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“La ment és com un  
paracaigudes, només  
funciona si l’obres!”
 Albert Einstein
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pàg. 06 INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la 
Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situa-
ció. Aquesta adaptació, comporta la reducció del nombre 
d’activitats i la reducció del nombre de places en cadascuna 
d’elles, per tal de garantir les mesures establertes per les auto-
ritats sanitàries. 

Per aquests motius, la inscripció als tallers, seminaris i itineraris 
d’aquest trimestre Octubre-Desembre es faran de la següent forma:

PREFERÈNCIA INSCRITS 
ABRIL-JUNY 2020 PER SITUACIÓ COVID19
DEL 2 AL 5 DE SETEMBRE

• Inscripcions ONLINE.
• A partir de les 9.30 h del dimecres, 2 de setembre.
• Les inscripcions presencials al centre seran EXCLUSIVAMENT per 
a persones amb descomptes: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h 
i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la documentació en el moment de 
la inscripció. 

OBERTES A TOTHOM DEL 7 AL 26 DE SETEMBRE

• Inscripcions ONLINE.
• A partir de les 9.30 h del dilluns, 7 de setembre tant per les inscrip-
cions web com per les presencials. 
• Les inscripcions presencials al centre seran EXCLUSIVAMENT per 
a persones amb descomptes: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h 
i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la documentació en el moment de 
la inscripció. 

Inici d’activitats: dilluns, 28 de setembre de 2020
Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web 
ccnavas.cat.

• Les inscripcions han d’efectuar-se a través de la pàgina: ccnavas.cat
• Per a totes les activitats les places són limitades.
• Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari de 
l’equipament.
• Cada persona podrà fer un màxim de quatre inscripcions per sessió.

NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ONLINE
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• L’accés al servei de cursos i ta-
llers requereix inscripció prèvia 
en les dates establertes.

• Els preus corresponen als 
aprovats per la Comissió de Go-
vern de l’Ajuntament de Barce-
lona per al 2020.

• La inscripció ha de fer-se 
ONLINE a través de la pàgina 
web ccnavas.cat.

• Únicament les persones amb 
descomptes, han de fer la ins-
cripció presencialment al centre 
aportant tota la documentació.

• El pagament del taller online 
només es pot fer amb targeta.

• El pagament del taller presen-
cialment es farà per imposició 
bancària o targeta. 

• Les persones en situació 
d’atur i les persones amb dis-
capacitat superior al 33 % que 
s’acullin al descompte per 
a un taller, han de fer la ins-
cripció presencialment, en el 
període establert per aquests 
descomptes (del 2 al 25 de se-
tembre) i han de portar tota la 
documentació en el moment 
de fer la inscripció. 

A) Persones en situació d’atur: 
certificat empadronament de 
l’Ajuntament de Barcelona i el 
darrer DARDO o el certificat de 
vida laboral, tot ha de ser actua-
litzat. 

B) Persones amb discapacitat: 
certificat empadronament de 
l’Ajuntament de Barcelona i cò-
pia de la targeta de discapacitat. 

Sense cap documentació no 
s’aplicarà aquest descompte i 
si manca alguna documentació, 
l’han de portar abans del dime-
cres 23 de setembre. A partir 
d’aquesta data, no s’accepten 
més inscripcions amb aquests 
descomptes. El descompte no-
més és aplicable a un taller al 
trimestre, sempre que hi hagi 
places disponibles (no inclou se-
minaris, itineraris, tallers infantils, 
tallers familiars ni els intensius de 
juliol) i no te caràcter retroactiu.

• El centre es reserva el dret de 
variar la programació, l’horari, el 
professor/a o la ubicació d’una 
activitat, dins l’equipament, si ho 
considera necessari. El centre 
es reserva el dret de suspendre 
les activitats que no tinguin un 
nombre mínim de participants. 
Aquest mínim està a disposició 
de l’usuari/ària.

• A partir del dilluns, 28 de 
setembre, no es retornaran 
els diners de la inscripció als 
tallers, en tots els casos. L’im-
port de la inscripció només serà 
retornat si l’organització anul·la 
el taller per no arribar al mínim 
de places establertes. L’usuari/
ària pot canviar d’activitat a una 
del mateix import, sempre que 
hi hagi plaça disponible, durant 
la primera setmana d’activitat.

NORMATIVA GENERAL DE LES INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
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• Tots els tallers començaran 5 
minuts després i acabaran 5 mi-
nuts abans de l’hora marcada 
en el programa. Es recuperaran 
les classes perdudes per causes 
alienes a l’usuari/ària.

• A cada activitat s’especifica el 
nombre de sessions.

• Activitats híbrides: aquest tri-
mestre es prioritzarà la formació 
presencial però, si per motius 
sanitaris el centre no pot obrir, 
s’oferirà la mateixa activitat on-
line, sempre que sigui possible. 
En aquestes activitats híbrides, 
s’oferirà una sessió més de les 
habituals, sense cost per a l’usu-
ari/ària (+1) per tal d’explicar la 
metodologia a seguir en format 
online, si es donés el cas. Les 
activitats en aquest format híbrid, 
no es retornaran els diners a par-
tir del dilluns 28 de setembre.

• Així, en cas de força major deri-
vada de la crisis sanitària actual i/o 
perquè qualsevol autoritat gover-
namental no permeti el desenvo-
lupament de l’activitat a la que ha 
estat inscrit/a de forma presencial 
(donat que aquesta circumstància 
pot restringir l’accés a l’equipa-
ment)  aquesta activitat s’adapta-
rà per a que pugui realitzar-se de 
forma virtual i des de qualsevol 
dispositiu amb accés a la xarxa 
internet. El nombre d’hores, ses-
sions i horaris seran els mateixos. 
Aquesta variació no suposarà que 
el curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà dret 
a la devolució de l’import de la 
inscripció proporcional a les sessi-
ons realitzades virtualment.

• Aquests possibles canvis seran 
informats amb antelació així com 
el suport o plataforma telemàti-
ca des de la que es continuarà 
oferint l’activitat.

• Aquest trimestre, el 12 d’oc-
tubre i el 7 i el 8 de desembre 
no hi haurà activitat. Aquestes 
festivitats ja estan comptades a 
les sessions de les activitats.

• El material fungible que sigui 
necessari per al taller anirà a 
càrrec de l’usuari/ària. En la 
informació de cada taller s’es-
pecificarà quin és aquest plus 
econòmic.

• Als tallers d’activitat física 
caldrà dur la pròpia màrfega i el 
material que indiqui el professo-
rat. 

• Hi ha algunes activitats que 
tenen contraindicacions mèdi-
ques, cal consultar les especifi-
cacions a la web.

• En els tallers infantils i famili-
ars, el preu és per infant. 

• El centre declina tota res-
ponsabilitat sobre el material 
personal i les produccions dels 
usuaris/àries. Per aquest motiu 
us demanem que no deixeu al 
centre cap material de valor, ni 
econòmic ni personal. En cas 
que hi tingueu material, l’haureu 
de retirar de les sales o dels ma-
gatzems en finalitzar la darrera 
sessió del trimestre.

NORMATIVA GENERAL DE LES INSCRIPCIONS
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• Cal registrar-se com a usuari/ària del Centre. 
• Cal fer la inscripció online per cadascun dels seminaris i itine-
raris. 
• A partir de 7 dies abans de la data d’inici del seminari, no es 
retornaran els diners de la inscripció, en tots els casos.
• L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització 
anul·la el seminari per no arribar al mínim de places establertes.
• En els itineraris és imprescindible facilitar un número de telèfon 
mòbil per a poder posar-se en contacte.
• En els itineraris el dia de la sortida es pot veure modificat, en 
funció de la previsió meteorològica.

FORMAT: HÍBRID PRESENCIAL I ONLINE
• Aquest trimestre, es prioritzarà la formació presencial però, si 
per motius sanitaris el centre ha de tancar i no pot obrir, s’oferirà 
la mateixa activitat online, sempre que sigui possible. Aquestes 
activitats estan senyalitzades.
• En aquestes activitats híbrides, s’oferirà una sessió més de les 
habituals per tal d’explicar la metodologia a seguir en format on-
line, si es donés el cas.
• Així, en cas de força major derivada de la crisis sanitària ac-
tual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el 
desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma 
presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés 
a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui rea-
litzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés 
a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els 
mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de 
l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades 
virtualment.
• Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així 
com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continua-
rà oferint l’activitat.

FORMAT: PRESENCIAL
• Activitat que s’ofereix en format presencial.
 
FORMAT: ONLINE
• Activitat que s’ofereixen en format online

NORMATIVA ESPECÍFICA DELS SEMINARIS I ITINERARIS

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
TRIMESTRE OCTUBRE-DESEMBRE 2020
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A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic Navas pel 
que fa a la prevenció amb motiu de la covid-19 i també les mesu-
res individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin 
a les activitats del centre.

El CC Navas seguirà els següents protocols sempre d’acord 
amb la normativa vigent:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel 
hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies 
de seguretat requerides.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esgla-
onada i sota control del personal del centre per garantir la distàn-
cia de seguretat.
• Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació 
estarà únicament disponible en línia.
• A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents hora-
ris per tal de no produir aglomeracions de persones.

Mesures individuals:
• Recorda que a tots el espais del CC Navas cal mantenir una 
distància de seguretat entre persones de 1.5-2 metres.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esgla-
onada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del 
personal del CC Navas.
• Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en 
contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa i infor-
ma’ns. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.

MESURES COVID CENTRE CÍVIC NAVAS
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Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

HUMANITATS

ARTISTES I CIUTATS  

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns d’11.30 a 13 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Trama SCCL
Format: Híbrid presencial i online

Farem un recorregut visual a 
partir de la relació que s’esta-
bleix entre les obres dels  artis-
tes, les seves arrels i les seves 
trajectòries, tot articulant els 
continguts amb recursos au-
diovisuals, diàlegs, lectures i 
dinàmiques creatives. Posarem 
èmfasi i visibilitzarem el paper 
de la dona en el món de la cre-
ació artística.

DESCOBRINT ELS SECRETS 
DE LES AMÈRIQUES 

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 19 a 20 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Àlex Mas
Format: Híbrid presencial i online

L’arribada dels primers caça-
dors recol·lectors per l’Estret 
de Bering al continent americà, 
va representar la primera gran 
colonització humana. Vine a 
descobrir els secrets de la his-
tòria d’Amèrica.

 
SEMINARI 
APRÈN A VEURE UNA OBRA 
D’ART

S
DEL 8 D’OCTUBRE 
AL 12 DE NOVEMBRE
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 38.75 € (5 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec de: Sergio Moreno
Format: Híbrid presencial i online

Aprèn com veure, observar i 
analitzar una obra d’art. Des-
cobriràs com treballaven els 
grans mestres de l’art universal 
i et serà molt útil en les teves vi-
sites a museus i  galeries d’art.

SEMINARI
EGIPTE ABANS DE LES 
PIRÀMIDES

S
DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 23 DE NOVEMBRE
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 51.65 € (5 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec de: Núria Castellano, 
Doctora en Història i Egiptòloga
Format: Híbrid presencial i online

Vine a conèixer la història 
d’Egipte d’abans de l’època de 
les piràmides: l’art rupestre, la 
unificació d’Egipte, paletes, di-
vinitats, tombes i faraons que 
van viure la formació de l’estat 
faraònic.
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CREIXEMENT 
PERSONAL, 
ESTILISME I SALUT 

Creixement personal i Estilisme

VIURE EN POSITIU  

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 9.45 a 11.15 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec de: Rebeca Bermú-
dez, Psicòloga Positiva i Coach
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix com dirigir els pen-
saments i les emocions en la 
direcció positiva per tenir una 
altra visió del passat, esperan-
ça envers el futur i gaudir més 
del present.

TAROT I CREIXEMENT 
PERSONAL. 
ARCANS MAJORS

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Teresa Carro
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix  el Tarot com una 
eina per aprofundir en el teu 
autoconeixement i la teva evo-
lució personal. Utilitzarem els 
arcans majors del Tarot de 
Marsella. Cal tenir coneixe-
ments previs del significat 
de les cartes.

TAROT I CREIXEMENT 
PERSONAL. ARCANS 
MAJORS I MENORS

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 20.15 a 21.15 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Teresa Carro
Format: Híbrid presencial i online

Aprèn a utilitzar el Tarot com 
una eina per aprofundir en el 
teu autoconeixement i la teva 
evolució personal. Utilitzarem 
els arcans majors i menors del 
Tarot Rider White. Cal tenir co-
neixements previs del signi-
ficat de les cartes.

PRÀCTICA DEL TAROT. 
ARCANS MAJORS

DEL 29 DE SETEMBRE AL 
15 DE DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Teresa Carro
Format: Híbrid presencial i online

Treballarem diferents tirades, 
utilitzant els arcans majors del 
Tarot Rider White. Cal tenir co-
neixements previs del signi-
ficat de les cartes.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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SEMINARI HÀBITS SALUDA-
BLES PER AL BENESTAR 
EMOCIONAL 

S
DEL 29 DE SETEMBRE 
AL 20 D’OCTUBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 31 € (4 sessions)
Places: 9
A càrrec de l’Associació 
LA TIRETA
Format: Presencial

Crea les teves rutines diàries, 
segons el teu estil de vida, per 
combatre l’estrès, l’ansietat, el 
desànim... o qualsevol Males-
tar Emocional.

MINDFULNESS EMOCIONAL 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 9.45 a 11.15 h
Preu:77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec de: Rebeca Bermú-
dez, Psicòloga Positiva i Coach
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix com les tècniques 
del Mindfulness poden aju-
dar-te a gestionar en positiu les 
emocions a través de l’atenció 
plena.

NEUROCOACHING: COM 
ENTENDRE EL QUE FAIG I 
ENFOCAR-ME EN EL QUE 
VULL FER?

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Isabel Cayuela, Psi-
còloga
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix l’aplicació pràcti-
ca de la neurociència al coac-
hing per ajudar-te a trobar el 
teu propi equilibri personal. La 
combinació de les dues disci-
plines proporciona una gran 
consciència i autoconeixement 
que facilita la comprensió d’un 
mateix i dels altres, 

NEUROCIÈNCIA I PNL. LA 
CIÈNCIA QUE DEMOSTRA 
LA TÈCNICA

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 19.45 a 21.15 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Isabel Cayuela, Psi-
còloga
Format: Híbrid presencial i online

Taller teòric i pràctic per intro-
duir-se en la PNL (Programació 
Neurolingüística) que ens aju-
da a ser més conscient de com 
percebem les situacions, dels 
nostres comportaments i ens 
permet canviar aquells que no 
ens resulten satisfactoris.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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SEMINARI
AUTOMAQUILLATGE 
INICIACIÓ   

S
15 I 22 D’OCTUBRE
Dijous de 18.15 a 21.15 h
Preu: 31 € (2 sessions)
Places: 8
A càrrec d’Anna Mundet, ma-
quilladora creativa i estilista
Format: Presencial

Aprèn diferents trucs bàsics de 
maquillatge i ressalta la teva 
bellesa. El centre proporciona-
rà un llistat dels materials/ma-
quillatge que s’ha de portar.

SEMINARI
VIURE AMB DOLOR I 
MALALTIES CRÒNIQUES  

S
DEL 3 AL 
24 DE NOVEMBRE
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 31 € (4 sessions)
Places: 9
A càrrec de l’Associació 
LA TIRETA
Format: Presencial

Taller Psicoeducatiu sobre hà-
bits saludables per al Benestar 
Emocional per a persones amb 
dolors i/o malalties cròniques per 
millorar la seva qualitat de vida. 

SEMINARI
AUTOMAQUILLATGE 
TENDÈNCIES D’HIVERN  

S
12 I 19 DE NOVEMBRE
Dijous de 18.15 a 21.15 h
Preu: 31 € (2 sessions)
Places: 8
A càrrec d’Anna Mundet, ma-
quilladora creativa i estilista
Format: Presencial

Per a gent amb nocions de 
maquillatge. Vine i descobreix 
les tendències que es portaran 
aquest estiu! Vés a la última! El 
centre proporcionarà un llis-
tat dels materials/maquillat-
ge que s’ha de portar.

SALUT

TAI-TXI I 
TÈCNIQUES XINESES

DEL 28 DE SETEMBRE AL 
14 DE DESEMBRE 
Dilluns de 9.30 a 11 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Isabel Fernández
Format: Híbrid presencial i online

Mitjançant aquestes tècniques mil-
lenàries, treballarem per mantenir 
la flexibilitat i el benestar corporal. 
La seva pràctica no té límit d’edat. 
Cal dur màrfega, tovallola o pareo. 

EXERCICI SALUDABLE PER 
A PERSONES AMB DOLOR 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 12 a 13.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Rosa Domínguez, 
Educadora Psicofísica
Format: Híbrid presencial i online

Farem exercicis adaptats per les 
persones amb dolor. L’exercici 
suau és necessari per a aug-
mentar la mobilitat articular, dis-
minuir la tensió muscular, la fle-
xibilitat i el to cardiovascular. Cal 
dur màrfega, tovallola o pareo.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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L’ART DE MEDITAR 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Johanna Lozada 
Format: Híbrid presencial i online

La meditació redueix el nivell 
de cortisol, aporta major cons-
ciència i ens ajuda a veure la 
profunditat de l’ésser. Cal dur 
màrfega, tovallola o pareo. 

EXERCINT LA MENT

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 18 a 
19.30 h
Preu: 77.50 € (10 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Maribel Castro, 
psicòloga

DEL 9 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 12 a 
13.30 h
Preu: 69.75 € (9 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Isabel Cayuela, psi-
còloga

Format: Presencial

Curs pensat per a la gent pre-
ocupada pels oblits i les pèrdu-
es de memòria. Es treballaran 
tècniques i recursos que faran 
perdre la por i facilitaran una 
millor qualitat de vida. 

MARXA NÒRDICA  

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dijous de 9 a 10.30 h
Preu: 77.50 € (10 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Fernando Bartolo-
mé de Nordic Walking Terapèu-
tic (NWT)
Format: Presencial

Acosta’t a aquesta activitat fí-
sica, moderada i saludable, 
apropiada per tota les edats i 
millora el teu estat de salut. La 
primera sessió començarà al 
Centre Cívic. Cal dur els pals 
per l’activitat.

EXPRESSIÓ

Expressió

HATHA IOGA

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 9.45 a 11.15 h
A càrrec d’Ignasi Bosacoma
Places: 10
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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DEL 29 DE SETEMBRE 
AL 15 DE DESEMBRE 
Grup B: dimarts de 12 a 13.30 h
A càrrec de: Johanna Lozada 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup C: dimecres de 9.30 a 
11 h
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

Places: 7
Preu: 77.50 € (10+1 sessions)

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup D: divendres de 19.15 a 
20.15 h
A càrrec d’Ignasi Bosacoma
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10

Format: Híbrid presencial i online

El hatha ioga és un tipus de 
ioga conegut per la pràctica de 
postures corporals que aporten 
als músculs fermesa i elastici-
tat. Cal dur màrfega, tovallola 
o pareo. 

IOGA-RELAXACIÓ

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 10.30 a 12 h
Preu: 69.75 € (9+1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Johanna Lozada
Format: Híbrid presencial i online

La pràctica regular de ioga i re-
laxació ajuda a mantenir el cos 
durant més temps jove i sa, la 
ment desperta i activa, així com 
un esperit afable i serè. Cal dur 
màrfega, tovallola o pareo. 

MÈTODE PILATES

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup I: dilluns 
de 18 a 19 h  
Grup A: dilluns de 19.15 a 
20.15 h
Grup B: dilluns de 20.30 a 
21.30 h
Preu: 46.50 € (9 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Arlenys Bonsanto

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup C: dimarts de 20.15 a 
21.15 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Celeste Ayús

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup D: dimecres  de 9.30 a 
10.30 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Nil Ortin

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup E: dijous de 17.45 a 18.45 h
Grup F: dijous de 19 a 20 h
Grup G: dijous de 20.15 a 
21.15 h
Places: 10
A càrrec d’Evi Charalampidou 

Grup H: dijous de 20.30 a 21.30 h
Places: 7
A càrrec d’Arlenys Bonsanto

Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE 
Grup J: divendres de 9.30 a 
10.30 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Nil Ortin

Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat



14

TALLERS

El mètode Pilates és un siste-
ma d’entrenament físic i men-
tal que uneix el dinamisme i 
la força muscular, la ment, la 
respiració i la relaxació. Cal 
dur màrfega, cinta elàstica de 
força mitja i tovallola o pareo. 

ZUMBA

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 20 h
Places: 10
A càrrec de: Sant Andreu Pas 
a Pas
Grup B: dilluns de 20.15 a 
21.15 h
Places: 15
A càrrec de: Laura Martín

Preu: 46.50 € (9 +1 sessions)

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup D: dimarts de 20.15 a 
21.15 h
A càrrec de: Natàlia Arumi
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup E: dijous de 17.45 a 
18.45 h   
A càrrec de: Natàlia Arumi
Grup F: dijous de 20 a 21 h
A càrrec de: Laura Martín

Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE  
Grup H: divendres de 20.30 a 
21.30 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Sandra Riera

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
Grup I: dissabte de 10.30 a 
11.30 h
A càrrec de: Irene Chivite 
Preu: 51.65 € (10+1 sessions)
Places: 10

Format: Híbrid presencial i online

Ball gimnàstic, eficaç i fàcil de 
seguir que s’inspira en la mú-
sica llatina internacional per 
cremar calories, millorar la 
condició física, la coordinació i 
proporciona benestar al cos i a 
la ment, reduint l’estrès. Cal dur 
tovallola i ampolla d’aigua. 

IOGA

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 9.45 a 
10.45 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Grup B: dimarts de 16 a 17.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup C: divendres de 17.30 a 
19 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Marina Palop

Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Aprèn postures per tonificar, 
estirar el cos i respirar correc-
tament. Cal dur màrfega, totxo 
o coixí de meditació, cinta força 
mitja i tovallola o pareo. 

ESTIRAMENTS

DEL 29 DE SETEMBRE AL 10 
DE DESEMBRE
Grup A: dimarts d’11 a 12 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup C: dijous d’11 a 12 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Ignasi Bosacoma

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 10 a 
11.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Johanna Lozada

Format: Híbrid presencial i online

Tècnica dolça per estirar els 
músculs, relaxar, disminuir l’es-
très i millorar la postura i l’equi-
libri. Cal dur màrfega, tovallola 
o pareo. 

GAC 
(Glutis, Abdominals i Cames)

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Natàlia Arumi
Format: Híbrid presencial i online

Els glutis, els abdominals i les 
cames són els eixos d’aquest 
taller, on realitzarem exercicis 
dedicats a enfortir-los i tonifi-
car-los. Cal dur màrfega, pilota 
d’espuma i tovallola o pareo. 

PERFECCIONAMENT DEL 
MÈTODE PILATES 

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Celeste Ayús
Format: Híbrid presencial i online

Millora la teva tècnica i la teva 
condició física i mental, a tra-
vés d’exercicis dinàmics, fun-
cionals i respiratoris. Cal ha-
ver practicat Pilates. Cal dur 
màrfega, cinta elàstica de força 
mitja i tovallola o pareo. 

GIMNÀSTICA SUAU

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 10.45 a 
11.45 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 12 a 13 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7

A càrrec de: Nil Ortin
Format: presencial

Activitat per millorar la mobilitat 
articular i la forma física. Adre-
çat a persones que vulguin es-
tar en forma de manera suau i 
entretinguda. Cal dur màrfega, 
tovallola i aigua.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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SÒL PÈLVIC I ABDOMINALS 
HIPOPRESSIVES

DEL 30 DE SETEMBRE 
AL 2 DE DESEMBRE  
Grup A: dimecres de 17 a 
18.30 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 10.45 a 
11.45 h
Preu: 46.50 € (9 +1 sessions)

Places: 7
A càrrec de: Josep Llata, gra-
duat en Fisioteràpia, Màster de 
l’Esport i recuperació en l’acti-
vitat física.

Format: Híbrid presencial i online

Practica la gimnàstica hi-
popressiva i descobreix els 
múltiples beneficis que aporta. 
Treballarem a partir d’exercicis 
teòrics i pràctics i del control de 
la respiració. Cal consultar les 
contraindicacions a la web. 
Cal dur roba còmoda, màrfe-
ga, tovallola i aigua.

IOGA PER EMBARASSADES

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Evi Charalampidou 
Format: Híbrid presencial i online

La pràctica del ioga t’ajuda a 
preparar-te, física i psicològi-
cament, en aquest període tant 
satisfactori, reforçant la flexibili-
tat dels teixits i les articulacions 
per a un part en positiu i menys 
dolorós. Cal consultar les 
contraindicacions a la web. 
Cal dur màrfega i tovallola o 
pareo.

ASHTANGA VINYASA IOGA 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous de 17.30 a 
18.30 h   
Grup B: dijous de 18.45 a 
19.45 h   

Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Johanna Lozada
Format: Híbrid presencial i online

L’Ashtanga Vinyasa, és un ioga 
més dinàmic, on es treballen 
les postures bàsiques del ioga 
encadenades amb el vinyasa 
(respiració i moviment). Cal dur 
màrfega i tovallola o pareo.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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MANTENIMENT SUAU 

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 10.45 a 11.45 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Nil Ortin
Format: presencial

Activitat per millorar la mobilitat 
articular, potenciar la muscu-
latura abdominal i lumbar i mi-
llorar la forma física. Adreçat a 
persones que vulguin estar en 
forma de manera suau i entre-
tinguda. Cal dur màrfega, tova-
llola i aigua.

BOLLYBLAST   

DEL 2 D’OCTUBRE 
A L’11 DE DESEMBRE
Divendres de 17.45 a 18.45 h
Preu: 51.65 € (10+1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Polly Casson
Format: Híbrid presencial i online

Una explosió d’energia i de 
moviment bàsics del ball Bolly-
wood de l’Índia, amb les can-
çons més actuals de la indús-
tria. Energia, passió i alegria 
en una classe de ball. Cal dur 
tovallola i aigua.

EXPRESSIÓ

Balls i danses

DANSA ORIENTAL 
AVANÇADA

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 17.30 a 18.45 h
Preu: 58.15 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Johanna Lozada
Format: Híbrid presencial i online

Treballem, a un nivell més pro-
fund, aspectes de la tècnica 
bàsica oriental alhora que in-
troduïm elements com el bastó 
i/o els cròtals. Calen coneixe-
ments. Cal dur màrfega i tova-
lloleta. 

SALSA CUBANA AMB 
PARELLA II NIVELL 

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 20.15 a 21.30 h
Preu: 116.30 € preu per parella 
(9 +1 sessions)
Places: 6
A càrrec de: Carlos Álvarez
Format: Híbrid presencial i online

Aprofundeix en les passes de 
la salsa cubana per anar intro-
duint diverses figures típiques. 
Cal assistir amb parella. Ca-
len coneixements.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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RITME - BALL

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres d’11.15 a 12.15 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Encarna Cervantes
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix els múltiples be-
neficis que aporta el ball, no 
només en la salut sinó també, 
com una forma de divertir-se, 
relacionar-se, conèixer gent i 
reduir l’estrès del dia a dia i mi-
llorar l’estat anímic.

DANSA AFROCARIBENYA 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Nayan Jaimes
Format: Híbrid presencial i online

Dansa dinàmica, amb molt 
“sabor” donat per la percussió 
i moviments inspirats en la in-
fluència africana i en la música 
caribenya. És apta per totes les 
edats. Cal dur tovallola i aigua.

MODERN JAZZ

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 19 a 20.15 h
Preu: 64.60 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec d’Arlenys Bonsanto
Format: Híbrid presencial i online

El Modern Jazz utilitza el cos 
per descobrir i desenvolupar la 
imaginació i la creativitat, així 
com per alliberar els bloquejos 
mentals. Utilitza diferents tècni-
ques com les del ballet clàssic, 
la dansa contemporània i l’ex-
pressió corporal. 

BOLLYWOOD   

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE 
Divendres de 19 a 20 h
Preu: 51.65 € (10+1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Polly Casson
Format: Híbrid presencial i on-
line

Música i diversió! Aprèn les 
passes bàsiques d’aquest ball 
tant energètic i dinàmic de la 
Índia. Cal dur tovallola i aigua.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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EXPRESSIÓ

Teatre

COMENÇA L’ESPECTACLE         

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 12.15 a 13.45 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 8
A càrrec d’Encarna Cervantes
Format: Híbrid presencial i online

Taller d’adults on aprendrem 
a llegir de forma expressiva i 
comprensiva, a tenir confiança, 
a millorar l’expressió oral i cor-
poral a través del teatre. Calen 
uns mínims coneixements.

CREATIVITAT

Expressió plàstica

DIBUIX ARTÍSTIC

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Sergio Podadera
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix com fer composi-
cions i dibuixos mitjançant el 
carbonet, les cretes i el grafit. 
Cal dur el bloc de dibuix, llapis, 
goma i maquineta. 

PINTURA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Gemma Zaragüeta
Format: Híbrid presencial i online

Practicarem tècniques diverses 
com l’oli, l’acrílic o l’aquarel·la, 
tot buscant una relació har-
mònica de la forma, el color i 
la llum per tal de descobrir la 
pròpia via d’expressió. Cal dur 
el bloc de dibuix, llapis, goma i 
maquineta.

PINTURA A L’OLI

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Gabriela Galileo
Format: Híbrid presencial i online

Aprèn a pintar des de l’inici, 
introdueix-te en el món de la 
pintura, repassa les nocions de 
dibuix, composició i color. Pin-
tarem i compartirem experièn-
cies. Cal tenir coneixements 
bàsics de dibuix o pintura. 
Cal assistir amb tot el materi-
al des de la primera classe. El 
centre proporcionarà un llistat 
dels materials. 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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ART ABSTRACTE. 
EXPERIMENTA I CREA

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Sergio Moreno 
Format: Híbrid presencial i online

Descobreix tots els recursos cre-
atius i tècnics que tens per rea-
litzar art abstracte. Aprèn noves 
tècniques experimentals i innova 
en tècniques tradicionals, utilit-
zant una gran varietat de materi-
als artístics. Cal dur bloc d’esbós 
mida A3, llapis 2B i 4B, goma i 
maquineta. Caixa de guixos pas-
tís o colors solts i laca de cabell. 
També es pot dur el material 
de colors que es tingui a casa 
(aquarel·la, tempera, acrílic...)  

CREATIVITAT

Fet a mà

PATRONATGE INICIACIÓ  

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Marisol Saavedra
Format: Híbrid presencial i online

Aprèn a fer a mida el patró base 
d’una camisa (davanter amb pin-
ça, coll camiser, creuat i màniga 
muntada). L’alumnat farà el seu 
patró amb les pròpies mides. No 
són necessaris coneixements 
previs de patronatge. Cal dur 
paper de patró (manilla o craft), 
llapis, goma, centímetre i regla.

EL MÓN DEL PATCHWORK

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 77.50 € (10+1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Trossets Patchwork
Format: Híbrid presencial i online

Aprendràs aquesta tècnica i 
confeccionaràs les teves peces 
de patchwork, creant i gaudint 
d’una estona de relaxació. Cal 
dur un petit costurer (agulles 
de cosir i de cap, tisores, fil de 
cotó, etc.).

CREATIVITAT

Música

GUITARRA 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A (iniciació/continu-
ació): dimecres de 17.45 a 
18.45 h
Grup B (nivell mig): dimecres 
de 19 a 20 h
Grup C (iniciació): dimecres 
de 20.15 a 21.15 h

Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 8
A càrrec de: Sebastián Gómez
Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Vine i aprèn a tocar o perfec-
cionar aquest instrument i així 
podràs interpretar les cançons 
dels teus grups preferits. Cal 
dur la guitarra clàssica. 

Nivell iniciació-continuació: 
seguirem coneixent acords.
Nivell mig: s’han de conèixer 
la majoria dels acords bàsics 
(Do, Re i Rem, Mi i Mim, Fa...) 
i saber rasguejar ritmes bàsics.
Nivell iniciació: comença des 
de zero.

CANTA: ALLIBERA LA VEU 

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 8
A càrrec de: Romina Krieger, 
soprano i professora de cant
Format: Híbrid presencial i online

Treballes amb la veu? T’agra-
daria aprendre a cuidar-la i a 
alliberar-la? Et donarem eines 
de respiració, de col·locació 
i moviment, que t’ajudaran a 
projectar la veu d’una forma sa-
ludable, a connectar amb ella i 
amb el teu cos. No cal experi-
ència prèvia. 

RECURSOS

SOSTENIBILITAT 
AMB GOSSOS I GATS  

S
1 D’OCTUBRE
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Preu: 10.35 € (1 sessió)
Places: 10
A càrrec de: Zero Waste Bcn
Format: Presencial

Parlarem de l’impacte ambien-
tal de tenir a la nostra llar un 
gos o un gat, i de les maneres 
més sostenibles de tenir-ne 
cura a nivell d’alimentació i 
d’higiene. Elaborarem unes 
joguines per a ells i elles amb 
materials reciclats. Cal dur sa-
marretes velles de cotó (millor 
de colors) i tisores.

REMEIS NATURALS 
PER RELAXAR-SE

S
5 DE NOVEMBRE
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Preu: 10.35 € (1 sessió)
Material: 5 €
Places: 10
A càrrec de: Zero Waste Bcn
Format: Presencial

Taller teòric-pràctic on posarem 
en comú diferents maneres 
per a relaxar-nos en moments 
de nervis o estrès: respiració 
conscient, meditació, infusions, 
ús d’olis essencials i auto mas-
satge. L’alumnat s’enduran un 
roll-on d’aromateràpia amb els 
olis relaxants que es triïn in situ 
i degustaran una infusió.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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BRICOLATGE DOMÈSTIC
S

DEL 6 AL 27 
DE NOVEMBRE
Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: 31 € (4 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Alexandre Jodar
Format: Presencial 

Aprèn nocions bàsiques per ins-
tal·lar un endoll o com canviar o 
reparar les aixetes, descarre-
gues de vàter, etc. Aquest taller 
està pensat per persones que 
es vulguin iniciar en algunes 
tècniques del bricolatge com 
són l’electricitat i la fontaneria. 
No calen coneixements previs. 
Cal dur alicates universals, tor-
navís busca pols, tornavís es-
trella mitja, tisores i ganivet.

NOVA VIDA 
PELS TEXANS VELLS

S
3 I 10 DE DESEMBRE
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Preu: 20.70 € (1 sessió)
Places: 10
A càrrec de: Zero Waste Bcn
Format: Presencial

Sabies que la fabricació dels 
texans té un impacte ambiental 
molt alt? Descobreix com apro-
fitar aquest tipus de tela, ver-
sàtil i resistent, i aprèn a fer tot 
tipus d’objectes i complements: 
bosses, fundes, decoracions, 
bijuteria i molt més! Cal dur ti-
sores, fil i agulla i texans vells.

IDIOMES 

FRANCÈS INICIACIÓ 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A: dimecres d’11.15 a 
12.45 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
A càrrec de: Pascal Verkest

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 17 a 18 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Places: 9
Format: Híbrid presencial i online

Dirigit a qui vol aprendre l’idi-
oma. Podran adquirir nocions 
bàsiques per comunicar-se en 
situacions senzilles de la vida 
quotidiana. 

FRANCÈS INTERMEDI 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 9.30 a 11 
h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
A càrrec de: Pascal Verkest

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 18.15 a 
19.15 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Places: 9
Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Dirigit a persones amb un mí-
nim de coneixements a nivell 
de comprensió i parlat que 
vulguin adquirir coneixements 
més profunds per conversar en 
francès. 

FRANCÈS CONVERSA 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous de 9.30 a 11 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
A càrrec de: Pascal Verkest

Grup B: dijous de 19.30 a 
20.30 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Places: 9
Format: Híbrid presencial i online

Dirigit a persones que ja sa-
ben parlar francès i que vulguin 
practicar la conversa, amb la 
finalitat de millorar-ne l’expres-
sió oral i parlar de manera flu-
ïda. Calen coneixements a 
nivell de comprensió i parlat.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 0 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 17 a 
18.30 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 9.30 a 11 h
A càrrec de: Michelle Przemyk

Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Curs pensat per a qui no hagi 
fet mai anglès i es vulgui iniciar 
en l’aprenentatge de la llengua 
des de zero. Nivell Beginner. 

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 0.5  

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 9.30 a 11 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Grup B: dilluns de 17.30 a 19 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup C: dimecres de 19.30 a 
21 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10

Format: Híbrid presencial i online

Curs pensat per qui ja te una 
base mínima (present simple,  
possessius i demostratius,  do / 
don’t, can / can’t, els números, 
dies de la setmana, etc.), Es 
farà un reforç extra en la gramà-
tica per tal de poder desenvolu-
par-se millor en els cursos se-
güents. Nivell Pre-elementary.
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ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 0.75 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres d’11.15 a 12.45 h
A càrrec de: Michelle Przemyk
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
Format: Híbrid presencial i online

Curs dirigit a l’alumnat que 
hagi superat el nivell beginner  
i vulgui  aprofundir en els  co-
neixements, així com practicar 
el que ja coneixen. Si domines 
el present, saps resoldre situ-
acions quotidianes senzilles 
(donar informació personal, 
demanar coses, parlar d’hà-
bits, gustos, etc) i tens nocions 
del past simple i alguna forma 
de futur, aquest es el teu curs. 
Nivell Elementary.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 0.75 
CONTINUACIÓ

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 9.30 a 11 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Michelle Przemyk
Format: Híbrid presencial i online

Curs dirigit a l’alumnat que 
han fet el taller 0.75 i  a per-
sones amb un bon coneixe-
ment del past simple i el futur 
(going to) així com coneixe-
ments de present perfect. Ni-
vell Post-elementary alt.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 0.75-2 

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts d’11.15 a 12.45 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Michelle Przemyk
Format: Híbrid presencial i online

Curs dirigit a l’alumnat que 
han fet el taller 0.75 continu-
ació i  a persones amb un bon 
coneixement del past simple i 
el futur (going to), així com co-
neixements de present perfect. 
Nivell Post-elementary alt.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 1 

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns d’11.15 a 12.45 
h
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 9.30 a 11 h
A càrrec de: Michelle Przemyk

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Grup C: dimecres de 17.45 a 
19.15 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
Format: Híbrid presencial i online

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Curs pensat per a qui te una 
base ferma però encara no te 
prou vocabulari per passar al 
curs següent. Treballem gramà-
tica, vocabulari, pronunciació, 
conversa, redacció i lectura, 
amb moltes explicacions, acla-
riments i consells per poder 
arribar al nivell intermig amb 
més fluïdesa. Nivell pre-inter-
mediate.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 2 

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 18.30 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE  
Grup B: dimecres de 10 a 
11.30 h
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10

Format: Híbrid presencial i online

Curs pensat per qui te interiorit-
zats els temps verbals i molt de 
vocabulari. Treballem gramà-
tica, vocabulari, pronunciació, 
conversa, redacció i lectura. 
Nivell intermediate.

ANGLÈS EVERYDAY 
ENGLISH 3 

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 18.45 a 20.15 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Format: Híbrid presencial i online

Adreçat a qui ja te interioritzats 
tots els aspectes de la llengua i 
molt de vocabulari i vol avançar 
en el coneixement de l’anglès. 
Aprofundirem en gramàtica, 
vocabulari, pronunciació, con-
versa, redacció i lectura, em-
fatitzant molt en la conversa i 
fluïdesa de la llengua. Nivell 
Advanced.

SPEAK IN ENGLISH 

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 10 a 11 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres de 10 a 11 h
Preu: 51.65 € 10 +1 sessions)

Places: 9
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Format: Híbrid presencial i online

Posa en pràctica l’anglès i co-
mença el dia amb una agrada-
ble conversa en aquest idioma. 
Cal tenir coneixements d’an-
glès a nivell de comprensió i 
parlat. Nivell Pre-Intermediate. 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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ANGLÈS CONVERSA 
INTERMEDIATE

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 10
A càrrec de: Michelle Przemyk

Format: Híbrid presencial i online

Vine a practicar l’anglès mit-
jançant una conversa dirigida. 
Amb ajuda parlaràs sobre te-
mes d’actualitat per millorar 
l’expressió i la fluïdesa oral. 
Cal tenir coneixements d’an-
glès a nivell de comprensió 
i parlat a Nivell Intermediate. 

ITALIÀ INICIACIÓ  

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 18 a 19 h
Preu: 51.65 € (10 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Format: Híbrid presencial i online

Curs adreçat a aquelles per-
sones que es volen apropar 
per primera vegada a l’italià i 
aprendre les nocions bàsiques 
d’aquest idioma.

ITALIÀ NIVELL MIG 

DEL 2 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Divendres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 51.65 € (10+1 sessions)
Places: 9
A càrrec d’Amiable Language 
Services
Format: Híbrid presencial i online

Curs d’italià per a persones 
que poden parlar en passat, 
present i futur: revisarem junts 
aquests temps i altres aspec-
tes gramaticals i culturals de la 
llengua de Leonardo. S’han de 
tenir coneixements de com-
prensió i parlat.

INFORMÀTICA

Informàtica

INFORMÀTICA 0 

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns de 10 a 11.30 h
Preu: 69.75 € (9 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jesús Burjales
Format: Híbrid presencial i online

Ara és el moment d’iniciar-te i 
aprendre a fer ús de l’ordinador. 
Cal dur llapis de memòria.

INICIA’T AL WINDOWS 10 
AMB PORTÀTIL O TAULETA

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Dilluns d’11.30 a 13 h
Preu: 69.75 € (9+1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jesús Burjales
Format: Híbrid presencial i online

Curs bàsic per saber utilitzar el 
W10 on aprendrem a fer-lo fun-
cionar i totes les novetats que 
aporta aquest sistema opera-
tiu. Cal dur un portàtil o tauleta 
amb W10.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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CURS DE 
TABLETS I MÒBILS 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 17 a 18.30 h 
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jesús Burjales
Format: Híbrid presencial i online

Curs dirigit a persones amb 
tauleta i mòbils amb sistema 
android. T’ensenyarem tot el 
que has de saber per treure-li 
el màxim profit. Cal dur el mò-
bil o tauleta.

APROFUNDEIX AL 
WINDOWS 10 AMB 
PORTÀTIL O TAULETA 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 9 
DE DESEMBRE
Dimecres de 18.45 a 20.15 h
Preu: 77.50 € (10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jesús Burjales
Format: Híbrid presencial i online

L’objectiu d’aquest curs és 
seguir assentant les bases i 
poder aprofundir en coneixe-
ments més específics i avan-
çats. Domina el Windows 10.  
Calen coneixements bàsics 
d’informàtica. Cal dur un por-
tàtil o tauleta amb W10. 

PLATAFORMES ONLINE  
S

2 I 9 D’OCTUBRE 
Divendres de 10 a 11.45 h
Preu: 15.50 € (2 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jordi-Joan Rubí
Format: Presencial

Aprèn a utilitzar les diferents 
plataformes per treballar, vide-
oconferències, o per a parlar 
amb la família i mantenir-se 
connectada.

GESTIÓ DE LES FOTOS DEL 
MÒBIL, CABLE I NÚVOL 

S
DEL 2 AL 30 D’OCTUBRE
Divendres d’11.45 a 13.15 h
Preu: 38.75 € (5 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jordi Joan Rubí
Format: Presencial

Una molt creixent activitat de 
les xarxes socials, ens convida 
a aprendre a gestionar fotos i ví-
deos. Cal dur el mòbil, cable de 
connexió i un llapis de memòria.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

LES EINES OFIMÀTIQUES
DE GOOGLE. TOTA 
LA OFICINA AL NÚVOL  

S
19 I 26 D’OCTUBRE 
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 15.50 € (2 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jordi Joan Rubí
Format: Presencial

Coneix la ofimàtica del segle 
XXI. Com accedim al treball 
online? Quines avantatges 
tenen aquest tipus de progra-
mes? En aquest curs es conei-
xerà el Word, l’Excel i el Power 
Point online. Calen coneixe-
ments. Consultar a la web o 
al Centre quins són. Cal dur 
el portàtil.

CONEIX EL NÚVOL  
S

23 I 30 D’OCTUBRE
Divendres de 10 a 11.45 h
Preu: 15.50 € (2 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Jordi Joan Rubí
Format: Presencial

Què és Internet? Com funci-
ona el núvol? Com hi acce-
dim? Com el gestionem? En 
aquest curs respondrem a to-
tes aquestes preguntes de ma-
nera pràctica. Calen coneixe-
ments bàsics d’informàtica. 
Cal dur un llapis de memòria. 

TALLERS EN FAMÍLIA

MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS D’1 A 2 ANYS

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 18 h
A càrrec de: Cooperativa 
Tata-Inti 
Preu: 46.50 € preu per infant (9 
+1 sessions)
Places: 7

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 17 a 18 h
A càrrec de: Niki Valente  
Preu: 51.65 € preu per infant 
(10 +1 sessions)
Places: 7

Format: Híbrid presencial i online

Taller familiar on, a través de 
jocs, cançons i activitats adap-
tades anirem introduint la músi-
ca en la vida dels infants. L’in-
fant ha d’anar acompanyat d’un 
adult. El preu és per infant.
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Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS DE 2 A 3 ANYS

DEL 28 DE SETEMBRE AL 14 
DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 18.15 a 
19.15 h
A càrrec de: Cooperativa 
Tata-Inti 
Preu: 46.50 € preu per infant 
(9+1 sessions)
Places: 7

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 18.15 a 
19.15 h
A càrrec de: Niki Valente  
Preu: 51.65 € preu per infant 
(10+1 sessions)
Places: 7

Format: Híbrid presencial i online

Taller familiar on, a través de 
jocs, cançons i activitats adap-
tades anirem introduint la mú-
sica en la vida dels infants. L’in-
fant ha d’anar acompanyat d’un 
adult. El preu és per infant

IOGA FAMILIAR DE 4 A 6 ANYS

DEL 29 DE SETEMBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 17.45 a 18.45 h
Preu: 51.65 € preu per infant 
(10 +1 sessions)
Places: 9
A càrrec de: Marina Palop
Format: Híbrid presencial i online

Ioga en família és una experi-
ència divertida en la que des-
cobrirem els beneficis del Ioga 
a través del joc, la diversió, el 
ball... finalitzant amb una rela-
xació. L’infant ha d’anar acom-
panyat d’un adult. El preu és 
per infant. Cal dur màrfega.

GIMNÀSTICA POST-PART 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Dijous de 9.30 a 10.30 h
Preu: 51.65 € preu per infant 
(10 +1 sessions)
Places: 7
A càrrec de: Josep Llata
Format: Híbrid presencial i online

A través del mètode hipopres-
siu, es treballarà la musculatura 
abdominal, lumbar, el diafragma 
i sòl pelvià per a la recuperació 
postpart. Cal dur roba còmoda, 
màrfega i una tovallola. L’activi-
tat es pot fer acompanyada del 
teu nadó. Cal consultar con-
traindicacions a la web.

SEMINARIS EN FAMÍLIA

CUINEM EN FAMÍLIA 
DE 5 A 8 ANYS (ECO)

S
1 I 8 D’OCTUBRE
Grup A: dijous de 17.30 a 
18.30 h
Receptes: Mini pizza vegetal / 
Cookies amb plàtan

5 I 12 DE NOVEMBRE
Grup B: dijous de 17.30 a 
18.30 h
Receptes: Croquetes vegetals 
amb amanida de cuscús / Bar-
retes cruixents amb poma.

Preu: 8.50 € (2 sessions)
Places: 12
A càrrec de: Mercè Homar, nu-
tricionista 
Format: Online

TALLERS
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SEMINARIS

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

Deixarem que els infants recone-
guin i experimentin textures, co-
lors, olors i sabors mitjançant re-
ceptes fàcils i divertides per cuinar 
junts. Utilitzarem aliments de pro-
ximitat, de temporada i ecològics. 

CUPCAKES AMB POC 
SUCRE DE 6 A 10 ANYS  

S
14 DE NOVEMBRE
Dissabte de de 10.30 a 12.30 h
Preu: 8.50 € (1 sessió)
Places: 12
A càrrec d’Alicia Orellana de 
“La Mamma Alicia”
Format: Online

Farem uns cupcakes boníssims i 
reduïts en sucre per fer-los més 
saludables! Utilitzarem fruites i 
vegetals. Ja veuràs que són molt 
fàcils de fer i amb molt saborosos.

SEMINARIS

Cuina i gastronomia

TASTETS DE FRUITES I 
VERDURES DE TARDOR 
(ECO)

S
1 I 8 D’OCTUBRE
Dijous de 19 a 21 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Mercè Homar, nu-
tricionista 
Format: Online

Aprofitarem la gran varietat 
d’aliments de tardor per a pre-
para receptes variades: cremes, 
saltats i estofats, amb algunes 
postres sense sucres refinats. 
Utilitzarem productes de proxi-
mitat, de temporada i ecològics.

HAMBURGUESES 
GOURMET

S
5 D’OCTUBRE
Dilluns de 18 a 20.30 h
Preu: 10.65 € (1 sessió)
Places: 12
A càrrec d’Alicia Orellana de 
“La Mamma Alicia”
Format: Online

Aprèn a fer hamburgueses de 
carn, de pollastre, de peix i de 
vegetals, amb ingredients i es-
pècies que les convertiran en 
unes delicioses i suculentes 
hamburgueses gourmet.

fo
to

: p
ix

ab
ay



31

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

ARROSSOS I FIDEUAS  
S

14 I 21 D’OCTUBRE
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Diego Molina
Format: Online

Els nostres arrossos i fideuàs 
tenen gran fama arreu del món. 
Aprendrem trucs de restaurant 
per fer brous i fumets consis-
tents i saborosos i trobar els 
punts perfectes del gra i de la 
pasta. 

CUIDEM EL SISTEMA 
IMMUNITARI (ECO)  

S
17 D’OCTUBRE
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Preu: 12.75 € (1 sessió)
Places: 14
A càrrec de: Mercè Homar, nu-
tricionista 
Format: Online

Reforçar el sistema immunolò-
gic és important per a la preven-
ció d’infeccions. Farem receptes 
amb aliments que no haurien 
de faltar en els nostres àpats i 
parlarem dels que no ens con-
venen per a fer una bona pre-
venció i estar forts. Utilitzarem 
productes de proximitat, de 
temporada i ecològics.

FEM HUMMUS VARIATS  
S

20 D’OCTUBRE
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Preu: 8.50 € (1 sessió)
Places: 14
A càrrec de: Zero Waste Bcn
Format: Online

Aprendrem les bases per a ela-
borar aquesta famosa crema 
de cigrons i en farem variacions 
per a poder aprofitar aquells 
ingredients que tinguem a la 
nevera i personalitzar-les al 
nostre gust. Receptes 100% 
vegetals. 

SEMINARIS
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LA CUINA MARINERA 
MÉS NOSTRA

S
26 D’OCTUBRE I 2 DE NO-
VEMBRE
Dilluns d’11 a 13 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Diego Molina
Format: Online

Descobreix la cuina marinera 
catalana. Farem receptes com 
les mandonguilles amb sípia, 
el rap al all cremat i l’arròs del 
delta de l’Ebre. Vine a gaudir 
de la nostra gastronomia!

MENOPAUSA A LA VISTA! 
(ECO)

S
5 I 12 DE NOVEMBRE
Dijous de 19 a 21 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Mercè Homar, nu-
tricionista 
Format: Online

La menopausa no és una ma-
laltia però, la varietat de símp-
tomes molestos, ens fan sentir 
que ho és. Coneixerem què està 
passant amb les nostres hor-
mones i veurem com amb una 
bona alimentació, podem millo-
rar la nostra qualitat de vida en 
aquesta etapa de la vida. Utilit-
zarem productes de proximitat, 
de temporada i ecològics.

PASTISSERIA 
BAIXA EN SUCRES

S
9 I 16 DE NOVEMBRE
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec d’Alicia Orellana de 
“La Mamma Alicia”
Format: Online

Aprèn a reduir el sucre, i utilitzar 
un altre tipus de greixos salu-
dables. Banana bread, crumble 
d’ametlles i maduixes, pastís de 
llima i nous i té matxa.

SEMINARIS

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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TOT COQUES   
S

18 I 25 DE NOVEMBRE
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Preu: 17 € (2 sessions)
Places: 14
A càrrec de: Diego Molina
Format: Online

Descobreix les grans coques, 
tant dolces com salades Com 
les grans coques de recapte i 
la coca de trampó, la coca de 
Llavaneres i la de vidre. T’en-
senyarem tots els passos per 
assolir uns grans resultats.

ITINERARIS

Itineraris

MOLT IMPORTANT
• Cal inscripció prèvia per ca-
dascun dels itineraris. 
• Preu per itinerari: 11.75 €
• A partir de 7 dies abans de la 
data d’inici de l’itinerari, no es 
retornaran els diners de la ins-
cripció, en tots els casos. 
• L’import de la inscripció no-
més serà retornat si l’organit-
zació anul·la l’itinerari per no 
arribar al mínim de places es-
tablertes. 
• És imprescindible facilitar un 
número de telèfon mòbil per a 
poder posar-se en contacte.
• En funció de la previsió mete-
orològica, el dia de la sortida es 
pot veure modificat.

LA CIUTADELLA, 
UN PARC DE CIÈNCIA

3 D’OCTUBRE
Dissabte a les 10 h
Punt de trobada: Entrada al 
Parc des de l’Avinguda Lluís 
Companys
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Judit Gil
Format: Presencial

El 1872 es va aprovar un pla per 
transformar l’espai que ocupava 
la Fortalesa de la Ciutadella en 
un parc públic, un gran espai 
“natural” que oferís un lloc de 
lleure però també un lloc per  
educar a la població en concep-
tes científics i tècnics. En aquest 
itinerari també coneixerem els 
polítics, artistes, arquitectes... 
que hi van participar.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

SEMINARIS ITINERARIS
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BARCELONA MODERNISTA

15 D’OCTUBRE
Dijous a les 10.30 h
Punt de trobada: Entrada Hotel 
Casa Fuster, Passeig de Grà-
cia, 132
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Jordi Pisa
Format: Presencial

Una ruta de carrer pels princi-
pals espais de Barcelona on el 
modernisme va esdevenir un 
símbol d’identitat de Catalunya 
des de finals del segle XIX fins 
a principis del XX. 

DELS GREMIS A EINSTEIN, 
CIÈNCIA A SANT PERE 
I LA RIBERA

7 DE NOVEMBRE
Dissabte a les 10 h
Punt de trobada: Plaça de Lluís 
Millet
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Judit Gil
Format: Presencial

Vine a explorar un barri des-
conegut per molts barcelonins 
mitjançant la història de les se-
ves indústries, els seus treba-
lladors i els científics que hi han 
viscut o que l’han visitat. Què hi 
feia Albert Einstein l’any 1923 
en un local del carrer Sant Pere 
Més Baix?

ITINERARIS

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat
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BARCELONA MÀGICA I 
MISTERIOSA

27 DE NOVEMBRE
Divendres a les 10.30 h
Punt de trobada: Passeig de 
Gràcia, 1 al costat de l’Apple 
Store
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Jordi Pisa
Format: Presencial

La història de Barcelona està 
plena de llegendes i profecies 
que recorren els seus carrers i 
edificis. Ens introduirem en una 
Barcelona diferent i oculta. 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

ITINERARIS
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MAPA 

Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, V25, 62, 117, 192 i N3 
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas (L1)

PER A MÉS INFORMACIÓ

ccnavas.cat 
ccnavas@bcn.cat 
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
instagram.com/ccnavas

Dilluns a divendres 
9.30 h – 14.30 h / 16 h – 21.30 h
Dissabtes 
10 h – 14 h / 16 h – 20 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC
NAVAS
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