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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

De l’11 al 28 de juny de 2019
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Inscripcions en línia: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

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.

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

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

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

És indispensable que el pare/mare o tutor/a 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.

Subvencions per a aturats i persones amb diversitat funcional: les inscripcions 
amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscrip-
cions. La data màxima per presentar la documentació serà divendres 28 de juny. 

Inici dels tallers: la setmana de l’1 de juliol de 2019 



 

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 reingressat 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



LLENGÜES 

 

1. ENGLISH ON HOLIDAY
 

Single or double? Your passport, please. 
When is the next train? En aquest taller pràctic 
s’aprendrà l’anglès bàsic que es necessita 
per viatjar, practicant les expressions més 
quotidianes que s’utilitzen quan es viatja. És 
necessari tenir un nivell elemental d’anglès. 
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: de l’1 al 17 de juliol
Preu: 26,35 € (6 sessions d’1.30 hores) 
Tallerista: Amiable Language Services

 

2. VOYAGER EN FRANCE
 

Excusez-moi, mais où est l’Hôtel Cézanne? 
Pardon. Où est le quai numéro deux? Je 
voudrais des croissants et du thé, s’il vous 
plaît. Aquest estiu tens pensat viatjar a un 
país de llengua francesa? En aquest taller 
s’aprendrà el francès bàsic per viatjar. És 
necessari tenir un nivell elemental de francès. 
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 26,35 € (6 sessions d’1.30 hores) 
Tallerista: Amiable Language Services
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

IOGA I CONTES PER REFLEXIONAR
 

S’iniciarà cada sessió amb la lectura d’un 
conte que permetrà endinsar-se en el 
coneixement del propi món interior, cosa que 
permetrà descobrir part de la filosofia del ioga. 
A la segona part del taller es desenvoluparan 
tècniques de respiració, asanes (postures) i 
meditació.
Cal portar-hi roba còmoda i mitjons.
3. GRUP MATÍ
Horari: dilluns de 9.10 a 11.10 h 
Durada: de l’1 al 15 de juliol
Preu: 35,14 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Concha Jurado
4. GRUP TARDA
Horari: dilluns de 18 a 20 h
Durada: de l’1 al 15 de juliol
Preu: 35,14 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Concha Jurado

 

5. KUNDALINI IOGA 
 

Ioga orgànic, enertètic i espiritual que aporta 
informació sobre com desaprendre i corregir 
antics patrons. Manté el cos en forma i 
entrena la ment per afrontar millor els canvis 
i l’estrès.

Horari: dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h
Durada: de l’1 al 17 de juliol
Preu: 31,58 € (6 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Antoni Moleti

 

6. COMBO ESTIRAMENTS + CORRECCIÓ 
POSTURAL + PILATES

 

Classe estàtica per treballar l’estirament 
de totes les cadenes musculars i millorar la 
postura corporal. Per a totes les edats.
Horari: dimarts i dijous de 10 a 11 h
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 21,05 € (6 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso
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7. TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES I DANSA 
DEL VENTRE

 

Gimnàstica abdominal hipopressiva i 
introducció a les tècniques bàsiques de la 
dansa del ventre. Es faran 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 de 19 a 20.30 h 
Durada: del 4 al 18 de juliol
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Montse Baños. Flash Medci

 

8. FIT-DANCE 
 

Gimnàstica aeròbica que s’inspira en les 
músiques llatina i internacional, adequada per 
cremar calories. Taller d’intensitat alta. 
Horari: dimarts i dijous d’11 a 12 h 
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 21,05 € (6 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

9. ZUMBA A
 

Exercici aeròbic inspirat en la música llatina i 
internacional per cremar calories mitjançant 
el ball.
Taller d’intensitat alta.
Horari: dimarts i dijous de 21 a 22 h
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 21,05 € (6 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

10. ZUMBA B
 

Horari: dimecres de 20 a 21 h
Durada: del 3 al 17 de juliol
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

11. ZUMBA C 
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h
Durada: del 3 al 17 de juliol
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

12. TONIFICACIÓ TOTAL 
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. 
Intensitat mitjana.
Horari: dimarts i dijous de 20 a 21 h
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 21,05 € (6 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

 

13. GESTIÓ EMOCIONAL
 

En aquest taller s’aprendrà a identificar les 
pròpies emocions, transitar-les i gestionar-
les. Es treballarà des dels tres nivells de 
consciència (corporal, emocional i mental) per 
poder descobrir les diferents eines personals. 
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Durada: 2 i 16 de juliol
Preu: 10,53 € (2 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Laura Alonso

MUSICA I VEU 

 

14. GUITARRA ESPANYOLA
 

En aquest taller s’ofereixen les eines bàsiques 
per aprendre a tocar la guitarra espanyola. 
Coneixements pràctics i teòrics que 
s’aprendran de manera fàcil i dinàmica. És 
necessari portar la guitarra.
Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Durada: del 3 al 17 de juliol
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Sito Grott

NC



ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

15. INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

 

Una combinació d’elements tècnics amb 
aspectes de llibertat i fluïdesa. la dansa 
contemporània és un ball expressiu i dinàmic 
centrat en la transmissió de la musicalitat i 
l’emoció a través del moviment. 
Horari: dimarts i dijous de 12 a 13 h
Durada: del 2 al 18 de juliol
Preu: 21,05 € (6 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

16. BALLET GYM
 

Fusió de la tècnica del ballet clàssic amb la 
gimnàstica combinant estiraments, tonificació 
i el treball cardiovascular. Es treballarà 
l’equilibri i la flexibilitat, es millorarà la postura 
i reduirà el greix corporal. No es necessiten 
coneixements previs de ballet. 
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Durada: del 2 al 16 de juliol
Preu: 15,79 € (3 sessions d’1.30 hores)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

17. DANCE HALL
 

Dansa urbana que es caracteritza per 
moviments sensuals i enèrgics, amb referència 
de la dansa africana i jamaicana i barrejada 
amb moviments del hip-hop.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 4 al 18 de juliol
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar
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ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

18. DIVERSES TÈCNIQUES PICTÒRIQUES: 
PINTURA I DIBUIX

 

Es descobrirà la sensibilitat en el món de 
l’art desenvolupant les diverses tècniques 
pictòriques. Es treballarà la transmissió de 
la visió personal davant l’esdeveniment de 
crear una obra pictòrica. Material a càrrec de 
l’usuari/a.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30 h 
Durada: del 4 al 18 de juliol
Preu: 17,57 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Silvia G. Armesto

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

19. BACHATA
 

La bachata és un ball sensual, romàntic i 
rítmic que es balla en parella. Aprèn el seu 
ritme, la interpretació de la música, des 
dels passos més bàsics fins a figures més 
complexes. No cal apuntar-s’hi amb parella. 
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: de l’1 al 15 de juliol
Preu: 10,53 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

20. BALLS LLATINS EN LÍNIA 
 

En aquest taller s’aprendrà a ballar salsa, 
merengue, bachata i txa-txa-txa d’una manera 
fàcil i pràctica. La metodologia de treball no 
es basa en memoritzar coreografies sinó a 
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 i dijous de 20.30 a 22 h
Preu: 31,58 € (6 sessions d’1.30 hores) 
Tallerista: Jordi Traver 
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21. SWING SOLO 
 

Taller per aprendre a ballar swing de manera 
fàcil, pràctica i divertida. S’aprendran 
moviments 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 22 h 
Durada: del 5 al 19 de juliol
Preu: 21,05 € (3 sessions de 2 hores)
Tallerista: Barcelona SwingCats

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.

 

22. SONGS IN ENGLISH
 

Head and shoulders, knees and toes, knees 
and toes! En aquest taller s’aprendrà l’anglès 
de forma divertida amb els més menuts de la 
casa, treballant els conceptes bàsics a través 
de les cançons. 
Edat: infants d’1 a 3 anys
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: del 3 al 17 de juliol
Preu familiar (recomanable un infant per adult): 
12,31 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services

 

23. ZUMBA EN FAMÍLIA
 

Activitat física inspirada en la música llatina 
per gaudir en família.
Edat: infants a partir de 6 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h 
Durada: del 2 al 16 de juliol
Preu familiar (recomanable un infant per adult): 
12,31 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo 
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TALLERS PER A INFANTS 
ADOLESCENTS I JOVES

 

24. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS 
 

En aquest taller s’aprendran les eines 
pràctiques i teòriques per tocar la guitarra de 
manera divertida i adaptada als infants amb 
temes adients a la seva edat. És necessari 
portar guitarra. 
Edat: infants a partir de 9 anys
Horari: dimecres de 17 a 18 h 
Durada: del 3 al 17 de juliol
Preu: 7,99 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sito Grott

 

25. DANSA I MOVIMENT
 

Dansa creativa on els infants aprendran 
a expressar el seus sentiments guanyant 
mobilitat i autoconsciència del propi cos de la 
manera més divertida. 
Edat: Infants de 4 a 9 anys
Horari: dijous de 17 a 18 h 
Durada: del 4 al 18 de juliol
Preu: 7,99 € (3 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar



AL MES DE JULIOL

 

EXPOSICIÓ
 

Del 2 al 23 de juliol
AMANECE QUE NO ES POCO
Exposició cinematogràfica a càrrec del 
TaShortFest. 
Recull d’imatges de diverses escenes de la 
pel·lícula “Amanece que no es poco” dirigida 
i escrita per José Luis Cuerda i estrenada al 
gener de 1989. Aquest llargmetratge d’humor 
absurd es podrà visionar durant el festival de 
curtsTaShortFest.

 

DELÍCIES D’ESTIU
 

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

Dimecres 3 de juliol, a les 20.30 h
MAS GOSPEL
Mas Gospel ens portarà, amb la seva música 
i les seves veus des de la terrassa del centre 
cívic, el gospel més autèntic que estan creant 
avui els grans mestres americans d’aquest 
gènere.
+Degustació de cuina nord-americana a 
càrrec d’Alícia Orellana.

Dimecres 10 de juliol, a les 20.30 h
EL TABLAO DE ¡LA CAPITANA! 
A càrrec de Flamenco Projects.
Un viatge a través del flamenc més pur amb 
els artistes de ¡La Capitana! espai de formació 
dirigit pel bailaor Jose Manuel Álvarez. Diuen 
que al tablao és on es forgen els artistes. Que 
així sigui! 
+Degustació de tapes a càrrec d’Alicia 
Orellana.

Dimecres 17 de juliol, a les 20.30 h
ANIMALADES!
A càrrec de Tian Lara
Espectacle de comèdia en viu. Monòleg que 
ens aproparà a situacions reals, temes variats 
i actuals, on els protagonistes del show són 
els animals. En Tian s’ha escapat de la seva 
gàbia per demostrar que en aquest món els 
salvatges som els humans!
+Degustació de cuina deconstructiva i 
sensorial a càrrec d’Alicia Orellana.

 

TASHORTFEST, 3A EDICIÓ. 
FESTIVAL DE CURTS D’HUMOR

 

Divendres 5 de juliol, al vespre
21 h Sessió de monòlegs de part de 
PerformART
Cinema a la fresca. Sessió doble “Amanece 
que no es poco”, José Luís Cuerda, i una 
sessió gamberra, petits curts d’humor, fora de 
concurs, d’Ozzypiuntur Produccions.
A la plaça Herta Frankel. Hi haurà servei de 
bar.

Dissabte 6 de juliol
10 h Gimcana popular i familiar
12 h Cinema infantil 
17.30 h Taula rodona-podcast. “Amanece que 
no es poco” Lliurament de premis.
18.30 h Projecció de curts a concurs
21 h Gala infantil i entrega de premis 
Per a més informació, consulteu el programa 
específic. El programa pot variar per motius 
aliens a l’organització. 
Més informació a www.tashorfest.com
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JOCS D’AIGUA: FEM BOMBOLLES  
DE SABÓ

 

Dilluns 8 de juliol, a les 11 h 
Al Centre Cívic.
Com és possible? Una bombolla de sabó 
més gran que el teu cap! Vols fer-ne amb les 
teves pròpies mans? Els/les talleristes faran 
demostracions i ens guiaran en l’aprenentatge 
de l’art de fer bombolles mitjançant diversos 
aparells en contacte amb aigua i sabó. Ens 
endinsarem en un món de formes i colors. 
Ho omplirem tot de bombolles de sabó de 
diferents mides! Les farem ballar i volar! 
Activitat adreçada a infants de 6 a 14 anys. 
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

 

RACÓ DIGITAL INFANTS/CLICK@TS
 

PROGRAMEM UN JOC D’ESTIU AMB 
MÚSICA I PLÀTANS
Dimarts 9 i dijous 11 de juliol  
de 18 a 19.30 h
En aquestes dues sessions programarem 
un joc estiuenc amb circuits elèctrics, placa 
makey makey i el programa scratch on farem 
música amb plàtans de veritat!. Activitat 
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. 

AL MES DE SETEMBRE

 

EXPOSICIÓ
 

Del 5 al 27 de setembre
DONES DE BARRI
A càrrec de Teixones - Assemblea Feminista 
de La Taxonera.
Exposició de retrats fotogràfics i relats de vida 
de Dones del barri de la Taxonera, de diferents 
generacions i característiques. Amb aquesta 
es vol donar visibillitat a la figura de la Dona al 
barri i la seva relació amb el treball; posant en 
valor el treball de cures i la doble jornada que 
moltes d’aquestes realitzen. Així com totes 
aquelles tasques reproductives invisibilitzades 
en el món occidental i, en les que es sustenta 
l’economia i la nostra societat. 
Inauguració amb col·loqui, divendres 13 de 
setembre a les 19:30 h

 

XERRADES
 

Dimarts 10 de setembre, a les 18 h
APRÈN A MENJAR SA AMB LA FAMÍLIA
Et falta inspiració davant dels fogons? 
T’agradaria tenir trucs pràctics per incorporar 
nous hàbits alimentaris a la teva rutina diària? 
Estàs buscant identificar els bloquejos que 
t’estan frenant a fer els canvis que tant 
desitges? 
Treballarem plegats per redactar la llista 
de la compra setmanal! Donarem idees 
d’esmorzars, dinars i sopars nutritius i 
descobrirem que el pica-pica pot ser sa! En 
poc temps veuràs resultats irreversibles en 
la teva forma de planificar, comprar i cuinar. 



Divendres 20 de setembre de 10 a 18 h 
PARK(ING) DAY
Al carrer Arenys, 75 
El Park(ing) Day és un esdeveniment anual 
que té lloc en diverses ciutats de tot el món. 
Es tracta d’una acció de ciutat performativa, 
educativa i reivindicativa, on diverses 
entitats, col·lectius i la ciutadania en general, 
transformen de forma temporal places 
públiques d’aparcament en parcs, jardins i 
altres formes d’espai públic amb l’objectiu de 
reivindicar un model de ciutat centrat en les 
persones i en el medi ambient. Més informació 
a: www.parkingdaybcn.org

 

KULTUR KLUBS 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 17 de setembre, a les 
19.30 h
Activitat gratuïta. Aforament limitat.Cal 
inscripció prèvia. online:https://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

T@XO.NET

ESPAI PERIFÈRIC

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: de dilluns a divendres d’11.30 a 14 h i 
dimecres de 17 a 19 h

Sortiràs entenent quins passos fer cap a una 
vida més saludable i energètica. 
A càrrec de Carolina Harboe, mare, 
nutricionista, terapeuta i cooking coach. 
Els nadons i infants són benvinguts a la 
xerrada. Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Es recomana inscripció prèvia. Inscripcions 
online:https://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/teixonera

 

SORTIDES CULTURALS
 

Dissabte 14 de setembre, a les 11 h
VISITA GUIADA PEL CEMENTIRI DE 
POBLENOU
Un cementiri pot estar ple d’art, aquest petit 
museu funerari compta amb dues àrees 
diferenciades, l’original i l’ampliada durant la 
segona part del segle XIX, replet d’escultures i 
racons de gran harmonia. 
La Ruta és una breu reconstrucció de cent 
anys d’història. Un recorregut que s’inicia 
l’any 1775, quan el bisbe Climent va beneir el 
nou recinte funerari, i conclou amb l’Exposició 
Universal de 1888.
El passeig comprèn 29 sepultures 
degudament senyalitzades, obra de 
l’arquitecte italià Antonio Ginesi. Aquest el 
va dissenyar en un sobri estil neoclàssic que 
apunta elements d’inspiració egípcia.
Encabeix tombes de personatges tan 
destacats com ara Josep Anselm Clavé, 
Serafí Pitarra o la família Maldà. També 
hi ha tombes anònimes, com la venerada 
tomba del “santet” de Poblenou, un noi 
del barri i a qui encara se li fan nombroses 
ofrenes. O les tombes dels gitanos, amb 
escultures, de vegades realistes, com la 
d’un home vestit elegantment que porta 
a la butxaca el seu inseparable paquet de 
tabac. A la part més moderna les famílies 
benestants de la burgesia barcelonina s’hi 
van construir pavellons i mausoleus de gran 
qualitat artística. Arreu del cementiri, llueixen 
escultures de gran bellesa, com ara la del 
Petó de la mort, de Jaume Barba, del 1930.
Hora de trobada: a les 11 h a la porta del 
cementiri 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscriure-s’hi prèviament a partir del 
dimarts 16 de juliol. Inscripció online: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera



CLUB DE LA FEINA 
Servei d’ajuda per a cercar feina, elaborar un 
currículum, donar-se d’alta del SOC, obrir un 
compte de correu... No cal cita prèvia. 
Horari: dimecres d’11.30 a 14 h i de 17 a 19 h

HORARI ASSISTIT D’ORDINADORS
Si teniu alguns dubtes bàsics i necessiteu 
aclarir-los, aquí us hi ajudem!
Horari: dimarts de 17 a 18 h i dimecres de 10 
a 11 h

SALA D’ESTUDI
La sala d’estudi és un servei pensat per donar 
suport a l’estudi, garantint un clima favorable 
per a la concentració i el treball. L’accés és 
per a tots/es els/les estudiants de 14 anys en 
endavant. 
Horari: de dilluns a divendres d’11.30 a 14 i 
dimecres, dijous i divendres de 19 a 21 h 

ESPAI DE DEURES
Espai assistit per ajudar en la recerca de 
recursos per Internet per poder fer els deures 
escolars. 
Horari: dilluns i dijous de 17 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!
Horari: en l’horari d’obertura de l’equipament, 
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! 
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 11.30 h

ALTRES SERVEIS

CASAL INFANTIL 

Tel. 932 563 382  
Horari d’informació: 
• de gener a juny i d’octubre a desembre: de 

dimarts a divendres de 15.30 a 17 h
• juliol: dijous de 15.30 a 17 h
• setembre: de dimarts a divendres de 15.30 

a 16.45 h
Per inscripcions al curs 2019-2020 contacte 
mitjançant: citeixonera@gmail.com

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
LES DONES

Dijous 25 d’octubre, de 10 a 11.30 h
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’Horta-
Guinardó són els dilluns de 9 a 10 h i els 
dimarts de 18 a 19 h. Més informació a  
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


