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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 18 al 29 de juny.
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Inscripcions online: bcn.cat/ccteixonera

Una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller, ja sigui per a 
ella  o en nom d’altres persones.

El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit.

Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades següents:

• Nom i cognoms
• DNI, NIE o passaport
• Data de naixement
• Adreça postal completa
• Número de telèfon

Les inscripcions als tallers infantils i familiars són sempre presencials i no disposen 
de subvenció per a aturats.

És indispensable que el pare/mare o tutor del/la menor complimentin un document, 
mitjançant el qual, cedeixin el tractament de les dades del/la menor, així com l’accep-
tació o no dels seus drets d’imatge (del/la menor). 

Les inscripcions amb subvenció per a aturats solament es poden fer presencialment i 
durant el període d’inscripcions amb data màxima de 29 de juny.

Inici dels tallers: la setmana del 2 de juliol de 2018



 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu 
electrònic, com a data màxima abans de l’inici del taller, sempre que hi quedin 
places disponibles.

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa 
presencialment o per correu electrònic, com a data màxima, abans de l’inici del 
taller. Una vegada començat el taller, ja no es retornarà per cap motiu l’import de 
la matrícula.

En efectiu: Es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja 
sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre 
Cívic avisarà de la data per recollir els diners.

Amb targeta: Es farà la devolució sempre que 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 departament d’administració en un termini 
màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o 
per correu electrònic. S’avisarà els  interessats perquè  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.

 

LLEGENDES:

 N   NOVETAT             G   ACTIVITAT GRATUÏTA



LLENGÜES

1. ENGLISH ON HOLIDAY
 

Veure i aprendre l’anglès en el context dels 
viatges amb material audiovisual i activitats 
pràctiques. Calen coneixements bàsics 
d’anglès.
Horari: dilluns 9, dijous 12 i dilluns 16 de juliol 
de 19 a 20.30 h
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 h)
Tallerista: Stephen Shull 

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

2. DIFERENTS ASANES EN EL IOGA.  
GRUP A

Anomenem asanes a les diferents posicions 
que realitzem amb el cos.
Hi ha un gran nombre d’asanes però cada 
postura té un efecte global que repercuteix 
d’una forma positiva en tot l’organisme, tant 
en l’àmbit físic, com en l’energètic, emocional 
i mental.
En aquest taller aprofundirem una mica més 
en les postures d’estirament, torsió i equilibri. 
Cal portar-hi roba còmoda i mitjons.
Horari: dimecres 4, 11, 18 de juliol de 9 a 11 h 
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Concha Jurado

N
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3. DIFERENTS ASANES EN EL IOGA.  
GRUP B

Horari: dimecres 4, 11, 18 de juliol de 18 a 
20 h 
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Concha Jurado

4. QI GONG PER A LA DONA.  
NU ZI GONG

Sistema de Qi gong Mèdic. Consisteix en 
una sèrie de suaus moviments de Qi gong 
que nodreixen i regulen la sang i l’energia 
femenina perquè la dona pugui viure 
amb normalitat tots els cicles de la vida. 
Treballa per alleujar els canvis fisiològics 
com la menopausa i optimitzar els recursos 
energètics de cada cicle.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 19 a 20 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí, Asia Salut

5. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL. GRUP A

Per a totes les edats. Classe estàtica per 
treballar l’estirament de totes les cadenes 
musculars.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 10 a 11 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

6. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL. GRUP B

Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 10 a 11 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

N
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7. PILATES

Metodologia d’entrenament que uneix 
l’aspecte físic amb el mental. En aquest taller 
combinarem un treball físic muscular amb 
exercicis de respiració i relaxació.
El mètode Pilates es basa en la postura dels 
músculs centrals que ajuden a mantenir 
l’equilibri del cos, ensenya a ser conscients 
de la respiració i la correcta alineació de la 
columna vertebral.
Horari: dimarts 3, 10, 17 de juliol de 16.30 a 
17.30 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

8. 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, de manera suau i 
entretinguda. Adreçat a persones que vulguin 
estar en forma. 
Horari: dimarts 3, 10, 17 de juliol de 17.30 a 
18.30 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions 1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

9. TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES I DANSA 
DEL VENTRE

Gimnàstica abdominal hipopressiva i 
introducció a les tècniques bàsiques de la 
dansa del ventre. Constarà d’una combinació 
de moviments de la dansa del ventre des del 
punt de vista funcional, gimnàstica abdominal 
hipopressiva i relaxació. Exercicis per a 
enfortir la musculatura i la faixa abdominal. 
Aconsellable per a aquelles persones amb 
problemes de columna, lumbàlgia, dorsàlgia 
o hèrnia discal i que han d’enfortir la faixa 
abdominal sense perjudicar el sòl pelvià. 
Contraindicat per a embarassades i persones 
amb la tensió arterial alta.
Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 18  
a 19.30 h 
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Montse Baños. Flash Medci.

10. 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 3, 10 i 17 de juliol d’11 a 12 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

11. FIT-DANCE. GRUP B

Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol d’11 a 12 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

12. ZUMBA TARDA A

Estàs preparat/preparada per divertir-te i 
posar-te en forma? El Zumba® s’inspira en 
la música llatina i internacional per cremar 
calories mitjançant el ball.
Horari: dimecres 4, 11 i 18 de juliol de 20 a 
21 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

13. ZUMBA TARDA B

Horari: dimecres 4, 11 i 18 de juliol de 21  
a 22 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

14. ZUMBA TARDA C

Ball/ gimnàstica amb música llatina. Adequat 
per cremar calories. Taller d’intensitat alta.
Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 20 a 21 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Maria Pérez Maya. Sant Andreu Pas 
a Pas



15. ZUMBA STRONG 

Tècnica d’entrenament a intervals d’alta 
intensitat, amb música sincronitzada (tot 
i que cada usuari ho pot adaptar al seu 
nivell, aplicant més o menys intensitat a 
cada exercici). Cada part de la sessió va 
acompanyada de la música adient al ritme i a 
la intensitat de l’exercici.
Dirigit a persones amb ganes de treballar 
el cos de manera constant a un ritme molt 
intens.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 21 a 22 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

16. TONIFICACIÓ TOTAL

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. 
Intensitat mitjana.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 20 a 21 h
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

MÚSICA I VEU

17. GUITARRA: TRUCS PER TREURE 
CANÇONS D’OÏDA

 

En aquest taller oferirem eines tant pràctiques 
com teòriques per esbrinar els acords de les 
teves cançons preferides. Amb exercicis i 
exemples avançarem per construir un mètode 
senzill i fàcil d’aplicar.
Porta’ns els teus dubtes i les teves cançons... 
t’hi esperem!
Horari: dilluns 2, 9 i 16 de juliol de 20 a 22 h
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Damián Dichi

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

18. INICIACIÓ AL TEATRE
 

En aquest taller treballarem els punts bàsics 
i fonamentals de la pràctica del teatre. 
Uns d’ells és el plaer de l’actor en estar a 
l’escenari, condició imprescindible perquè el 
públic pugui gaudir d’una actuació. 
Com a cloenda, proposem una presentació 
del treball final per a amics i família.
Horari: dilluns 2, 9 i 16 de juliol de 16 a 18.30 h
Preu: 26,32 € (3 sessions de 2.30 hores)
Tallerista: Elodie Rougeot

N



ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

19. PINTURA I CONEIXEMENTS  
PICTÒRICS

 

Adreçat a totes aquelles persones que vulguin 
desenvolupar la seva sensibilitat com a mitjà 
d’expressió: la pintura i tots els seus matisos 
tècnics i artístics; només cal interès i no 
necessàriament un coneixement previ per 
desenvolupar la creativitat. 
Principalment es potenciarà la personalitat de 
cada alumne
Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 20 a 22 h 
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Silvia G. Armesto

N

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

20. SALSA PER A TOTHOM 
 

A les classes de salsa aprendràs des dels 
passos bàsics a figures en parella més 
complicades. Tot en un ambient divertit on el 
més important és gaudir del ball i gaudir del 
bon ambient dels grups. No cal apuntar-s’hi 
amb parella.
Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 21 a 22 h 
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Maria Pérez Maya. Sant Andreu Pas 
a Pas

21. DANSA COUNTRY 
 

Dansa basada en coreografies preestablertes 
de diferents nivells de dificultat i amb els 
ritmes típics de la musica Country. Balls 
principalment en Line Dance, també en parella 
i cercle. 
Horari: divendres 6, 13 i 20 de juliol de 20 a 
21.30 h 
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 h)
Tallerista: Xavier Badiella

22. BALLS LLATINS EN LÍNIA. GRUP A
 

Aprèn a ballar salsa, merengue, batxata 
i txa-txa-txa, de manera fàcil i pràctica. 
La metodologia de treball no es basa en 
memoritzar coreografies sinó en seguir 
les indicacions del professor; d’aquesta 
manera hi ha una continua varietat en les 
combinacions de passos i es potencia el 
treball de coordinació en els moviments.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 20 a 
21.30 h
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 hores )
Tallerista: Jordi Traver 

23. BALLS LLATINS EN LÍNIA. GRUP B
 

Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 20 a 21.30 h 
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 hores )
Tallerista: Jordi Traver 



TALLERS FAMILIARS

Destinats a famílies que vulguin compartir i 
gaudir d’una estona junts o també amb amics 
i amigues de diferents edats. Els infants han 
d’anar-hi  acompanyats d’un adult.
Com a màxim, dos infants per adult.

24. KARATE EN FAMÍLIA
 

(Infants a partir dels 5 anys)
Aprèn en família aquest art marcial que es 
va desenvolupar al Japó i que és un punt 
de trobada entre l’esperit i el cos. El karate 
permet assimilar, a més de la seva tècnica, la 
manera de pensar que promou.
Malgrat tractar-se d’un esport de contacte, 
els alumnes treballen diverses tècniques 
i posicions, la psicomotricitat, la força, la 
velocitat, la resistència i la flexibilitat, però mai 
es fomenta la violència.
Cal portar roba còmoda, aigua i mitjons 
antilliscants. No fa falta quimono.
Horari: dijous 5, 12 i 19 de juliol de 18.30 a 
19.30 h
Preu familiar (recomanable un infant per 
adult): 14,92 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Jorge Álvarez. SHOSHINKANBUDO

25. IOGA FAMILIAR AMB NADONS.  
FINS ALS 18 MESOS  

 

Practicar ioga amb el nadó dona un espai 
de qualitat i connexió entre mares i infants. 
La respiració i la meditació obren un camí 
de pau, calma i confiança tan necessària en 
aquesta etapa de la criança.
Cal dur manta o tovallola. Grup reduït.
Horari: dijous 5, 12, 19 de juliol de 10.15 a 
11.15 h
Preu familiar (recomanable un infant per 
adult): 14,92 € (3 sessions d’1 hora) grup 
reduït
Tallerista: per determinar

N

26. ZUMBA EN FAMÍLIA

(Infants a partir dels 6 anys)
Activitat física inspirada en la música llatina 
per a gaudir en família.
Horari: dimarts  3, 10 i 17 de juliol de 19 a 20 h 
Preu familiar (recomanable un infant per 
adult): 14,92 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

TALLERS PER A INFANTS

27. PINTEM EN ANGLÈS

(Infants de 7 a 11 anys)
Combinarem el dibuix i la pintura amb la 
immersió i pràctica de l’anglès. Tot d’una 
manera divertida i acompanyant cada nen i 
nena en el seu procés creatiu i amb el seu 
nivell d’anglès
Horari: dimecres 4, 11, 18 de juliol de 17 a 
18.30 h 
Preu: 11,98 € (3 sessions d’1.30 h)
Tallerista: Mònica Martínez

28. DANSA-JAZZ INFANTIL  
 

De 4 a 7 anys
En aquestes classes es treballaran diferents 
coreografies amb cançons actuals i jocs 
musicals.
Els objectius de les classes són iniciar-se o 
millorar el ritme musical, la coordinació en el 
ball, la percepció espacial i el treball en grup.
Horari: dimarts 3, 10 i 17 de juliol de 18 a 19 h 
Preu: 7,99 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
Pas a Pas

N
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AL MES DE JULIOL

MONOGRÀFIC DE CONSTRUCCIÓ 
D’ESPARDENYES

 

DIMECRES 4 DE JULIOL de 17 a 19 h 
El reconegut taller de fabricació d’esparden-
yes, La Manual Alpargatera, ens proposa un 
curs monogràfic de muntatge d’aquest tipus 
de calçat tradicional.
El curs consisteix en una classe pràctica amb 
una durada de dues hores, on es dura a terme 
el muntatge d’un parell d’espardenyes.
La classe pràctica serà limitada a un màxim 
10 persones, però hi poden assistir com 
a oïdores tantes persones com els pugui 
interessar conèixer aquesta antiga tècnica 
artesanal.
A càrrec d’Eduardo Sánchez i Risa Murakawa  
La Manual Inventora. SL
Activitat gratuïta. Places limitades.  
Cal inscriure-s’hi prèviament.

DELÍCIES D’ESTIU
 

Tasta-les però ves amb compte... provoquen 
addicció!  Concerts de petit format al terrat 
del Centre Cívic

DIMECRES 4 DE JULIOL a les 20.30 h
LA SÉPTIMA TRASTADA
La Séptima Trastada és un grup de rumba 
fusió que neix a Igualada el 2016.
Tot aquell que els escolta acaba ballant al 
so d’una fusió que barreja la rumba amb el 
reggae i el flamenc, entre d’altres.
+Taller de cuina catalana a càrrec d’Alícia 
Orellana.

DIMECRES 11 DE JULIOL a les 20.30 h
FELIPE I REBECA F&R 
F&R és un duet musical que fa versions de 
música moderna, pop i blues. Format per en 
Felipe (guitarrista i harmònica) i la Rebeca (veu 
i percussió).
+Taller de cuina nord-americana a càrrec 
d’Alícia Orellana.

IMPRO SHOW. SUMMER EDITION
DIMECRES 18 DE JULIOL a les 20.30 h
Espectacle perfecte per endinsar-nos en una 
de les estacions més desitjades. En cada 
funció els actors surten a l’escenari amb la 
frescor que requereixen els dies calorosos. 
Ens divertirem amb nous jocs amb els quals 
suportar les altes temperatures de l’exterior, 
sempre abillats amb pistoles d’aigua, inflables, 
ulleres de sol i samarretes estiuenques. Els 
amors d’estiu sorgiran en aquesta obra de 
teatre improvisada en la qual el públic és el 
nostre guionista. 
Descobreix com refrescar-te a força de 
riallades!
+Taller de cuina estiuenca a càrrec d’Alícia 
Orellana.

 

EXPLICA’M UN CONTE 
 

DIMECRES 11 DE JULIOL a les 11 h  
Al Centre Cívic.
Una història en origami: Contacontes + taller
La narració d’un conte tradicional japonès es 
sustenta en aquesta activitat sobre quelcom 
igualment fràgil i commovedor. Paraules, 
silencis, gest i paper plegat per a construir 
un temps i un indret allunyats entre tots. Per 
a infants de 6 a 10 anys acompanyats d’un 
adult. A càrrec de Judith Navarro.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

 

TASHORTFEST. 2A EDICIÓ
 

DIVENDRES 13 I DISSABTE 14 DE JULIOL   
Festival de curts d’humor 

DIVENDRES 13 AL VESPRE  
CINEMA A LA FRESCA 
A la pl. Herta Frankel 
Sessió doble: La loca història de las Galaxias. 
Mel Brooks. The Waiter. J.O. Romero. 
Ozzypiuntur produccions
Hi haurà servei de bar.
 

CICLES I ESPECTACLES Totes les activitats són gratuïtes
G



DISSABTE 14 DURANT TOT EL DIA   
GIMCANA PER A JOVES
PROJECCIÓ DE COCO. 
Pel·lícula d’animació produïda per Pixar.
PROJECCIÓ DELS CURTS FINALISTES 
DEL CONCURS
LLIURAMENT DE PREMIS
Per a més informació, consulteu el programa 
específic.

AL MES DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ
 

DEL 6 AL 27 DE SETEMBRE 
RACONS DE BARCELONA 
A càrrec de Carlos Puigmitjà. Recull de 
dibuixos realitzats amb tinta i la tècnica del 
puntillisme, de diferents llocs de Barcelona 
i que formen part de la història de la nostra 
ciutat.
Des del barri Gòtic, als carrerons de Ciutat 
Vella, la Sagrada Família, el Park Güell o 
el Passeig de Gràcia, Carles Puigmitjà ens 
apropa l’obra d’arquitectes tan emblemàtics 
com Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i 
Montaner o de Josep Maria Jujol i en fa una 
interpretació intima i personal.
Acte de Cloenda: dijous 27 de setembre.

SORTIDES CULTURALS

PARC DEL GUINARDÓ + BÚNQUERS DEL 
CARMEL

 

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE, a les 11 h
Guiada per una historiadora. Un itinerari entre 
la història i la natura; passejarem pel parc del 
Guinardó, any en què celebra el seu centenari  
i visitarem la bateria antiaèria de la Guerra 
Civil sobre el Turó de la Rovira. Imprescindible  
per conèixer els fets de la Guerra Civil i els 
bombardejos sobre la ciutat. 
Hora de trobada:  a les 11 h a la plaça de la 
Mitja Lluna 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal ins-
criure-s’hi prèviament a partir del dimarts 10 
de juliol.

XERRADES

 

XERRADA INTRODUCCIÓ AL MINDFUL 
EATING I A L’ALIMENTACIÓ CONSCIENT 

 

DIMARTS, 18 DE SETEMBRE, a les 18 h
Menges amb ansietat? No tens una relació sa-
ludable amb el menjar? Estàs cansat de lluitar 
contra dietes avorrides? En aquesta xerrada 
explorarem els vincles entre l’alimentació i 
les emocions, a través del “mindful eating”. 
Veurem com podem tornar a connectar amb 
els senyals que el cos ens envia de gana i 
sacietat, per tornar a menjar d’una forma més 
intuïtiva i no tan mental.
Xerrada a càrrec de Laia Solé.
Cal inscriure-s’hi prèviament.

TAST DE TALLERS

DIJOUS 20 DE SETEMBRE,  
durant tot el dia
Jornada de portes obertes.
Coneix els tallers abans d’apuntar-t’hi. Sense 
cap compromís!
Un munt de tallers per a totes les edats. 
Consulta l’horari de cada taller al setembre, al 
full específic.

KULTUR KLUBS IN ENGLISH

DIMARTS, 25 DE SETEMBRE, a les 19.30 h
In english
Gaudeix de la literatura, del cinema, de la 
música... Grup obert per parlar i practicar 
l’anglès d’una manera entretinguda i distesa, 
amb l’ajuda d’un professor nadiu que guiarà la 
sessió. Apunta’t al Klub!
Propera data: dimarts 25 de setembre,  
a les 19.30 h
Cal inscriure-s’hi prèviament.



T@XO.NET

Espai polivalent per a tothom: Internet, 
alfabetització telemàtica, xerrades, formació, 
lectura i estudi, llengua, intercanvi de llibres i 
molt més.

SERVEIS PERMANENTS

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors per a connectar-se 
a Internet.
Horari del servei: dilluns, dimarts, dijous i 
divendres de 12 a 14 h i dimecres de 18.30 a 
20.30 h

CLUB DE LA FEINA 
Servei d’ajuda per cercar feina, elaborar un 
currículum, donar-se d’alta al SOC, obrir un 
compte de correu... No cal cita prèvia.  
Horari del servei: dimecres de de 10 a 13 h

HORARI ASSISTIT D’ORDINADORS
Si tens alguns dubtes bàsics i necessites acla-
rir-los, aquí t’hi ajudem!
Horari assistit: dimarts de 17 a 18 h i diven-
dres  d’11 a 12 h

SALA D’ESTUDI
La sala d’estudi és un servei pensat per donar 
suport a l’estudi, garanteix un clima favorable 
per a la concentració i el treball. L’accés és 
per a tots/ es els/ les estudiants de 16 anys en 
endavant. 
Horari del servei: dilluns de 18.30 a 20 h, 
dijous i divendres de 19 a 21 h i dissabtes de 
9 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h

ESPAI DE DEURES
Espai assistit per ajudar en la recerca de 
recursos per Internet per poder fer els deures 
escolars. 
Horari del servei: dijous de 17.30 a 19 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/ària, que ja el parla amb 
normalitat.
Es troben per xerrar 1 hora a la setmana, du-
rant 10 sessions, i així, l’aprenent va guanyant 
fluïdesa i seguretat en aquesta llengua.
Espai reservat els dilluns de 9 a 12 h i els 
dimecres de 13 a 14 h.
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

ALTRES SERVEIS

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

Busques feina? Barcelona Activa t’hi ajudarà. 
Proximitat i atenció personalitzada i immedia-
ta. Dilluns, dimarts i dijous de 9.30 a 14.30 h, 
a la planta 1. Fins al 31 de juliol

CASAL INFANTIL 

Tel. 932 563 382  
Horari d’informació: de dimarts a divendres de 
15.30 a 17 h

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
A DONES

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) unifiquen el seu número de telèfon i 
s’incorporen així al telèfon d’atenció telefònica 
de serveis socials, el 936 197 311, en horari 
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de dilluns a 
dijous de 16 a 19 hores, en el qual es podrà 
sol·licitar informació sobre el servei, demanar, 
canviar o anul·lar una cita, entre moltes d’al-
tres consultes. Et recordem que també es pot 
sol·licitar cita prèvia per a ser ateses presen-
cialment en els horaris que s’indiquen en cada 
PIAD. En el PIAD d’Horta-Guinardó són els 
dilluns de 9 a 10h i els dimarts de 18 a 19h.
Mes informació a www.bcn.cat/dona



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 

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera
ccteixonera@qsl.cat

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

C. d’Arenys C. de Plutó

Ronda de Dalt

C. de Fastenrath

C. de Trueba


