 

 

DIBUIX I PINTURA
De 8 a 12 anys
Dimecres de 16.45 a 18.45 h 
Preu: 61,02 € (9 sess.)
Professor: Plácido Domínguez

Vine a posar la teva creativitat al 
servei del llapis i el pinzell. Explora 
l’artista que portes dins! 

ESCACS 
Dijous de 17 a 18 h
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professor: Francisco Molinas

Dates especials

Diumenge 19 de novembre
23/33 DOBLE 
ANIVERSARI: 
AA.VV FONT DE LA 
GUATLLA-MAGÒRIA 
I CENTRE CÍVIC

Organització: Vocalia 
de Gent Gran 

Xerrada

Dilluns 18 de setembre, 18 h
LA MARXA NÒRDICA
A càrrec de Fernando Bartolomé

Dimarts 7 de novembre, 18 h
PREVENCIÓ I 
RECONEIXEMENT 
PRECOÇ DE L’ICTUS
A càrrec del Dr. Eduardo Rojas
 

Excursions

Dijous 5 d’octubre 
MONTSERRAT I DINAR 
A MONISTROL DE 
CALDERS

Dijous 9 de novembre 
CASTELLFOLLIT 
DE RIUBREGÓS

Dijous 14 de desembre 
LA GLEVA I SANT FELIU 
DE BUIXALLEU
 

Dates Especials

Dimarts 31 de octubre, 18 h
CASTANYADA 

Dimecres 20 de desembre, 18 h
NADAL A LA GUATLLA 

Organització: Vocalia de Dones

Xerrades

Dimarts 10 d’octubre, 18 h
MONTSERRAT ROIG: 
LA MEMÒRIA VIVA
A càrrec d’Aina Torres

Dimarts 24 d’octubre, 18 h 
SOBRE LA HISTÒRIA DE 
LA COLÒNIA GÜELL
A càrrec de Mateu Ch.

Dimarts 14 de novembre, 18 h
ELS AMICS DE LA GENT 
GRAN
A càrrec d’un amic voluntari

Dimarts 28 de novembre, 18 h 
QUÈ ÉS LA FELICITAT?
A càrrec de Mèrce Illa
 

Dates Especials

Dimarts 3 d’octubre, 18 h
BERENAR DE 
BENVINGUDA

Divendres 24 de novembre, 18 h
DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES 

Dimarts 12 de desembre, 14 h
DINAR DE NADAL 
DEL GRUP DE DONES 

GRUPS ESTABLES I SERVEIS     
PERMANENTS 

GRUPS: 
Col·lectiu d’Artistes Font de la 
Guatlla
Dol de Poesia
Grup de Dones de la Guatlla
Gent Gran de la Guatlla
Grup d’Escacs Font de la Guatlla
Marea Pensionista Font de la 
Guatlla

SERVEIS: 
PUNT DE TROBADA
ATENCIÓ AL VEÏNAT
BARCELONA WI-FI
FONS D’ART DE L’ASSOCIACIÓ
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
HISTÒRICA
CESSIÓ D’ESPAIS

PROGRAMACIÓ CULTURAL



TAITXÍ
Grup A: dimecres i divendres 
de 10 a 10.45 h 
Preu: 58,57 € (19 sess.) 

Grup B: dilluns d’11.45 a 13 h 
Preu: 56,51€ (11 sess.)
Professorat: Xan da Torre i 
Fabienne Boyer

Antiga art marcial xinesa que ajuda 
al manteniment i el funcionament 
del cos. Equilibra l’esperit, la ment 
i el cos.

INICIA’T 
AL TAITXÍ
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 24,67 € (11 sess. primer 
mes gratuït) 
Professora: Montserrat Gómez

Per a totes aquelles persones que 
es vulguin endinsar en el món del 
taitxí i no en tinguin coneixements 
previs.

PILATES MATT
Grup A: dilluns i dimecres de 9 
a 9.55 h 
Grup B: dilluns i dimecres de 
20.30 a 21.25 h 
Preu: 75,35 € (20 sess.)

Grup C: dimarts i dijous de 
20.30 a 21.25 h 
Preu: 79,12 € (21 sess.)

Grup D: divendres d’11.15 a 
12.15 h 
Preu: 41,10 € (10 sess)

Professorat: Tony Rueda, 
Juan Carlos González i Dafne 
Sánchez

Aconsegueix un control precís del 
cos de la manera més saludable i 
eficient possible treballant els ab-
dominals, la base de l’esquena i les 
natges.

TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 
h i de 17 a 20.30 h
Noves inscripcions: a partir del 4 
de setembre. 

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran de ma-
nera presencial al centre cívic o 
seguint les instruccions de les ins-
cripcions no presencials especifi-
cades al web. 
Import trimestral: el preu inclou 
totes les sessions.
Pagament: es podrà fer al centre 
mitjançant targeta, ingrés o per 
transferència bancària. La ins-
cripció es farà efectiva un cop s’ha-
gi abonat l’import del taller. Per als 
casos en què el pagament es faci 
per ingrés bancari, la reserva de la 
plaça només es mantindrà durant 
48 h. Només es farà la devolució 
de l’import del taller en el cas que 
se suspengui l’activitat. La Direcció 
del centre es reserva el dret de sus-
pendre els tallers que no tinguin un 
nombre mínim de participants i de 
canviar el professorat en cas que 
sigui necessari. Demaneu al cen-
tre la informació de les reduccions 
i subvencions que hi ha als cursos. 
Els materials fungibles dels tallers 
aniran a càrrec de la persona usu-
ària.

INFORMACIÓ 
DELS TALLERS 
Data d’inici: a partir del 2 
d’octubre.
Durada: 11 setmanes, tret que 
s’indiqui una altra data.

NOU TALLER

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

BODY SHAPE
Dilluns i dimecres de 20 a 
20.55 h 
Preu: 48.77 € (20 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Millora la figura i el rendiment físic a 
través d’exercicis aeròbics.

BROADWAY 
JAZZ 
Divendres de 19 a 19.45 h 
Peu: 30,82 € (10 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Balla les coreografies dels musicals 
que més t’apassionen.

POSA’T 
EN FORMA
Dilluns i dimecres 
de 19 a 19.45 h 
Preu: 39,90 € (20 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Des de la consciència corporal pro-
posem un conjunt d’exercicis suaus 
i precisos amb l’objectiu de reforçar 
diferents parts del cos. 

POSA’T EN FORMA + 
BROADWAY 
JAZZ
Dilluns, dimecres 
i divendres de 19 a 19.45 h 
Preu: 59,85 € (30 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Possibilitat de fer els dos tallers 
amb reducció de preu.

GIMNÀSTICA 
DE GENT GRAN 
Grup A: dilluns, dimecres i 
divendres de 17.15 a 18 h 
Grup B: dilluns, dimecres i 
divendres de 18 a 18.45 h
Preu: 24 € (30 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Gimnàstica adaptada a les perso-
nes més grans perquè la suma dels 
anys no sigui un inconvenient per 
al dia a dia. 

GIMNÀSTICA 
MATINAL
Dilluns i dijous de 10 a 11.15 h 
Preu: 66,50 € (20 sess.)
Professora: Elsa Tous

Estiraments, gimnàstica, ball i rela-
xació per començar el dia en bona 
forma.

MARXA 
NÒRDICA
Divendres de 9.30 a 11 h
Preu: 39,90 € (10 sess.)
Professor: Fernando Bartolomé 

Modalitat esportiva que consisteix 
en incorporar uns bastons especí-
fics a la manera natural de caminar. 
Hi ha estudis que demostren el gran 
benefici per a la salut i el benestar 
personal que té aquesta pràctica.
 

MOVIMENT 
EN DANSA
Dijous de 9.30 a 11 h 
Preu: 50,85 € (10 sess.)
Professora: Rosario Ramírez

A través del ball, aquest tipus de te-
ràpia en moviment pretén canalitzar 
les emocions per assolir un benes-
tar físic i mental.

IOGA 
Dimarts i dijous
Grup A: de 19 a 19.55 h 
Grup B: de 20 a 20.55 h
Preu: 79,12 € ( 21 sess.)
Professora: Carmen Duque

A través d’aquesta pràctica origina-
ria de l’Índia guanyaràs flexibilitat, 
aprendràs a concentrar-te i a fer un 
ús adequat de la respiració. 

IOGA NIDRA 
Dimarts d’11.15 a 12.15 h 
Preu: 45,21 € (11 sess.) 
Professor: Sat Atma Singh

Conegut com a “somni conscient” 
aquesta tècnica ens ajuda a relaxar 
el cos i la ment estant desperts.

IOGA HATHA 
Divendres de 10 a 11 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Tony Rueda

Un dels estils de ioga més difós en 
tot el món. Consisteix en realitzar una 
sèrie d’asanas (postures) per deixar 
el cos preparat per a la meditació. 

TXIKUNG 
Dimarts de 9.45 a 10.50 h 
Preu: 48,98 € (11 sess.)
Professor: Kevin Albors

Tècnica tradicional xinesa que co-
ordina la respiració amb la concen-
tració i l’exercici físic. 

EXPRESSIÓ 

BALLS EN LÍNIA PER 
A GENT GRAN
Dijous d’11.45 a 12.45 h 
Preu: 26, 60 € (10 sess.)
Professora: Hermínia López 

Passa-t’ho bé amb les coreografies 
de balls en línia adaptades per a la 
gent gran. Una manera divertida de 
mantenir la forma física i millorar la 
coordinació i la memòria.

BOLLYWOOD 
Divendres de 19 a 20 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Eva Arias

Deixa’t endur pel ritme que mar-
quen les pel·lícules de la cinema-
tografia hindú i diverteix-te amb les 
coreografies que barregen l’estil 
tradicional oriental amb les noves 
tendències occidentals. 

COUNTRY 
Dos nivells
Nivell mitjà: dimarts de 20.15 a 
21.30 h
Preu: 36,57 € (11 sess.) 

Nivell inicial: dijous de 10.30 a 
11.30 h
Preu: 26,60 € (10 sess.)
Professorat: Xavier Badiella 

Combinarem els passos bàsics amb 
els més espectaculars d’aquest ball 
en línia nascut als Estats Units. La 
diversió està assegurada.

DANSA ORIENTAL
Dimecres de 21 a 22.15 h
Preu: 64,12 € (9 sess.)
Professora: Mireia Zantop

A través dels tradicionals balls sa-
cres explorarem el nostre potencial 
més sensual i sinuós. 

LINDY HOP-SWING 
Dimecres 
Grup inicial de 21 a 22 h
Grup avançat de 20 a 21 h
Preu: 37 € (9 sess.)
Professorat: Fermí Nauidi i 
Odina Macias

Veniu a ballar un dels estils més mo-
guts del swing. Descobrireu un ball 
dinàmic, acrobàtic i divertit. Es re-
comana venir amb parella, però no 
és obligatori. 

LINE DANCE 
Dijous de 20.20 h a 21.20 h
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Gemma 
Golobardes

Gaudeix d’un ball en conjunt que es 
fa amb tot tipus de música: country, 
disco, jazz, entre d’altres.

ZUMBA DANCE 
Dimarts i dijous de 16 a 17 h 
Preu: 78,09 € (19 sess.)
Divendres de 20 a 21 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Laura Serrano

Sèrie de divertides rutines aeròbi-
ques que combina passos de ball 
amb moviments de tonificació mus-
cular. Enfortiràs els glutis, cames, 
braços, abdomen i cor. 

GUITARRA
Divendres
Grup d’iniciació de 19.15 a 
20.30 h 
Grup de continuïtat de 18 a 
19.15 h 
Preu: 60,50 € (10 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Un taller per a totes les persones 
que volen conèixer o perfeccionar 
l’art d’aquest instrument. Cal portar 
la guitarra.

DOL DE POESIA
Tercer dimecres de cada mes. 
Preu: gratuït

Una vegada al mes ens reunim per 
crear versets i treure el poeta que 
portem a dins. 

ESCACS
Dimecres de 10 a 13 h
Preu: gratuït

Cada dimecres al matí fem del punt de 
trobada un espai per jugar a escacs. 

CREATIVITAT

RELATS CURTS
Dimecres de 19.20 a 20.50 h
Preu: 55,50 € (9 sess.)
Professora: Anna Marcet

En aquest curs aprendrem les tèc-
niques narratives del relat breu per 
plasmar la nostra imaginació en po-
ques pàgines. 

PUNTES DE COIXÍ
Dijous de 9.30 a 11.30 h 
Preu: 58 € (10 sess.)
Professora: Fina Ramos

Reviurem una de les tècniques més 
vistoses de la indústria tèxtil catalana 
del segle XIX. Només necessitareu un 
coixí, boixets, agulles, fils i les mans 
per fer autèntiques obres d’art. 
 

PUNT DE CREU
Dilluns de 10 a 12 h 
Preu: 32 € (anual)
Professora: M. Cinta Beltran

Personalitza els teixits amb aques-
ta manera popular de brodar. Aprèn 
les diferents variants de puntades 
que conformen aquesta tècnica 
considerada com una de les més 
antigues del món. 
 

PATCHWORK LABOR 
DE RETALL
Dilluns de 10 a 12 h 
Preu: 63,80 € (11 sess.)
Professora: Carme Gàlvez

Ajuntarem retalls de teles que ens 
agradin per crear peces de roba per 
decorar la llar. Et sorprendrà tot el 
que pots arribar a fer. 

PATRONATGE, TALL 
I CONFECCIÓ
Dimarts de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 39,15 € (9 sess.)
Professora: Vera Pérez de 
Andrade

En aquest taller prendrem mides, 
crearem un patró de base i el trans-
formarem en una peça de roba de 
tendència a través de l’aprenentat-
ge de tècniques de tall i confecció. 
També podrem utilitzar la màquina 
de cosir. 

RECICLA 
ELS TEXANS
Dimarts de 19.15 a 20.45 h
Preu: 8,70 € (2 sess. 5 i 12 de 
desembre)
Professora: Vera Pérez de 
Andrade

Renova els teus texans amb bro-
dats, pintura i detalls varis. 

DIBUIX I PINTURA
Dimarts de 10 a 12 h 
Preu: 74,58 € (11 sess.)

Dimecres de 18 a 20 h 
Preu: 61,02 € (9 sess.)

Professorat: Laura Aubert i 
Plácido Domínguez

Aprendràs a veure els objectes, a 
observar, a compondre el que vols 
i a jugar amb els elements a través 
de diverses tècniques. Podràs es-
collir entre el dibuix i la pintura o 
combinar la utilització d’ambdues 
tècniques.

INICIACIÓ AL 
SCRAPBOOKING 
(MUNTATGE 
D’ÀLBUMS) 
Dimarts de 16 a 17.15 h
Preu: 39,87 € (11 sess.)
Professora: Lola Mendoza

Es coneix com a scrapbooking la 
tècnica de crear àlbums de fotos 
personalitzats. A través de retalls 
de dibuixos, diaris, trossos de pa-
per per a regals i roba revalorarem 
els records i els ornamentarem al 
nostre gust amb cintes, papers es-
pecials, gemmes, flors seques, re-
blons, feltre...

RECURSOS

ASSESSORAMENT 
ENERGÈTIC
Dimecres d’11 a 12 h
Preu: Gratuït
A càrrec: Servei 
d’Assessorament Energètic 
Ajuntament de Barcelona

Orientació per la millora de la gestió 
i l’eficiència energètica. Saber llegir 
les factures, optimitzar els recursos 
o com no caure en estafes o situaci-
ons anòmales seran temes a tractar.

FARMACIOLA 
NATURAL 
D’HIVERN
Dimecres de 18.15 a 19.15 h
Preu: 24,66 + 5 € suplement 
material (6 sess. Del 4 d’octubre 
al 15 de novembre)
Professora: Marta Sunyer

Coneixerem les propietats de les 
plantes medicinals i elaborarem 
productes per combatre els símp-
tomes de les malalties més co-
munes a l’hivern com la grip, les 
angines, refredats, etc. 

BENESTAR 
EMOCIONAL
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
Preu: 45,21 € (11 sess.)
Professora: Pilar Casas
 

La intel·ligència emocional ens aju-
da a resoldre i potenciar estratègies 
per al benestar personal. 

CUINA DE L’ÀVIA 
Grup A: dimarts de 10 a 12.00 h 
Grup B: dijous de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 60,42 € (9 sess.) 
Professora: Mireia Salvador 

Aprendràs els trucs de l’àvia per 
optimitzar els ingredients al màxim, 
guanyar temps i realitzar presenta-
cions de gurmet. Farem entrants, 
plats principals i postres. Això sí, 
sempre combinant els aliments de 
temporada. 

 

APERITIUS 
DE NADAL! 
Dimarts 12 de desembre 
de 10 a 13 h 
Dijous 14 de desembre 
de 18 a 21 h 
Preu: 17,10 €
Professora: Mireia Salvador

Sorprèn els convidats amb l’aperitiu 
nadalenc que ens proposa la nos-
tra xef.

ACTIVA LA 
MEMÒRIA
Dijous de 17.15 a 18.45 h 
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 39,90 € (10 sess.)
Professor: Fernando Aranciva, 
Neuropsicòleg
  

Exercicis i jocs que ens ajuden a 
estimular les capacitats cognitives. 
 

ESTIMULACIÓ DE 
LA MEMÒRIA PER A 
GENT GRAN
Dijous de 16.00 a 17.00 h
Preu: 15,96 € (10 sessions, 
primer mes gratuït)
Professor: Fernando Aranciva, 
Neuropsicòleg
. 

Entrenament de la memòria adreçat 
a aquelles persones que en tinguin 
pèrdua o que pateixin algun grau de 
demència senil. 

 

CONÈIXER 
MITJANÇANT 
EL TAROT
Dilluns de 19.35 a 21.15 h 
Preu: 48,45 € (6 sess. del 23 
d’octubre al 27 de novembre)
Professora: Eulàlia Camps

Aprofitarem el que ens diuen les 
cartes del tarot per conèixer aspec-
tes de nosaltres mateixos. 

 

GRUP 
D’AUTOAJUDA
Dimecres de 10 a 12 h 
Preu: gratuït (10 sess.)
Professores: Elisabette Hader 
i M. Antonia del Amo

Un espai per a dones per enfortir 
lligams i créixer conjuntament. 

QUIROLOGIA
Dimecres de 16.30 a 18 h
Preu: gratuït (9 sess.)
Professor: Jaime Aroca

Aprèn aspectes d’aquesta pseu-
dociència que estudia les línies i 
senyals de les mans. La revelació 
d’aspectes personals ha fet que 
aquesta tècnica tingui cada vega-
da més presència dins dels depar-
taments de recursos humans, la 
investigació criminal i els diagnòs-
tics clínics. 


