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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 17 de desembre de 2018 a l’11 de gener de 2019
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Dilluns 24 de desembre de 9.30 a 13.30 h
Inscripcions on line: https://teixonera.inscripcionscc.com/

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

Tallers infantils i familiars: les inscripcions es fan presencialment a nom del pare/ 
mare o tutor i no disposen de subvenció per a aturats.

És indispensable que el pare/ mare o tutor del/ la menor emplenin un document, 
mitjançant el qual cedeixen el tractament de les seves dades, així com l’acceptació o 
no dels seus drets d’imatge.

En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i 
com a màxim dos infants al seu càrrec.

Aturats: les inscripcions amb subvenció per a aturats solament es poden fer presen-
cialment i durant el període d’inscripcions. Data màxima per presentar la documenta-
ció: 11 de gener de 2019 

Inici dels tallers: la setmana del 7 de gener de 2019



 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Les inscripcions són personals i intransferibles.

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 s’ha assistit a la primera sessió o no. Un 
cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà 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.

*Els preus dels tallers són susceptibles de canvi en funció de l’increment anual de l’IPC i dels 
preus que s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barcelona el desembre de 2018.

 

LLEGENDES:

 N   NOVETAT      C   CÀPSULA      G   ACTIVITAT GRATUÏTA



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

 

1. FES-TE EL TEU WEB  
AMB WORDPRESS

 

Conegueu el WordPress, un programari de 
codi obert, intuïtiu i senzill, que podeu usar 
per crear un lloc web interessant, un bloc o 
una aplicació.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 21/1 al 11/3
Preu: 42,11 € (8 sessions)
Tallerista: Maria Martínez

 

2. INFORMÀTICA I INTERNET
 

Els primers passos amb l’ordinador. 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: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 25/1 al 15/3
Preu: 42,11 € (8 sessions)
Tallerista: Maria Martínez     

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: del 7/1 al 11/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

N

N

 

4. ANGLÈS 1-B
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’anglès.
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: del 7/1 al 11/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

5. 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 9/1 al 13/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

6. 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 9/1 al 13/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

7. 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 10/1 al 14/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

8. 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 10/1 al 14/3
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services  
     

N
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

9. MINDFULNESS
 

Mindfulness esdevé un recurs que promou 
viure la vida amb una major plenitud, gaudint 
d’un major benestar, energia i entusiasme. 
En aquest taller, ens endinsarem en aquesta 
pràctica i ho farem a través de diverses 
disciplines com el ioga o la meditació, 
obtenint així una major consciència a nivell 
físic, mental i emocional. 
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 22/1 al 12/3
Preu: 28,07 € (8 sessions)
Tallerista: Marta Robles

 

10. 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: del 7/1 al 11/3
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti

 

11. KUNDALINI IOGA MATI
 

Horari: dimarts de 9 a 10.30 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti
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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, 
incrementa 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–, 
millora la flexibilitat i el to muscular. Cal portar-
hi roba còmoda i mitjons.

12. IOGA. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9 a 10 h
13. IOGA. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres de 10 a 11 h
14. IOGA. TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h
15. IOGA. TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h
Durada: del 7/1 al 13/3
Preu: 58,56 € (20 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado

 

16. 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 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: SHOSHINKANBUDO

 

17. TAITXÍ-TXIKUNG  
PER A LA SALUT

 

Combinació de tècniques d’origen xinès. Per 
mitjà de moviments i estiraments procurarem 
que  l’energia vital flueixi d’una manera 
harmoniosa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 18/1 al 22/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Àngel Rubí

N



 

18. PILATES. DIJOUS
 

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: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas

 

19. PILATES. DISSABTE
 

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 12/1 al 16/3
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

 

20. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP A
 

Tècnica per enfortir la musculatura del sòl 
pelvià i la faixa abdominal. Ajuda a perdre 
perímetre abdominal i aporta millores 
estètiques, posturals i funcionals. Exercicis 
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. 
Contraindicat per a embarassades i persones 
amb la tensió arterial alta.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

21. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP B
 

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

22. 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 8/1 al 12/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

23. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL. GRUP B

 

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

24. 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 
forma d’una manera suau i entretinguda.
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas 

 

25. CORRECCIÓ POSTURAL.  
TARDA GRUP B

 

Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas



 

26. TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. 
Intensitat mitjana.
Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

27. 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 8/1 al 12/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

28. 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 8/1 al 12/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

29. FIT-DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

30. ZUMBA A. DILLUNS
 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: del 7/1 al 11/3
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 9/1 al 13/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

32. ZUMBA C. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 9/1 al 13/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

33. ZUMBA D. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

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 fragments de teixits es poden fer coixins, 
tovalles i, fins i tot, roba. L’art d’ajuntar peces 



de diferents colors i mides utilitzant diferents 
tècniques. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: del 7/1 al 11/3
Preu: 70,18 € (10 sessions )
Tallerista: Nuria Boldova Álvarez

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

35. 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, tan 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 9/1 al 13/3
Preu: 58,56 € (10 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto

 

36. 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.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 58,56 € (10 sessions)
Tallerista: Silvia G. Armesto

MÚSICA I VEU

 

37. 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 9/1 al 13/3
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Esteban Boero

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

38. BALLET-GYM
 

Fusió de la tècnica del ballet clàssic amb la 
gimnàstica., Es combinen els estiraments, 
la tonificació i el treball cardiovascular 
per aconseguir un cos tonificat i elegant. 
Mitjançant el treball de “centre” i “barra”, es 
millora la postura, l’equilibri i la flexibilitat, 
reduint el greix corporal.
No es necessiten coneixements previs de 
ballet.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 9/1 al 13/3
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista:  Sant Andreu Pas a Pas

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

39. 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 10/1 al 14/3
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

N



 

40. 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: de l’11/1 al 15/3
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Xavier Badiella

 

41. 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 21.30 h
Durada: de l’11/1 al 15/3
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Barcelona SwingCats

 

42. 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 bachata.
Horari: dissabte de 17 a 18.30 h 
Durada: del 12/1 al 16/3
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Jordi Traver

 

43. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella.  
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h 
Durada: del 12/1 al 16/3
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Jordi Traver

TALLERS FAMILIARS 

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

 

44. IOGA FAMILIAR AMB NADONS  
 

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.
Edat: Infants fins als 18 mesos
Horari: dimarts de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu familiar: 49,73 € (10 sessions) GRUP 
REDUÏT
Tallerista: Inma Jodar Heredia

 

45. BABY MUSIC. GRUP A
 

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 a 18 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 49,73 € (10 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

 

46. BABY MUSIC. GRUP B 
 

Horari: dijous de 18 a 19 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 49,73 € (10 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical



 

47. ZUMBA EN FAMÍLIA
 

Activitat física inspirada en els balls llatins. 
Ideal per a potenciar la coordinació de 
moviments i ritme. Per a gaudir en família.
Edat dels infants: a partir dels 6 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 49,73 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

 

48. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT
 

Aprenem anglès d’una forma lúdica i divertida.
Edat: per a infants de 4 i 5 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 9/1 al 13/3
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

49. ANGLÈS REFORÇ ESCOLAR
 

Classe d’anglès adreçada a nenes i nens 
que vulguin gaudir i millorar aquesta llengua 
fent un reforç de l’aprenentatge i rendiment 
escolar.
Edat: per a infants de 1r i 2n curs d’ESO
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

50. INICIA’T AL CÒMIC!
 

Si t’agrada dibuixar, vine a aprendre a fer 
còmics. Dissenyarem els nostres personatges 
i desenvoluparem la nostra història alhora 
que explorarem les tècniques i el llenguatge 
del còmic. Adaptació al nivell i interessos 
específics dels participants.
Edat: per a infants dels 9 als 14 anys
Horari: dilluns de 17 a 18.30 h
Durada: del 7/1 al 11/3 
Preu: 39,93 € (10 sessions)
Tallerista: Mònica Martínez
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51. KARATE
 

Aprèn aquesta art marcial que es va desenvo-
lupar al Japó i que és un punt de trobada en-
tre 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-
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.
Edat: per a infants dels 6 als 12 anys
Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 10/1 al 14/3
Preu: 26,62 € (10 sessions))
Tallerista: Jorge  Álvarez. SHOSHINKANBUDO

 

52. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS
 

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 i als seus 
interessos. Amb una selecció de temes 
adients a l’edat dels participants. Cal portar-hi 
la guitarra.
Edat: per a infants a partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 9/1 al 13/3
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Esteban Boero

 

53. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC
 

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.
Edat: per a infants a partir dels 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 9/1 al 13/3
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a pas



 

54. VOGUING
 

Què és el VOGUE... Voguing? Et sona la 
cançó “Vogue” de Madonna? La dansa 
Voguing es va iniciar en la dècada de 1960 
a Harlem. No és només un estil de ball, és 
un estil de vida que va sorgir del rebuig i de 
l’incompliment d’unes lleis discriminatòries 
per donar veu i vida a la lluita per a la 
llibertat i la igualtat de drets. És llibertat 
d’expressió, art, moda i personalitat en estat 
pur. Aprendrem ballant imitant les “poses” 
de les models a les passarel·les, caracteritzat 
per moviments lineals, angulars i rígids dels 
braços i les cames, i els moviments del cos.
Edat: per a joves dels 13 als 25 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 26,62 € (10 sessions )
Tallerista: Liliya Tolkun

 

55. DANSA JAZZ INFANTIL
 

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.
Edat: per a infants dels 4 als 7 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 8/1 al 12/3
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu pas a Pas
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AL MES DE GENER

 

EXPOSICIÓ
 

Del 8 al 29 de gener
MIRADES DE TXINORRI
Quadres elaborats amb la tècnica del grafit 
sobre diferents superfícies.
Els missatges transformats en mirades. 
Txinorri, barceloní del barri del Carmel, s’inicia 
al món del grafit l’any 1996.
Viatja per la península pintant per a 
moviments socials i col·lectius veïnals. La 
majoria dels seus treballs tenen sempre un 
missatge reivindicatiu.

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

En continuïtat amb el nostre cicle Territori en 
dansa, oferim la possibilitat de formar-se 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, etc.).

Dissabte 26 de gener de 10.30 a 13.30 h
EL FLAMENC I LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA
“Tan sols vull viure allò que brolla 
espontàniament de mi:
Sentir, expressar i compartir.
Buscant els estereotips marcats pel flamenc 
ens endinsem a través d’una mirada diferent 
cap a ells, on existeix també una contínua 
evolució, utilitzant les eines beneficioses dels 
moviments contemporanis.”
A càrrec d’Olga Ponce. Retahila Ballet
Olga Ponce és ballarina, coreògrafa i 
pedagoga. Formada en dansa espanyola, 
contemporània i clàssica, és llicenciada en 
pedagogia per a la dansa a l’Institut del Teatre 
de Barcelona.

CICLES I ESPECTACLES 
HIVERN 2019

G



Guanya múltiples premis de coreografia tant 
ella sola, com en col·laboració amb Moisès 
Ramos, amb qui participa també en festivals 
locals i nacionals.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.
Es recomana inscriure-s’hi prèviament.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

AL MES DE FEBRER

 

EXPOSICIÓ
 

Del 5 al 26 de febrer
CAPTURAR L’ALÈ
Fotografies de Jesús Atienza, produïda pel 
Museu de les Arts Escèniques i Centre de 
Documentació
Reproduccions fotogràfiques del treball de 
Jesús Atienza, considerat el millor fotògraf del 
gènere des que va començar a introduir-se 
en l’àmbit dels titelles el 1977 a través de les 
marionetes d’Harry V. Tozer.
El 1978 va fundar, amb l’equip del seu mestre 
Albert Guspi, el Centre Internacional de 
Fotografia de Barcelona, el CIFB. Allà, amb 
els millors fotògrafs del món, va aprendre a 
fotografiar el món. Van triar la fotografia social, 
no la fotografia plàstica. I, dins de l’àmbit 
social, l’Atienza va optar per allò més lligat a 
la vida i a la mort: el circ, el tatuatge, la carn, 
les marionetes.
Dimarts 5 de febrer a les 18.30 h
Inauguració i presentació de l’exposició amb 
un espectacle de titelles per a tots els públics, 
a càrrec de Ferran Costa Roig.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.

 

MINI CONCERT AL VESPRE
 

Dijous 21 de febrer a les 19 h
AITORPENAK
Aitorpenak són les cançons d’urgència d’Aitor 
Echebarria Manresa que repassarà la seva 
discografia de cançons poliglotes (català, 
castellà, euskera, anglès) en format acústic.
Enguany l’Aitor compleix el seu sisè aniversari 

de trajectòria musical amb l’edició del seu nou 
EP “Solid Pop”.
www.aitorpenak.com

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

Workshops especialitzats i gratuïts. Adreçats 
a persones amb coneixements en alguna 
disciplina relacionada amb el moviment i les 
arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.).

Dissabte 16 de febrer de 10.30 a 13.30 h
TANGO VITAL. BASE TÈCNICA PER AL 
TANGO ESCENARI
Workshop a càrrec de Pilar Alvarez, directora 
juntament amb Claudio Hoffmann, de Tango 
Metropolis Dance Company.
Va començar la seva carrera artística al Teatre 
Colón de Buenos Aires. Va estudiar ballet 
amb Karemia Moreno, dansa contemporània 
amb Ana María Stekelman  i composició 
coreogràfica en el taller del Teatre General 
Sant Martín.
És col·laboradora en la creació del “Método 
Terragno”.
Ha fet nombroses gires internacionals i ha 
compartit temporades amb prestigioses 
personalitats i companyies de dansa actuals: 
Carolyn Carlson, Bolshoi Ballet, Paul Taylor 
Dance Company, Trisha Brown Dance 
Company, Ana Laguna, Mihail Baryshnicov, 
Béjart Ballet, entre altres.
http://tangoexpress.com/
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.
Es recomana inscriure-s’hi prèviament.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

TERRITORI EN DANSA
 

Dijous 21 de febrer
BASES CONCURS TXD 2019
A partir d’aquesta data ja podeu consultar 
les bases de participació del CONCURS TXD 
2019. 
Concurs que vol donar visibilitat i oportunitats 
a les companyies emergents de dansa.
https://territoriendansa.wordpress.com



la pastora Marcela el que vull destacar, primer 
personatge (fictici) feminista de la literatura en 
castellà.
“Jo vaig néixer lliure”, títol de l’exposició, és 
una de les frases que Marcela pronuncia dins 
del seu discurs, discurs que s’ha començat a 
considerar com el primer Manifest Feminista 
escrit en llegua espanyola.

XERRADA I COL·LOQUI EXPLICATIU DE 
L’EXPOSICIÓ: JO VAIG NÉIXER LLIURE
Dimarts 5 de març a les 19 h
La mirada de Cervantes en Les Dones del 
Quixot   
A càrrec de l’autora Marisa Ordóñez
Escultora i pintora, es dedica també a la 
il·lustració, al disseny i a les instal·lacions. En 
els últims anys ha incorporat al seu treball 
l’activitat de Land Art que comparteix amb el 
grup que coordina, “Cercle 26”.  Actualment 
exerceix la creació no només en el vessant 
de l’obra artística sinó que també la dedica 
a la Promoció Artística Cultural. Una part 
fonamental de la seva obra està relacionada 
amb la dona i les seves reivindicacions i 
inquietuds, tant socials com culturals.

SORTIDES CULTURALS GUIADES:
DONES D’HORTA
Dissabte 23 de març a les 11 h
Horta ha estat sempre rica en aigua i 
per això era un nucli rural ja des d’època 
romana. Com que el conreu de la terra 
ha estat l’activitat principal, d’aquí ve la 
gran proliferació de masies, moltes ja 
desaparegudes. Horta també ha estat lloc 
d’estiueig per a la gent de Barcelona. I moltes 
masies i cases de pagès es van transformar 
en cases senyorials, algunes de categoria i 
dimensions considerables com els jardins 
i el palau del marquès d’Alfarràs (Laberint), 
la Granja Vella (Seminari de Martí-Codolar) 
o can Gallart (el Palau de les Heures). El fet 
de tenir una gran abundància d’aigua va 
propiciar que es desenvolupessin indústries 
que la necessitaven: fàbriques d’adob 
de pells, la més gran i important va ser 
can Fontaner; la indústria casolana de la 
bugaderia; la fàbrica de midó de la família 
Oliver; bòbiles o fàbriques de totxos. També 
proliferaven molts oficis relacionats amb 
l’aigua: aiguaders, pouataires i tots els oficis 
ja desapareguts relacionats amb l’adob de la 
pell: assaonadors, blanquers, pellaires, etc. 

AL MES DE MARÇ

 

CARNAVAL AL BARRI DE LA TEIXONERA
 

Dissabte, 2 de març 
A partir de les 11 h
Rua de Carnaval al carrer, concurs de 
disfresses i espectacle de cloenda.
Activitat per a públic familiar
Sortida des del Centre Cívic Teixonera.
Consulteu-ne la informació específica.

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN
 

Dijous 7 de febrer de 10 a 12.30 h
FEM AMB MACRAMÉ UN TAPÍS  
ATRAPA-SOMNIS
Objecte simbòlic que consisteix en un cèrcol 
amb una xarxa a dins, decorat generalment 
amb plomes que hi pengen, al qual s’atribueix 
el poder màgic de filtrar els somnis de les 
persones i no deixar passar els malsons. En 
farem un fet amb corda de macramé. Material 
inclòs.

Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

SETMANA DE LA DONA
Del 5 al 16 de març. 

 

EXPOSICIÓ: JO VAIG NÉIXER LLIURE
Del 5 al 26 de març
La mirada de Cervantes en Les Dones del 
Quixot   
A càrrec de Marisa Ordóñez
Durant els últims anys s’han fet nombrosos 
estudis sobre la interpretació que fa Cervantes 
dels personatges femenins, a la seva novel·la  
Don Quijote de la Mancha.
Les protagonistes de la seva obra són dones 
senzilles, familiars, benestants. Però també 
hi ha dones autònomes, independents, 
arriscades, o lectores de novel·les de 
cavalleries. Hi ha també les prostitutes a qui 
Don Quijote tracta amb el mateix respecte que 
a les altres dones.  Però és el personatge de 



Dones d’horta vol recuperar l’experiència 
vital, d’algunes dones del districte i els seus 
recorreguts quotidians. Descobrirem la 
història d’horta a través de dos eixos: l’aigua 
i la història de les dones. Parlarem de dones 
amb nom i cognom i de dones anònimes, que 
van fer créixer el barri a mitjans del segle XIX.
Punt de trobada: a les 11 h a Plaça Eivissa
Cal inscriure-s’hi prèviament a partir del 
dimarts 19 de febrer. Places limitades. 
Inscripcions on line http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

DANSA ART (I) SALUT
 

Dimarts 26 de març de 19.30 a 21 h
ELS PRIMERS PASSOS CAP AL NOSTRE 
OBJECTIU
Projecte cultural de caire comunitari amb 
singularitat de barri. Els ciutadans cocreadors, 
en comptes de simples espectadors. 
A través de la dansa i amb coordinació entre 
institucions i grups del món de la salut física i 
mental i d’altres relacionats amb el moviment, 
volem potenciar la participació cultural entre 
usuaris i entitats del barri amb projecció a 
altres institucions i col·lectius de la ciutat de 
Barcelona.
Amb l’ajut d’un coreògraf es prepararà 
una actuació que es presentarà a diverses 
localitzacions.
Cal inscriure-s’hi prèviament.
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials

T@XO.NET

 

SERVEIS PERMANENTS
 

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors per 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 
divendres  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 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, 
enciclopèdies 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. 



DISCIPLINA POSITIVA: PERQUÈ EL CÀSTIG 
NO ÉS ADEQUAT? 
Els objectius d’aquesta xerrada són prendre 
consciència de les tendències inadequades 
en la manera de castigar i premiar els nostres 
fills, oferir alternatives adequades a l’hora 
de castigar i reforçar conductes, afavorir 
un vincle positiu i segur entre pares i fills i 
prevenir models educatius incongruents i 
desajustats. 
Farem un autoanàlisi: què fas que no hagis 
de fer i què no fas que hagis de fer?, errades 
comuns i alternatives, reforços inconscients, 
càstigs absurds, l’abús del “No!” frases 
prohibides, etc.  i es  proposaran petits 
exercicis per tal d’enfocar la part teòrica a la 
realitat de cada casa. 
Xerrada dirigida a pares i educadors a 
càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga experta 
en dinàmiques familiars, psicopedagoga i 
responsable d’Espai Tau. 
Es recomana inscripció prèvia. Inscripcions on 
line: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

 

EXPLICA’M UN CONTE 
 

Dimarts 19 de febrer a les 18 h
L’ARBRE DE SUCRE 
Inspirada en els contes llaminers de Joles 
Sennell.
“Quan era petita em mirava el paisatge de la 
vida des del balcó de casa. A la primavera 
veia les orenetes passar, però mai s’aturaven 
a saludar-me; a l’estiu volia convidar el mar 
a viure a casa per passar-me el dia dins de 
l’aigua ballant amb els peixos; a la tardor, 
regalava una bufanda a cada flor i a l’hivern... 
la finestra quedava tancada! Ara que ja soc 
gran, m’agrada tocar les estacions i veure 
com es transformen”. 
Un conte amb el qual passejarem per les 
diferents estacions de l’any, veurem com 
canvia el paisatge i com canviem nosaltres! A 
càrrec d’Ada Cusidó.
Adreçat a infants de 5 a 9 anys acompanyats 
d’un adult. 
Aforament limitat. Es recomana inscripció 
prèvia. Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

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, 
durant 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 22 de gener, a les 18 h
UPCYCLING 
Upcycling és un terme encunyat recentment, 
que consisteix a aprofitar materials reciclables 
per crear productes que tenen un major valor 
que el que tenia el material original. O, el que 
és el mateix: transformar residus en objectes 
de “valor”. 
En aquesta xerrada aprendrem sobre 
l’impacte ambiental que té la indústria de 
la moda avui en dia i coneixerem algunes 
alternatives sostenibles. 
A continuació farem un taller d’upcycling de 
mitjons i samarretes amb els quals elaborarem 
fregalls i bosses per anar a comprar, i 
parlarem d’altres exemples. Impartit per 
l’Associació Zero Waste Bcn. 
Cal portar samarretes velles (com més grans 
millor) i alguns mitjons vells o desaparellats. 
Cal inscripció prèvia. Inscripcions on line: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

 

PARLEM-NE?  
XERRADES PER A FAMÍLIES

 

Dimarts 26 de febrer, a les 18 h



Dimarts 12 de març a les 18 h 
Dins de la setmana de la Dona 
NINGÚ MÉS QUE L’ALTRE 
Sessió de contes infantils amb il·lustrador 
en directe on parlarem sobre la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. Princeses 
que surten dels contes de fantasia per 
queixar-se de les seves històries de sempre. 
Una nena que vol ser astronauta i, malgrat 
tots els obstacles, aconsegueix el seu somni 
de viatjar a l’espai. Fins i tot la història de la 
Maria i les seves “dues feines”. A càrrec de 
Raig de Sol Contes.
Adreçat a infants de 5 a 9 anys acompanyats 
d’un adult. 
Aforament limitat. Es recomana inscripció 
prèvia. Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN. 
 

Dijous 28 de març a les 10 h
TALLER-SESSIÓ: QUÈ POTS FER AMB EL 
TEU TELÈFON INTEL·LIGENT? 
Aprèn a enviar whatsapps, saber com mirar el 
temps, desar els teus telèfons preferits, com 
compartir fotografies, com descarregar-te 
apps que et siguin d’ajuda en el teu dia a dia. 
Etc. Cal portar el seu propi telèfon per fer la 
sessió taller. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Inscripcions on line: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

ENGLISH KULTUR KLUB 
 

Si voleu practicar l’anglès d’una manera 
entretinguda i lúdica, gaudir de la literatura, 
del cinema i de la música de manera gratuïta i 
sense cap compromís, veniu als Kulturs. Són 
sessions dirigides d’anglès, per un professor 
nadiu on parlareu i practicareu amb altres 
persones que com vosaltres volen millorar 
l’idioma.  
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Inscripcions on line: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera. 
Properes sessions programades:
dimarts 29 de gener i dimarts 19 de març, 
de 19.30 a 21 h 

 

CULTUR CLUB CATALÀ
 

Sessió dirigida per un professor on de manera 
amena i entretinguda practicarem el català 
parlat. T’oferim un espai on practicar i parlar 
amb altres persones que com vosaltres volen 
perdre la por a parlar en català. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Inscripcions on line: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera 
Propera sessió programada: 
dimarts 12 de febrer de 19.30 a 21 h 
 

 

RACÓ DIGITAL INFANTS / CLICK@TS
 

PROGRAMEM  UN VIDEOJOC ARRIBA LA 
PRIMAVERA!
Dijous 14 i 21 de març, de 18.30 a 20 h
En aquestes dues sessions programarem un 
videojoc on les papallones hauran de saltar 
flors per aconseguir el seu objectiu! Adreçada 
a infants de 8 a 13 anys. Dues sessions d’una 
hora i mitja. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia, per part del tutor/a del 
menor, de forma presencial al centre cívic 



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





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


