
ITINERARIS CULTURALS SALA PEPITA CASANELLAS

Inscripcions al 934 322 489 o pre·
sencialment a la Casa del Rellotge
Preu: 5 €. 

EL CALL
Divendres 4 d’octubre, sortida 
des de la Casa del Rellotge a les 
16.15 h 

Itinerari a càrrec de Juan Pardo 
Al segle IX apareix per primera ve·
gada el nom Montjuïc: “La munta·
nya del jueu” en català medieval. En 
aquest recorregut seguirem les pet·
jades dels jueus a la ciutat, on i com 
vivien, què pensaven i què escrivien 
i com viuen actualment les comuni·
tats jueves a la nostra ciutat.

INCUBADORA 
3D-FACTORY 
BARCELONA
Divendres 8 de novembre, 
sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 10.30 h 

Visita guiada a la primera incuba·
dora europea, un espai d’empreses 
que utilitza les tecnologies d’im·
pressió 3D. Activitat realitzada en 
col·laboració amb el Punt Multimè·
dia la Marina.

MNAC, ORIOL 
MASPONS, LA 
FOTOGRAFIA ÚTIL
Divendres 13 de desembre, 
sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 10.15 h 

Visita guiada a l’exposició retros·
pectiva sobre l’obra del fotògraf 
barceloní i que permetrà fer un re·
corregut per més de quatre dèca·
des d’intensa activitat en els camps 
del reportatge, el retrat, la moda i la 
publicitat.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

LES CLINCK
Diumenge 6 d’octubre, a les 12 h
A partir dels 6 anys
Preu: 2,67 €

Teatre a càrrec de la Companyia 
Les Bianchis
Quan us ve una pregunta al cap, sa·
beu què passa? Sí, clar, que amb la 
vostra saviesa trobeu la resposta! 
Doncs no és del tot cert... Un cop us 
feu la pregunta, aquesta se’n va di·
rectament a la bústia de Les Clinck 
que són les encarregades de trobar 
resposta a totes aquestes pregun·
tes. Però un dia n’arriba una que no 
té una resposta fàcil i això les po·
sarà a prova. Hi ha respostes per a 
totes les preguntes?

SOL I FA PLOU
Diumenge 10 de novembre, 
a les 12 h
Per a tota la família
Preu: 2,67 €

Clown a càrrec de la Cia. Sabanni
En Sabanni és un personatge es·
trany i divertit que, fins fa poc, tre·
ballava com a pallasso clàssic a l’úl·
tim circ itinerant de Catalunya, però, 
degut a una gran tempesta que va 
acabar d’ofegar els pocs recursos 
que tenia, el petit circ va veure’s 
obligat a plegar veles.

2 ESPECTACLES DE 
DANSES URBANES + 
TALLER
Diumenge 1 de desembre, 
a les 11 h
A partir dels 6 anys

Inscripcions a informacio@casa-
delrellotge.net
Activitat gratuïta emmarcada dins el 
HOP Festival 2019 a càrrec del Col·
lectiu Kampai (Kenya Sauer, Manel 
Cabeza, Irene Baeza, Pau Arnal i 
Guillem Ripoll)
Una jornada per compartir en famí·
lia la visió que té aquest col·lectiu 
sobre les danses urbanes a partir 
de l’exhibició de les seves peces 
i de la participació en el taller que 
oferiran. Mitjançant l’escolta grupal 
es treballaran, entre d’altres coses, 
conceptes com la pregunta i res·
posta a partir del moviment propi 
de la dansa urbana.

Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas

PROGRAMACIÓ
Tardor 2019
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C. DELS ALTS FORNS

Districte de
Sants-Montjuïc 

ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730 
De dilluns a divendres de 8 a 21 h

GESTIÓ CÍVICA 

Unió Entitats la Marina · Mare de Déu de Port, 363 · Tel. 933 313 842

PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita
barcelona.cat/sants·montjuic
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DIVENDRES EN ESCENA

THE BEST OF THE 
WORST, EL CABARET
Divendres 18 d’octubre, 
a les 20 h
Preu: 3 €

Cabaret a càrrec de Javier Ariza
Espectacle absurd i canalla, a ca·
vall entre el circ, la música i el bur·
lesc. James, the Ringmaster és el 
mestre de cerimònies d’aquest ca·
baret per on passaran personatges 
excèntrics. 

El dissabte 28 de setembre 
a les 16 h al porxo de la 
Sala Pepita Casanellas hi 
haurà una activitat sorpresa 
gratuïta. Us hi esperem!

ESPAI DE TROBADA
Disposem d’un espai a la portalada 
del centre per reunir·vos amb altres 
usuàries i usuaris i on poder esperar 
que comencin els tallers o trobar·se 
per petar la xerrada.

RADARS
Liderat per Serveis Socials conjun·
tament amb entitats i veïns/es del 
barri, aquest projecte pretén impli·
car persones i comerços del barri, 
en la detecció de persones grans 
que viuen aïllades, per tal de pre·
venir un possible deteriorament. Si 
tens interès a fer·te “Radar” pots 
adreçar·te al Centre de Serveis So·
cials o al centre.

PUNT D’INTERCANVI 
DE LLIBRES
Juntament amb el Centre Cívic La 
Cadena i altres equipaments del 
barri, deixem a la vostra disposició 
llibres per tal que els agafeu, els lle·
giu i els torneu a deixar i/o en por·
teu d’altres. Per tal d’afavorir aquest 
intercanvi lliure de llibres oferim un 
racó on deixar i agafar aquells llibres 
que vulgueu compartir amb el món.

CONCURS DE 
GUARNIMENT  
DE BALCONS  
PER NADAL
Poden participar tots aquells habi·
tatges, carrers o espais del barri de 
la Marina que comptin amb balcó 
i/o façana que doni a l’exterior. Ins·
cripció: del 25 de novembre al 20 
de desembre a: CC La Cadena i CC 
Casa del Rellotge. Organització La 
Marina Viva.

SERVEI DE SUPORT A LA 
PARTICIPACIÓ I A LA CREACIÓ

SERVEI CESSIÓ D’ESPAIS

Disposem d’espais de lloguer per a 
persones, grups i entitats amb sol·
licitud prèvia. 

LABORATORI 
FOTOGRÀFIC 
D’AUTOSERVEI
Laboratori amb ampliadores per a 
fotografies en blanc i negre i co·
lor. L’espai ofereix amb el preu els 
líquids per a les impressions. Re·
serves per telèfon o personalment 
en horari del centre. Per fer·ne ús, 
s’han de tenir coneixements i expe·
riència en el funcionament del labo·
ratori. Consulteu-ne les tarifes i 
les normes d’ús al web del centre.

CONNEXIÓ WI-FI
Tot l’equipament té connexió lliure 
a Internet mitjançant el servei BAR·
CELONA WIFI.

GALEANO 
ENCENDIDO
Divendres 15 de novembre, 
a les 20 h
Preu: 3 €

Espectacle musical a càrrec de 
Gaddafi Nuñez 
Espectacle musical creat a l’entorn 
de l’univers literari i ètic del gran i in·
oblidable Eduardo Galeano. Un es·
pectacle que es nodreix dels textos 
essencials de l’escriptor i els retor·
na als paisatges i venes musicals de 
l’Amèrica Llatina. Cançons obertes 
i enceses amb la poesia del narra·
dor uruguaià i una acurada propos·
ta visual.

TWINS
Divendres 13 de desembre, 
a les 20 h
Preu: 3 €

Espectacle de dansa, clown i hu-
mor a càrrec del Colectivo Las 
Twins
Dues germanes, dos colors, du·
es vides, dos cossos manipulats, 
dos caps. Perdudes, perdre’s en 
un mateix, perdre’s comptant es·
trelles, perdre’s en el moviment, en 
una emoció, perdre’s en alguna co·
sa obsoleta, en un concepte, en un 
forat, en una forma, perdre’s en la 
pèrdua i trobar·se, trobar·te. Quan·
tes més possibilitats tens, més per·
duda et sents!

No es permet l’entrada a la sala 
un cop començat l’espectacle.

EL CENTRE CÍVIC AL BARRI

CINEMA A LA FRESCA

JUMANJI: 
BIENVENIDOS  
A LA JUNGLA
Divendres 27 de setembre a les 
20.30 h

Director: Jake Kasdan (USA, 2017). 
Durada: 119 minut
Plaça Falset del barri d’Eduard Au·
nós
Activitat gratuïta
Quatre companys d’institut desco·
breixen un videoconsola vella amb 
un joc del que mai han sentit parlar, 
Jumanji. Immediatament, se senten 
atrets per l’ambient selvàtic del joc, 
i es transformen en els personatges 
que han triat: el juganer Spencer es 
converteix en un musculós aven·
turer, l’estrella de futbol americà 
Fridge perd els 60 cm superiors del 
seu cos i es converteix en un geni, 
la popular Bethany es converteix en 
un professor de mitjana edat. 

En col·laboració amb l’Associació 
de Veïns i Veïnes d’Eduard Aunós i 
el Servei de Dinamització Imagina’t.

ELS JARDINS SÓN PER A TU

Les activitats es faran al Jardins 
de Can Farrero

DIEM ADÉU A L’ESTIU
Divendres 20 de setembre, 
a les 17.30 h
Activitat gratuïta 

Ens acomiadem de l’estiu a Can 
Farrero. Podrem gaudir d’un circuit 
de patinatge a càrrec de La Marina 
Patina, el taller de seguretat viària 
“Fes·te visible” a càrrec de Stop Ac·
cidentes de Catalunya, amb motiu 
de la Setmana Europea de la mobi·
litat, i un tastet dels tallers de tardor. 

CASTANYADA
Dijous 31 d’octubre, a les 18 h
Jardins de Can Farrero 
Activitat gratuïta

Coneixerem els guanyadors i gua·
nyadores del Concurs del Fantas·
ma i sobretot gaudirem d’una festa 
multicultural per a tots els gustos: 
Vine disfressat i tant si ets de Cas·
tanyada, de «Halloween» o del «Día 
de Muertos» hi passarem una bona 
estona!
Organització del Concurs del fan·
tasma: Ludoteca Casa dels Colors
Organització festa CC Casa del Re·
llotge
Col·laboració de la Marina Viva.

NOU TALLER

NOU HORARI



Diverteix·te i fes exercici amb les 
coreografies de la música d’aques·
ta dècada (des de Duran Duran a 
Police passant per Michael Jack·
son) i amb cançons dels grans mu·
sicals de l’època.
 

BALLS DE SALÓ
Dimecres, de 19.30 a 21 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu: 67,67 €

ZUMBA
GRUP A: Dijous, de 18 a 19 h
GRUP B: Dijous, de 19 a 20 h 
Sala Pepita Casanellas
Preu: 45,11 €

SALSA
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 45,11 €

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AIKIDO
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 67,67 €

Art marcial d’origen japonès que 
promou una visió diferent d’allò que 
és marcial.

IOGA INICIACIÓ
GRUP A: dilluns, 
de 17.30 a 18.30 h
GRUP B: dilluns, 
de 18.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 38,60€

Període 
d’inscripcions
Les inscripcions es fan presen·
cialment al CC Casa del Rellot·
ge i en línia, al web www.casa·
delrellotge.net. Les places dels 
grups s’adjudicaran per estricte 
ordre d’inscripció i pagament. El 
pagament presencial dels tallers 
es formalitzarà només mitjançant 
targeta bancària. No s’accepta-
rà el pagament en efectiu. 
Informeu·vos·en al mateix cen·
tre sobre:
Reducció i subvenció dels im·
ports per a aturats i persones 
amb discapacitat d’entre el 33% 
i el 64%, per a un taller amb el 
50% de descompte; reducció 
i subvenció dels imports per a 
persones amb discapacitat igual 
o superior del 65% per a un taller 
amb el 75% de descompte. Ins-
cripcions només presencials i 
aportant la documentació en el 
moment de la inscripció.
La inscripció es considerarà 
efectiva només quan es forma·
litzi el pagament del total de la 
quota. No s’acceptaran paga·
ments en efectiu. Alguns tallers 
inclouen un suplement per ma·
terial. Només en el cas que no 
es faci el taller es retornaran els 
diners de la matrícula. No es fa·
ran devolucions passades les 3 
setmanes de la data de cancel·
lació del taller. Places limitades. 
Els grups han de tenir un mínim 
de persones inscrites perquè es 
puguin impartir. 
Tots els tallers tenen una durada 
d’11 setmanes, excepte que s’in·
diqui un altra durada.
Les sessions dels tallers que es 
desenvolupin a la Sala Pepita 
Casanellas podran sofrir canvis 
d’hores i dates en funció de les 
necessitats d’ús de la sala per 
part de l’Ajuntament. 

TALLERS 

ARTS MANUALS

PINTURA
GRUP A: Dilluns, de 19 a 21 h
GRUP B: Dimecres, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 59,62 €

ARTS PLÀSTIQUES
Dimarts, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 59,62 €

Un espai per a qualsevol projecte 
artístic que vulguem aprendre a de·
senvolupar, ja sigui a través del di·
buix, l’aquarel·la, la ceràmica…

ESMALTS AL FOC 
SOBRE METALL
Dijous, de 18 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 112,77 €

Crea peces mitjançant una fina 
planxa de coure que es retalla, s’es·
malta i s’enforna.

FOTOGRAFIA

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
Dimarts, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 90,22 €

Aprendrem a obtenir el màxim partit 
de la càmera, aconseguirem imat·
ges de major qualitat tècnica i estè·
tica tant a l’exterior com en el pla·
tó fotogràfic del centre. Inclou una 
sessió d’iniciació al retoc fotogràfic 
digital a càrrec del Punt Multimèdia 
de la Marina. Cal portar càmera.

TALLER DE 
FOTOGRAFIA 
Dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 90,22 €

Taller d’ampliació de coneixements 
tant de fotografia de retrat en estudi 
com de producte.

DRONS

PILOTATGE DE DRONS
GRUP A: Divendres, de 18 a 19 h
GRUP B: Divendres, de 19 a 20 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 45,11 €
Preu suplement material: 30 €

Aprendrem a pilotar drons recrea·
tius, coneixerem la normativa eu·
ropea i aprendrem a arreglar les 
avaries més freqüents. Taller per a 
majors de 18 anys. 

PILOTATGE DE 
DRONS EN FAMÍLIA
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 45,11 €
Preu suplement material: 30 €

Un taller perquè mares i filles puguin 
aprendre juntes tot el necessari per 
pilotar drons recreatius. A partir de 
9 anys.

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

BALLEM MÚSICA 
DELS 80
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Sala Pepita Casanellas
Preu: 67,67 €

IOGA PRINCIPIANTS
GRUP A: dilluns i dimecres, 
de 10.15 a 11.15 h
GRUP B: dilluns i dimecres, 
de 17.15 a 18.15 h
Casa del Rellotge 
Preu: 77,20 €

Intensitat de baixa a mitja.

IOGA AVANÇAT
GRUP C: dimarts i dijous, de 
19.30 a 20.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 77,20 €

Intensitat de mitjana a mitjana·alta.

IOGA NIVELL OBERT
GRUP D: dilluns i dimecres, de 
18.15 a 19.15 h
Casa del Rellotge 
Preu: 77,20 €

IOGA SUAU
Dimarts i dijous, de 18.30 a 
19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 77,20 €

Per a persones més grans de 60 
anys.

IOGA PER A 
EMBARASSADES
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 45,11 €

Recomanat a partir del segon tri·
mestre d’embaràs.

IOGA POSTPART  
AMB NADONS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Casa del Rellotge 
Preu: 45,11 €

Espai de trobada amb el teu na·
dó, una vegada es té l’alta mèdica. 
Ajuda a enfortir el cos després del 
part. Per a dones amb infants fins 
a 7 mesos.

ESTIRAMENTS 
I HIPOPRESSIUS 
MITJÀ-AVANÇAT
Dijous, de 17 a 18 h
Casa del Rellotge 
Preu: 45,11 €

Treballarem l’estirament per mantenir 
una bona qualitat funcional del cos. 

PILATES
GRUP C: dimarts, de 12 a 13 h
GRUP D: dijous, de 12 a 13 h
Casa del Rellotge 
Preu: 45,11 €

Exercicis centrats en la postura 
dels músculs centrals que ajuden a 
mantenir l’equilibri del cos i que són 
essencials per mantenir la columna 
vertebral.

PILATES PER A 
GENT GRAN
GRUP A: dimarts, d’11 a 12 h
GRUP B: dijous, d’11 a 12 h
Casa del Rellotge 
Preu: 45,11 €

Treballarem exercicis posturals i fa·
rem especial atenció a la respiració 
i l’alineació de la columna per en·
fortir els músculs interns del tors 
que són importants per evitar mals 
d’esquena. 

TALLER 
D’AUTOESTIMA 
DIRIGIT A DONES
Dijous, de 10.30 a 12.30 h, 
del 19 de setembre al 21 de 
novembre
Casa del Rellotge 
Activitat gratuïta

Treballarem l’autoestima a través 
del treball corporal. Inscripció prè·
via a través del Punts d’Informa·
ció i Atenció a les Dones (PIAD) de 
l’Ajuntament de Barcelona. www.
bcn.cat/dones

IDIOMES

ANGLÈS ELEMENTAL
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h
Casa del Rellotge 
Preu: 67,67 €

ANGLÈS INTERMEDI
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Casa del Rellotge 
Preu: 67,67 €

Si ja pots mantenir una conversa i 
t’interessa aprendre noves estruc·
tures i vocabulari per progressar 
una mica més en un grup d’acti·
vitats comunicatives i interactives, 
aquí t’esperem!

MUNTANYA DE MONTJUÏC

PASSEJADES DE 
RECONEIXEMENT
Dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge 
Preu: 67,67 €

Vols conèixer l’herbari més impor·
tant de Barcelona? Descobrir com i 
per a què feien servir les herbes les 
nostres àvies? Vine al camí de l’Es·
parver, la zona naturalitzada de la 
muntanya de Montjuïc. Farem pre·
parats cosmètics i medicinals, cui·
na inspirada en les herbes salvatges 
i composicions florals. 

TALLERS MONOGRÀFICS

MANUALITATS 
NADALENQUES
Dimarts 3 de desembre, 
de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge 
Activitat gratuïta

Crea decoracions nadalenques re·
ciclant materials d’ús diari.

CREA UNA POSTAL 
VIRTUAL
Dimarts 10 de desembre, 
de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge
Activitat gratuïta

Aprèn a fer una postal i compar·
teix·la a través de les xarxes soci·
als. Activitat a càrrec del Punt Mul·
timèdia la Marina.

PREPARA APERITIUS 
SALUDABLES
Dimarts 17 de desembre, 
de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge
Activitat Gratuïta

Descobrirem alternatives saluda·
bles per acompanyar els àpats 
d’aquestes festes.

Inscripcions: a partir del 9 de se·
tembre
Inici de tallers: el 25 de setembre
Final de tallers: el 5 de desembre
Del 9 al 13 de desembre es con·
sidera setmana de recuperacions.
Imatge de portada: Anna 
Cichowska

EXPOSICIONS

FIBROMIÀLGIA, 
CONVIVIENDO  
CON ELLA
Del 30 de setembre 
al 18 d’octubre
Lloc: Espais expositius 
Casa del Rellotge
Inauguració: dijous 3 
d’octubre, a les 19 h 

Pintures a càrrec de Manoli Ta-
pias
L’artista Manoli Tapias ens apro·
pa mitjançant la pintura la seva 
experiència amb la fibromiàlgia 
i la fatiga crònica. L’exposició 
es mostra, des de fa anys, per 
diferents sales d’art de Catalu·
nya amb la finalitat de difondre 
aquesta malaltia.

BUZONES
Del 29 de novembre 
fins al 31 de desembre.
Lloc: Espai expositiu 
Casa del Rellotge
Inauguració: divendres 
29 de novembre, a les 19 h 

Exposició fotogràfica a càrrec del 
Club de fotografia Casa del Re·
llotge.

ACTIVITATS ESTABLES

GRUP DE CONVERSA 
EN CATALÀ. 
XERREM-JUNTS
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Casa del Rellotge.
Organització: CAL i Òmnium 
Cultural de Sants·Montjuïc
Més informació: Casa del 
Rellotge o CAL 934 159 002

Dirigit a persones que volen inici·
ar·se o millorar la parla del català.

GRUP DE COSTURA
Dimecres, de 19 a 21 h

Més informació: Casa del Rellotge
Projecte solidari amb la Unitat de 
Prematurs de la Vall d’Hebron que 
consisteix en la realització de lletres 
de tela per confeccionar els noms 
dels nadons prematurs que estan 
hospitalitzats a la unitat.

CLUB DE 
FOTOGRAFIA
Trobades quinzenals. 

Més informació: Casa del Rellotge i 
clubfcr@gmail.com
Reunions i activitats d’aficionats a 
la fotografia.

CURSOS DE CATALÀ 
PER ADULTS
Sala Pepita Casanellas
Cursos gratuïts

Informació i inscripció: Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
de Barcelona, Carrer Guitard, 17, 
telèfon 934 912 797

TALLER DE RETRAT
Dijous, d’11.30 a 13.30 h
Casa del Rellotge.

Organitzacions i inscripcions a Xar·
xa Sense Gravetat 
Més informació: 615 247 821 o in·
fo@redsingravedad.org
Us convidem a pintar retrats per 
connectar amb la pintura, el volum, 
la llum i l’ombra, els colors… Retra·
tar els altres i autoretratar·se, i així 
aprendre o millorar la tècnica. Pin·
tem per compartir un món creatiu i 
com a camí per conèixer·nos!

AUTODEFENSA  
PER A DONES
Divendres, de 16.30 a 18 h
Casa del Rellotge

Organitzacions i inscripcions a Xar·
xa Sense Gravetat 
Més informació: 615 247 821 o in·
fo@redsingravedad.org
Aprendrem com defensar·nos de 
les agressions presents en la nos·
tra quotidianitat. Per això utilitza·
rem tècniques físiques combinades 
amb eines més reflexives d’autoco·
neixement individual i col·lectiu.

TEMPS EN FAMÍLIA

Cicle d’activitats gratuïtes intergene·
racionals especialment dirigides a les 
famílies.

DANSA I EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA I CREATIVA
Dimecres 2, 9 i 16 d’octubre 
de 18 a 19.30 h 

Taller de dansa/teatre a càrrec de 
www.lorelacional.org
Mitjançant metodologies participa·
tives, crearem noves formes d’estar 
conjuntament. La creació d’una core·
ografia conjunta serà el mitjà per re·
flexionar sobre la relació entre l’espai 
individual i el compartit, i sobre com 
podem crear un espai col·lectiu on tot·
hom se’n senti part, inclòs i respectat. 

CONNECTA’T  
EN FAMÍLIA
Dimecres 6, 13 i 20 de novembre 
de 18 a 19.30 h 

Taller de coaching per a famílies a 
càrrec de María José Jiménez
Les famílies construiran el seu propi 
sistema i veuran de manera clara quin 
és el seu rol i la posició de cadascú 
dins el sistema. Aprendran a valorar 
els consells dels altres, a obrir·se i 
ser conscients de les lleis de l’amor 
que mouen el seu sistema. Usarem 
el vocabulari adequat per tal que no 
boicotejar·nos a nosaltres mateixos.

CREIXENT  
AMB MEDIACIÓ 
Taller de mediació en família a càrrec 
de Mariona Garriga

El conflicte. Quin estil tenim a l’hora 
de gestionar els conflictes? Emoci·
ons en els conflictes.
Dimecres 23 d’octubre, 
de 18 a 19.30 h

La comunicació. Practicar l’escolta 
activa, eina essencial per gestionar 
els conflictes. 
Dimecres 27 de novembre, 
de 18 a 19.30 h 


