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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 17 al 28 de setembre de 2018
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Inscripcions on line: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

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 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.

Tallers infantils: les inscripcions es fan a nom del pare/ mare o tutor.

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).

Tallers familiars: les inscripcions contemplen la participació d’un adult i com a 
màxim dos infants al seu càrrec.

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).

Aturats: les inscripcions amb subvenció per a aturats solament es poden fer presen-
cialment i durant el període d’inscripcions. Data màxima per a presentar la documen-
tació: 11 d’octubre.

Inici dels tallers: la setmana de l’1 d’octubre 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 de la segona sessió del taller, 
independentment de si heu assistit a la primera sessió o no, i sempre que hi hagi 
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, just abans d’iniciar-se 
la segona sessió, 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 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 poder recollir  els diners.

Amb targeta: Es farà la devolució sempre que  es presenti el rebut del pagament 
amb la targeta i es faci 30 dies després 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’avisaran 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      C   CÀPSULA      G   ACTIVITAT GRATUÏTA



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

 
1. INSTAGRAM. OPTIMITZA I INTERCANVIA 
IMATGES

 

Dóna’t a conèixer, explora i aprèn els trucs 
d’aquesta xarxa penjant sensacionals 
fotografies i vídeos.
Horari: dilluns de 12 a 13 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Lucía Campàs     

 

2. LLIBRES ELECTRÒNICS
 

Descarrega llibres en format electrònic i usa 
les aplicacions adequades per llegir-los en la 
tablet, mòbil o llibre electrònic.
Horari: Dilluns d’11 a 12 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Lucía Campàs

LLENGÜES

 

3. ANGLÈS 1
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’anglès.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Stephen Shull

N

N

 

4. ANGLÈS 2 
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller d’anglès amb anterioritat.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Stephen Shull

 

5. ANGLÈS CONVERSA
 

Taller de conversa sobre temes variats de 
forma entretinguda i menys estructurada, a 
partir del nivell mitjà.
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Stephen Shull

 

6. FRANCÈS 1
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements de francès.
Horari: dijous de 20.30 a 22 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 39,53 € (9 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.
     

 

7. FRANCÈS 2    
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller de francès amb anterioritat. 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 39,53 € (9 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services  
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.
  

N
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8. ALEMANY INICIACIÓ
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’alemany.
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services     

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

9. 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. Alguns dels seus efectes 
positius s’experimenten immediatament. 
Manté el cos en forma i entrena la ment per 
ser forta i flexible alhora que permet afrontar 
millor els canvis i l’estrès.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti

 

IOGA (MÉS TERAPÈUTIC)
 

La pràctica del ioga redueix l’estrès, la 
sensació d’ansietat i ajuda a combatre els 
símptomes de la depressió. A més, incre-
menta l’autoestima i l’autoconfiança. Fent 
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 relaxació. El ioga 
afavoreix l’equilibri integral –físic i mental–, mi-
llora la flexibilitat i el to muscular. Cal portar-hi 
roba còmoda i mitjons.

10. IOGA. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9 a 10 h
11. IOGA. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres de 10 a 11 h
12. IOGA. TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h
13. IOGA. TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h

N
Durada: de l’01/10 al 05/12
Preu: 58,56 € (20 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado

 

14. DEFENSA PERSONAL
 

Com gestionar els conflictes i, arribat el 
moment, resoldre d’una manera ràpida i 
senzilla les situacions de perill.
Horari: Dijous de 19.30 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: SHOSHINKANBUDO
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

15. TAITXÍ-TXIKUNG PER  
A LA SALUT

 

Combinació de tècniques d’origen xinès. Per 
mitjà de moviments i estiraments procurarem 
que el Qi (energia vital) flueixi d’una manera 
harmonio¬sa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Àngel Rubí
Els divendres 12 d’octubre i 7 de desembre no 
hi haurà classe.

 

16. PILATES. DIJOUS
 

Metodologia d’entrenament que uneix l’as-
pecte 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: Dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Eli Casas
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.
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17. PILATES. DISSABTE
 

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 47,37 € (9 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu
Els dissabtes 13 d’octubre i 8 de desembre no 
hi haurà classe.

 

18. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP A
 

Tècnica per enfortir la musculatura del sòl 
pelvià i la faixa abdominal. Ajuda a perdre 
perímetre abdominal i aporta millo¬res estè-
tiques, 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 matriu com 
a la bufeta. 
Per a persones amb problemes de columna 
o hèrnia discal, i que han d’enfortir la faixa 
abdominal sense perjudicar el sòl pelvià. Con-
traindicat per a embarassades i persones amb 
la tensió arterial alta.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Montse Baños
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

19. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP B
 

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Montse Baños
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

20. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL. GRUP A

 

Per a totes les edats. Classe estàtica per 
treballar l’estirament de totes les cadenes 
musculars.
Horari: dimarts de 10 a 11 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

21. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL. GRUP B

 

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

22. CORRECCIÓ POSTURAL.  
TARDA GRUP A

 

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 for-
ma d’una manera suau i entretinguda.
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas 

 

23. CORRECCIÓ POSTURAL. 
TARDA GRUP B

 

Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Eli Casas
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe. 



 

24. TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. Intensi-
tat mitjana.
Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

25. ZUMBA STRONG
 

Tècnica d’entrenament a intervals d’alta 
intensitat, basada en la motivació 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 de 21 a 22 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

26. FIT-DANCE. GRUP A
 

Ball i 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 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

27. FIT-DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

28. ZUMBA. MATÍ GRUP A
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dimarts de 9 a 10 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

29. ZUMBA. MATÍ GRUP B
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dijous de 9 a 10 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

30. ZUMBA A. DILLUNS
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

31. ZUMBA B. DIMECRES
 

Estàs preparat o 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 de 20 a 21 h 
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

32. ZUMBA C. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado



 

33. ZUMBA D. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

34. PUNT I PATCHWORK
 

Curs recomanable per a qualsevol col·lec-
tiu, fomenta la sociabilitat, l’inici de noves 
relacions...
Punt: es treballarà amb diferents tipus de 
fibra, la seva composició, com netejar-la... 
S’aprendran diferents tècniques per poder 
fer qualsevol disseny. Es donaran patrons per 
a cada projecte. Es treballarà amb diferents 
tipus d’agulles per fer xals, moneders, catifes 
i altres.
Patchwork: tècnica que va néixer als Estats 
Units després de la gran depressió. Les dones 
van crear petites obres mestres  amb trossos 
de roba usada o van fer-hi retocs. Amb frag-
ments de teixits es poden fer coixins, tovalles 
i, fins i tot, roba. L’art d’adjuntar peces de 
diferents colors i mides utilitzant diferents 
tècniques. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 70,18 € (10 sessions )
Tallerista: Nuria Boldova Álvarez

AUDIOVISUAL I FOTOGRAFIA

 

35. CREA UN VÍDEO “XULO”  
AMB EL TEU MÒBIL

 

T’ajudem a treure el màxim profit a la càmera 
del teu mòbil. Nocions d’enquadrament, llum, 
composició, moviment... Edició bàsica amb 
aplicacions gratuïtes descarregades al teu 
mòbil. Tallar plans, posar música...
Classes teoricopràctiques. Imprescindible 
portar el mòbil!
Horari: dilluns de 20 a 21 h
Durada: de l’01/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions )
Tallerista: Jordi Romero

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

36. DIBUIX I AQUAREL·LA  
 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix i 
l’aquarel·la, o per als que desitgin incremen-
tar-ne els  coneixements. Grafit, carbó, sèpies, 
pastels... Tècniques pictòriques, tant relaxants 
com expressives: aiguades, tintes, etc. 
Treballarem el dibuix des dels inicis amb un 
referent natural per, gradualment, desenvolu-
par el nostre estil. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dimecres de 10 a 12 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 58,56 € (10 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto

 

37. PINTURA I DIBUIX AMB TÈCNIQUES 
DIVERSES 

 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix o la 
pintura, o per als que desitgin incrementar-ne 
els  coneixements. L’art clàssic i tradicional, 
com les noves formes d’expressió contem-
porànies: pintura a l’espàtula, abstracció, cu-
bisme, pintura matèrica, collage, etc. Material 
a càrrec de l’usuari.

N



Horari: dijous de 20 a 22 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 52,71 € (9 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

MÚSICA I VEU

 

38. GUITARRA ESPANYOLA
 

Un recorregut pel món de les 6 cordes. 
Harmonia i repertori clàssic de la guitarra 
espanyola. Mà dreta i esquerra.
Harmonia: acords i diferents “voicings” (di-
buixos) per poder fluir sense problemes! Cal 
portar-hi la guitarra.
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Damián Dichi

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

39. INICIACIÓ AL CLAQUÉ
 

El claqué és una dansa provinent de la 
barreja entre danses irlandeses i africanes 
que va  desenvolupar-se simultàniament amb 
l’evolució de la música de jazz als EUA. Es 
practica amb unes sabates reforçades per 
unes plaques metàl·liques a la punta i el taló 
amb la funció de potenciar el so dels ritmes 
realitzats amb els peus. Coneixerem de quina 
manera es poden realitzar aquests sons i les 
possibilitats rítmiques que tenen els nostres 
peus.
Horari: dimecres de 20 a 21.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista:  Anna Llombart

N

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

40. SALSA PER A TOTHOM
 

No cal apuntar-s’hi amb parella. Classes de 
salsa LA 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 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

41. DANSA COUNTRY
 

Dansa basada en coreografies preestabler-
tes de diferents nivells de dificultat i amb 
els ritmes típics de la música country. Balls 
principalment en Line Dance, també en parella 
i cercle.
Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 47,37 € (9 sessions)
Tallerista: Xavier Badiella
Els divendres 12 d’octubre i 7 de desembre no 
hi haurà classe.

 

42. SWING SOLO
 

Taller per aprendre a ballar swing de manera 
fàcil, pràctica i divertida. S’aprendran movi-
ments i passos per gaudir de la música swing 
sense haver de ballar amb una parella. Les 
classes són divertides i dinàmiques, ideals 
per carregar-se d’energia i millorar l’agilitat i la 
rapidesa de moviments.
Horari: divendres de 20 a 21 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Barcelona SwingCats
Els divendres 12 d’octubre i 7 de desembre no 
hi haurà classe.



 

43. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Recomanable assistir-hi amb parella. Primer 
trimestre: vals, pasdoble, fox i txa-txa-txa. 
Segon trimestre: swing, rock i tango. Tercer 
trimestre: salsa, merengue i batxata.
Horari: dissabte de 17 a 18.30 h 
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 47,37 € (9 sessions)
Tallerista: Jordi Traver
Els dissabtes 13 d’octubre i 8 de desembre no 
hi haurà classe.

 

44. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella.  
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h 
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 47,37 € (9 sessions)
Tallerista: Jordi Traver
Els dissabtes 13 d’octubre i 8 de desembre no 
hi haurà classe.

TALLERS FAMILIARS 

La tarifa comprèn la participació d’un adult i 
com a màxim dos infants.

 

45. IOGA FAMILIAR AMB NADONS.  
GRUP A  (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.
Horari: dimarts de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu familiar: 49,73 € (10 sessions) 
GRUP REDUÏT
Tallerista: Inma Jodar Heredia

 

46. IOGA FAMILIAR AMB NADONS.  
GRUP B  (FINS ALS 18 MESOS)

 

Horari: dijous de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu familiar: 44,76 € (9 sessions) 
GRUP REDUÏT
Tallerista: Inma Jodar Heredia
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

47. BABY MUSIC.  
GRUP A (DE 0 A 3 ANYS)

 

Taller de sensibilització musical per a nadons 
i les seves famílies. Mitjançant  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 mare. 
Una activitat on els pares obtindran eines per 
relaxar-se, estimular-se i expressar-se amb 
la seva criatura tot passant una estona d’allò 
més agradable amb altres famílies.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 44,76 € (9 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

48. BABY MUSIC. GRUP B (DE 3 A 5 ANYS) 
 

Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 44,76 € (9 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.



TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

 

49. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT (P4 I P5)
 

Aprenem anglès d’una forma lúdica i divertida.
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

50. ANGLÈS REFORÇ ESCOLAR  
1R I 2N CURS D’ESO

 

Classe d’anglès adreçada a nenes i nens 
que vulguin gaudir i millorar aquesta llengua 
fent un reforç de l’aprenentatge i rendiment 
escolar.
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

51. PINTEM EN ANGLÈS  
(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: Dilluns de 17 a 18.30 h
Durada: de l’01/10 al 03/12 
Preu: 39,93 € (10 sessions)
Tallerista: Mònica Martínez

 

52. KARATE  (DE 6 A 12 ANYS)
 

Aprèn aquest art marcial que es va desenvolu-
par 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 velo-

N

N

citat, la resistència i la flexibilitat, però mai es 
fomenta la violència.
Cal portar roba còmoda, aigua i mitjons anti-
lliscants. No fa falta quimono.
Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 23,96 € (9 sessions)
Tallerista: Jorge  Álvarez. SHOSHINKANBUDO
Els dijous 1 de novembre i 6 de desembre no 
hi haurà classe.

 

53. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS (A 
PARTIR DE 9 ANYS)

 

Un recorregut pel món de les 6 cordes. 
Harmonia i repertori clàssic de la guitarra 
espanyola. Mà dreta i esquerra.
Harmonia: acords i diferents “voicings” (dibui-
xos) per poder fluir sense problemes!
Pedagogia adaptada als infants, als seus gus-
tos i interessos. Amb una selecció de temes 
adients a l’edat dels participants. Cal portar-hi 
la guitarra.
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Damián Dichi

 

54. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC.  
GRUP A (DE 6 A 9 ANYS)

 

Taller on es treballaran jocs relacionats amb 
la música i s’iniciarà als infants en els primers 
passos i tècnica del ballet clàssic. Es farà 
tècnica de centre, barra i diagonals.
Els objectius del taller són iniciar-se en la 
tècnica del ballet clàssic, l’elasticitat, la força, 
la coordinació en el ball, la percepció espacial 
i el treball en grup.
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions )
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
Pas a pas



AL MES D’OCTUBRE

 

JAZZ-TAST
 

Dimecres 3 d’octubre, a les 20 h
Elisenda Julià i Jacob Marcé (Scaramouche)
En aquesta versió reduïda del quartet 
Scaramouche, us proposem un recull de 
cançons del repertori del Jazz Manouche així 
com algunes altres melodies conegudes del 
jazz vocal del segle XX.
Elisenda Julià, veu. Jacob Marcé, guitarra
Gaudiu de la música mentre degusteu una 
tapa. 
Una tapa + beguda (refresc, cervesa o vi) = 2 €
Servei de bar a càrrec del CCAT

 

EXPOSICIONS
 

Del 3 al 24 d’octubre
FOTO ROCK EN DIRECTE 
Exposició fotogràfica. A càrrec de Ferran 
Descarrega
Fotògraf rocker i motero, ens presenta un 
recull de fotografies sobre música en directe, 
temàtica habitual de la seva obra, en la que 
captura músics i en especial rockers, tant 
de l’escena de Barcelona com internacional. 
Pin ups, bikers, tatuatges, escenaris encesos 
i el mateix públic entregat a l’experiència 
dels concerts en directe. Veient les seves 
fotografies un és capaç de sentir el vigor i 
la intensitat del rock en el seu estat més pur 
capturat en imatges impactants i rabiosament 
poètiques.

 

MINICONCERT AL VESPRE
 

Dimecres 17 d’octubre, a les 19 h
KASINO
A càrrec de Xavier Casino
Mentre us espereu, mentre descanseu, us 
convidem a gaudir de la música. Aquest cop 

 

55. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC.  
GRUP B (DE 10 A 13 ANYS)

 

Horari: dimecres de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions )
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
Pas a pas 

 

56. 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 de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
pas a Pas

 

57. ZUMBA KIDS   
(DE 8 A 12 ANYS)

 

Activitat física inspirada en la música llatina 
per a gaudir d’una manera lúdica del ball i 
l’activitat física.
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

N
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a càrrec del cantant del grup Mon Casino 
Casamor, que ens presenta en solitari el 
seu repertori de cançons que viatgen per la 
rumba, el blues o el reggae..., ara en clau de 
cançó d’autor. Temes vitals, temes propis que 
de vegades agermana amb poesies d’altri.
 

 

CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ
 

Dimarts 23 d’octubre, a les 19 h 
TRIOSATZ
Marisa Badia, flauta travessera; Laia Saperas, 
flauta travessera; Marion Peyrol, violoncel.
Proposta de diàleg insòlit entre J. Haydn i C. 
Stamitz
Un diàleg insòlit, ja que mai van arribar-se 
a conèixer malgrat compartiren tendències 
musicals, així com elements hereves de 
l’escola de Manheim.
La figura amb qui tots dos sí que van coincidir 
va ser la de W. A. Mozart i a la ciutat de Viena.
En el concert proposem doncs, una trobada 
musical entre aquests 3 músics destacats 
dins la música de cambra, interpretant obres 
de W. A. Mozart, Haydn i Stamitz

 

CASTANYADA AL BARRI
 

Divendres 26 d’octubre, a partir de les 17 h 
A la plaça Herta Frankel
Tallers de manualitats per a tots els públics.
Per acabar, castanyes i moscatell per a 
tothom.
Organitzat per: Comissió de Festes Taxonera-
Mas Falcó-Penitents, Esplai Sant Cebrià, 
Casal Infantil i Centre Cívic Teixonera. 
Consulteu-ne la informació específica

 

ESPECTACLE INFANTIL
 

Divendres 26 d’octubre, a les 18 h 
A la plaça Herta Frankel
MARREMANGU: Espectacle infantil 
d’animació a càrrec de Pep Callau i els 
Pepscicolen. Dins el marc de la programació 
de la castanyada
Adreçat al públic familiar

AL MES DE NOVEMBRE

 

SORTIDES CULTURALS GUIADES
 

Dissabte 17 de novembre, a les 11 h

CONEIXENT BADALONA
Us oferim una sortida a Badalona. Quan 
Barcino no era ni un projecte de construcció, 
al voltant de l’any 100 a.C, els romans van 
decidir assentar alguns dels seus veterans 
de guerra a Bètulo. Així va néixer l’actual 
Badalona, fundada en un petit turó entre les 
rieres de Canyet i Matamoros. La nostra ruta 
començarà amb la visita guiada al museu de 
Badalona, per parlar de la Badalona romana 
i observar la trama urbana recuperada. 
Després farem un recorregut exterior per 
conèixer l’evolució de la ciutat en època 
medieval, descobrirem el seu passat industrial 
i acabarem al voltant del carrer del Mar i del 
passeig Marítim.
Punt de trobada: a les 11 h a la plaça de la 
Vila, 1
Cal inscriure-s’hi prèviament a partir del 
dimarts 9 d’octubre. Places limitades.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

PORTÀTILS EN MOVIMENT
 

Continuant amb el nostre cicle Territori en 
dansa, oferim la possibilitat de formació amb 
ballarins de prestigi i conèixer nous artistes 
dins del món de la dansa actual.
Workshops especialitzats i gratuïts. Adreçats 
a persones amb coneixements en alguna 
disciplina relacionada amb el moviment i les 
arts escèniques (teatre, dansa, circ i altres 
disciplines).

Dissabte 17 de novembre,  
de 10.30 a 13.30 h
ENTRE EL TEATRE FÍSIC I LA DANSA 
A càrrec de la companyia Si tu t’imagines, 
col·lectiu de teatre físic que treballa amb 
disciplines com la dansa, el teatre, l’acrobàcia 
i la música. 
Convidem el cos a la teatralitat: ens 
aproparem a conceptes fonamentals com el 



Dijous 22 de novembre, a les 20 h
XERRADA “LES MIGRACIONS”
A càrrec de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat. Aquesta entitat té com a objectius 
la defensa del dret d’asil i els drets de les 
persones refugiades i immigrants. Des de la 
Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat 
de les migracions i volem obrir un debat sobre 
les formes de persecució i vulneracions de 
drets d’aquests col·lectius. Per assolir aquests 
objectius comptem amb programes que 
pretenen donar una resposta global i integral a 
les dificultats del fet migratori, a les quals han 
de fer front els refugiats i immigrants a casa 
nostra. 

En aquesta xerrada us volem explicar com 
fem aquesta tasca i de quina manera podeu 
ajudar, si hi ha interès a fer-ho. 

Es recomana inscripció prèvia.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

AL MES DE DESEMBRE

 

EXPOSICIÓ
 

Del 4 al 28 de desembre
5.885 KM. UN PASSEIG  
DE MUMBAI A DELHI
Exposició fotogràfica càrrec de Xavi G. Gràcia 
Religió, olors, natura, gent, trens, picant, 
mirades, tigres, temples, colors, calor, desert, 
pedres, vaques, rius, marbre, pols, micos, 
curry, mirades, gossos, oceans, ofrenes, balls, 
màscares, multitud, mercats, nens, mirades, 
altars, cotxes, soroll, elefants, pudors, flors, 
contrast, tuk-tuk, mirades, llacs, pau, sorra, 
te, folklore, misticisme, turbants, misèria...
Imatges d’una ruta de 5.885 km per l’Índia 
plena de ...mirades

pes, l’articulació (física i espacial) i els ritmes, 
i anirem jugant amb ells a través d’exercicis i 
improvisacions.
El taller ofereix un espai de descobriment 
per a totes aquelles persones que desitgin 
explorar els coneixements tècnics i artístics 
que permeten desenvolupar l’expressivitat 
corporal i posar el cos al servei de la 
imaginació.
Places limitades. Recomanem inscriure-
s’hi prèviament abans del 17 de novembre. 
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

MES DE LA COOPERACIÓ
 

Del 5 al 27 de novembre
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
MIGRANTES
A càrrec del mexicà Guillermo Navarrete. 
Sèrie documental feta al tren “la bèstia”. Tren 
de càrrega que creua de sud a nord Mèxic i 
arriba als Estats Units; és el mitjà de transport 
de molts indocumentats centreamericans que 
arrisquen la seva vida saltant a aquest tren 
en moviment. Un viatge de tres setmanes 
creuant fronteres amagats i posant en perill la 
seva vida, on pateixen extorsions, segrestos, 
abusos sexuals, emmalalteixen o moren en 
el camí en la recerca del complir el “somni 
americà”.

Dijous 22 de novembre, a les 19 h
OBRA DE TEATRE MIGRANTE 
A càrrec de la companyia Parece una tonteria. 
Migrante exposa la temàtica de la migració 
des del punt de vista social i personal. Quines 
són les raons per les quals una persona 
decideix emigrar? Quines dificultats ha 
d’enfrontar un immigrant durant el viatge fora 
del seu lloc d’origen? Un muntatge que no 
ens parla de xifres, de crisis econòmiques o 
de la inestabilitat política d’un país, sinó de 
les dificultats per les quals un ésser humà ha 
de passar per arribar a un nou lloc i intentar 
desenvolupar-se com un ésser ple.
Es recomana inscripció prèvia.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera



 

PORTÀTILS EN MOVIMENT
 

Territori en dansa, ofereix la possibilitat de 
formació amb ballarins de prestigi i conèixer 
nous artistes dins del món de la dansa actual.
Workshops especialitzats i gratuïts. Adreçats 
a persones amb coneixements en alguna 
disciplina relacionada amb el moviment i les 
arts escèniques (teatre, dansa, circ i altres 
disciplines).

Dissabte 15 de desembre,  
de 10.30 a 13.30 h
RITME PER A BALLARINS:  VIURE EL 
RITME PER ESDEVENIR LA MÚSICA
A càrrec d’Anna Llombart 
Anomenem Escolta Activa a la motivació de 
crear una nova actitud envers la música i el 
ritme: com els sentim i com els expressem. 
Identificar el què la música i el ritme ens 
intenten transmetre per tal de poder-ho 
encarnar, enlloc de limitar-nos entendre’ls 
intel·lectual o conceptualment. Vehicularem 
aquesta Escolta Activa a través de la 
percussió corporal, ja que neix de la creació 
de ritmes amb el propi cos, que tan poden ser 
escoltats com físicament sentits. L’ Escolta 
Activa utilitza el cos i les eines de la percussió 
corporal com un mitjà d’“empassar”, 
interIoritzar i dirigir la melodia i el ritme 
interiorment. 
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN
 

Dimarts 18 de desembre a les 17.30 h 
FEM GALETES JUNTS?
Taller de rebosteria a càrrec de la Mamma 
Alícia, adreçada a  avis i nets. Farem galetes 
de gingebre. Activitat gratuïta. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

PLANETA JOC
 

Dilluns 24 matí, dijous 27 tot el dia i 
divendres 28 de desembre matí
Adreçat a infants. Ludoteca de portes obertes, 
activitats, tallers... 
Activitat organitzada pel Casal Infantil 
Teixonera.
Consulteu-ne la informació específica

 

ESPECTACLES INFANTILS
 

Divendres 28 de desembre, a les 12 h  
ESPECTACLE DE MÀGIA
Dins la programació del Planeta Joc 
Adreçat al públic familiar

T@XO.NET

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 del SOC, obrir un 
compte de correu... No cal cita prèvia.  
Horari del servei: dimecres de 10 a 13 h

HORARI ASSISTIT D’ORDINADORS
Si teniu alguns dubtes bàsics i necessiteu 
aclarir-los, aquí us 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, 



Abordarem la importància que des del primer 
dia tenen els llibres, i especialment els jocs de 
falda i moixaines en els nadons. Efectivament, 
els jocs de falda constitueixen la seva primera 
literatura oral, i contribueixen de manera 
decisiva al seu desenvolupament emocional, 
social, psicomotriu, cognitiu i del llenguatge. 
La xerrada té, una vessant vivencial, ja que el 
propi contingut s’exemplifica amb alguns jocs 
de falda. Aquesta xerrada pot fer-se amb la 
presència dels petits, sempre que els pares 
pensin que és factible.
Un espai de trobada amb mares i pares 
de nadons o educadors o familiars, en els 
quals s’aborda la importància que els llibres 
i la literatura (oral) tenen des del primer dia 
de vida. Destinada a familiars i persones 
vinculades amb nadons de 0 a 3 anys. 
Es recomana inscripció prèvia
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

DE MARXA AMB LA GENT GRAN

Dijous 25 d’octubre, de 10 a 11.30 h
COM FUNCIONEN LES XARXES SOCIALS: 
FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER...
Coneixeu i comenceu a utilitzar les xarxes 
socials per estar al dia de tot el que passa. 
Activitat adreçada a gent gran. Activitat 
gratuïta. Places limitades. Cal inscriure-s’hi 
prèviament al telèfon 932 563 388.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

ENGLISH KULTUR KLUB 

Si voleu practicar l’anglès d’una manera 
entretinguda i lúdica, gaudint de la literatura, 
del cinema i de la música de manera gratuïta 
i sense cap compromís, veniu als Kulturs, 
sessions dirigides d’anglès, per un professor 
nadiu on parlareu i practicareu amb altres 
persones que com vosaltres volen millorar 
l’idioma. 
Properes sessions programades:
Dimarts 30 d’octubre i dimarts 4 de 
desembre, de 19.30 a 21 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 D’INTERCANVI DE LLIBRES 
El Centre Cívic Teixonera disposa d’un punt 
d’intercanvi de llibres. Agafeu tots els llibres 
que us vingui de gust llegir i/o deixeu els que 
ja no feu servir. S’accepten tot tipus de llibres 
en bon estat, excepte diccionaris, enciclo-
pèdies i manuals. Donem una nova vida als 
llibres!
Hi podeu accedir en l’horari d’obertura del 
Centre, sempre que la sala no estigui ocupada. 

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 11 h i els 
dimecres de 19.30 a 21.30 h.
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

ACTIVITATS SALA T@XO.NET

XERRADES

Dimarts 16 d’octubre, a les 18 h
PARLEM-NE? XERRADES PER A FAMÍLIES 
“PARAULES DES DEL BRESSOL”
Xerrada a càrrec de Judith Navarro. 
Quina necessitat hi ha d’apropar els llibres als 
nadons? Però si no els entendran... A més, 
els porten constantment a la boca i els fan 
malbé...



ALTRES SERVEIS

CASAL INFANTIL 

Tel. 93 256 33 82
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 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h, 
en el qual es podrà sol·licitar informació sobre 
el servei, demanar, canviar o anul·lar una cita, 
entre moltes d’altres consultes. Us recordem 
que també es pot sol·licitar cita prèvia per a 
ser ateses presencialment en els horaris que 
s’indiquen en cada PIAD. En el PIAD d’Hor-
ta-Guinardó són els dilluns de 9 a 10 h i els 
dimarts de 18 a 19 h. Mes informació a www.
bcn.cat/dona

EXPLICA’M UN CONTE 

Dimarts 6 de novembre, a les 18 h
LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS 
Contacontes amb titelles a càrrec de La Boia 
Teatre

Tot comença quan arriba una princesa que 
està en vaga, cansada que tothom es pensi 
que les princeses estan guapes amb sabates 
de taló i amb vestits roses o amb faldilles... i 
és per això que ha decidit explicar les veritats 
de les princeses, i és que les princeses més 
famoses del món també es tiren pets. 

Un cop acabat el conte es farà un taller de 
construcció de titelles reciclats amb els 
protagonistes del conte. Per a infants de 4 a 8 
anys. Es recomana inscripció prèvia
Activitats gratuïtes. Cal inscriure-s’hi 
prèviament.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

RACÓ DIGITAL INFANTS / CLICK@TS

PROGRAMEM  UN JOC D’SCRATCH DE 
HALLOWEEN
Dijous 18 i 25 d’octubre, de 18.30 a 20 h
En aquestes dues sessions programarem 
un joc amb el programa scratch en motiu 
de la castanyada. Adreçada a infants de 8 a 
13 anys. Dues sessions d’una hora i mitja. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places 
limitades.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

CREEM UNA POSTAL NADALENCA 
DIGITAL 
Dijous 13 i 20 de desembre, de 18.30 a 20 h
En aquestes dues sessions crearem una 
postal nadalenca amb l’ajuda del programa 
pixlr express amb fotografies dels nens, 
filtres i enganxines divertides, que després 
podran endur-se. Adreçada a infants de 8 a 
13 anys. Dues sessions d’una hora i mitja. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places 
limitades.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera



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




