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del 23 d’agost al 17 de setembre del 2021
De dilluns a divendres de 8 a 21 h
- Inscripció presencial: Pagament amb targeta (cal presentar el 
DNI del titular) o imposició bancària (cal presentar el comprovant 
de l’ingrés en un termini màxim de tres dies naturals després 
d’haver efectuat la matrícula. Fins que no s’entregui el rebut no es 
considerarà vàlida la inscripció).
- La inscripció de menors d’edat serà presencial i amb autorització 
del/la tutor/a legal.
Inscripcions ON-LINE:

:

del 23 d’agost al 19 de setembre del 2021
- Per poder fer una inscripció on-line t'has de registrar com a usuària. 
Amb les dades personals no es pot inscriure una altra persona.

INSCRIPCIONS 

- La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si 
la situació sanitària no ho permet, els adaptarem perquè es 
puguin portar a terme en format virtual. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès. 
- El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos (tan 
en el format presencial com en on-line). Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès. 
- Els cursos i tallers són trimestrals i els preus corresponen a 
la totalitat dl trimestre.
- Inici dels cursos a partir del 27 de setembre  i tindran una durada 
de  9 sessions (excepte que s’especifiqui una altra durada).
- Les places són limitades en totes les activitats.

CONDICIONS

Inscripcions PRESENCIALS:



 - Per la inscripció a dos o més tallers s’aplicarà un 15% de 
descompte a partir del segon taller de menor import, si les 
inscripcions són simultànies i de forma presencial al centre cívic. 
No acumulables a altres tipus de descomptes.

- Per beneficiar-se de reduccions de tarifes o descomptes
(situació d’atur i discapacitat) cal presentar la documentació i fer 
la inscripció presencialment al centre. 

DESCOMPTES I REDUCCIÓ DE TARIFES

CONDICIONS
- En cap cas es reservarà plaça per telèfon. 
- Un cop realitzada la inscripció només es retornaran els diners 
en cas que el centre cívic suspengui el curs. 
-El centre cívic es reserva el dret de suspendre un curs si no 
s’arriba al mínim d’inscripcions.
-El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, 
el professorat o la ubicació d’una activitat si ho considera 
necessari. En cas d’anul·lació d’alguna sessió, aquesta serà 
recuperada el mateix trimestre.

PORTES OBERTES ALS TALLERS DEL CENTRE CÍVIC
Vine a fer un tastet dels cursos i tallers!

QUAN? Els dies 15 i 16 de setembre a la tarda

COM M’HI APUNTO?
Envia un correu electrònic: tallers@ccbesos.org 
Truca: 932 564 901  
Vine presencialment al Centre Cívic Besòs

IMPORTANT!
EL FORMAT DELS CURSOS I TALLERS SERÀ PRESENCIAL O 
ON-LINE EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA I DEL QUE 
DECRETI EL PROCICAT.



ESCOLA DE FLAMENC

SEVILLANES

RUMBA I SEVILLANES

Si sempre has volgut aprendre a 
ballar-les bé, aquesta és la teva 
oportunitat!

DANSA FLAMENCA
Aprèn i practica el flamenc de 
sempre amb el sentiment i la força 
que mouen aquesta dansa. 

Tallerista: Helga Carafí
INICIACIÓ
Dimecres de 17 a 18 h 
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)
Preu: 49 € / 9 sessions 

INTERMEDI
Dimecres de 18.15 a 19.15 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)
Preu: 49 € / 9 sessions

GUITARRA FLAMENCA

Tallerista: Isabel Marsol

INTERMEDI
Dilluns de  18 a 19 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 43,56 € /  8 sessions

INICIACIÓ: En aquest curs 
aprendrem passos senzills de 
rumba i de sevillanes, per ballar a 
festes i també crearem una 
coreografia.

Tallerista: Isabel Marsol
Dilluns de 17 a 18 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 43,56 € / 8 sessions

Aprèn a tocar i seguir els ritmes 
més flamencs amb la guitarra.
Curs d’iniciació.
Cal tenir guitarra.

Tallerista: pendent de concretar
Dimarts de 19.30 a 21 h
(Del 28/09/2021 al 23/11/2021)
Preu: 65,34 € / 8 sessions

AVANÇAT
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)
Preu: 49 € / 9 sessions

AVANÇAT
Divendres de  19.30 a 20.30 h
(Del 1/10/2021 al 26/11/2021 )
Preu: 49 € / 9 sessions



ESCOLA DE FLAMENC

CANTE FLAMENC CAIXÓ FLAMENC
Una oprtunitat única per aprendre 
les tècniques bàsiques del cante 
jondo. Amb l’acompanyament 
d’un guitarrista.

Tallerista: Sara Sambola
Guitarrista: Iban Pérez
INICIACIÓ
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021 )
Preu: 49 € / 9 sessions

AVANÇAT
Dimecres de 18.45 a 19.45 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021 )
Preu: 49 € / 9 sessions

Aprèn i millora les bases de la 
percussió flamenca. Si les classes 
són presencials et podem deixar el 
caixó. Si són on line cal tenir-ne un.

Tallerista: Oscar Puig

Dijous de 18 a 19 h
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021 )
Preu: 49 € / 9 sessions

COMBO FLAMENC (AVANÇAT)

Aprendrem a interpretar de forma 
conjunta diversos pals flamencs 
compassats i consolidarem un 
repertori propi. Hi són benvinguts 
els/les alumnes de guitarra 
flamenca, de cante, caixó, 
palmes... Vine a posar en pràctica 
els teus coneixements!

Tallerista: Sara Sambola
Guitarrista: Iban Pérez
Dimecres de 20 a 21 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021 )
Preu: 49 € / 9 sessions



MÚSICA, DANSA I TEATRE

TANGO

Taller per aprendre d’una manera 
bàsica els passos d’aquest ball 
tan popular. Cal apuntar-se en 
parella.
Tallerista: Silvia Cisnero
Dilluns de 20 a 21 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021 )
Preu: 29,23 € / 8 sessions

GUITARRA
Toca les teves cançons 
preferides. Agafa la guitarra i vine!
Tallerista: Marcos Rodriguez
INICIACIÓ
Dijous de 19.45 a 20.45 h
(Del  30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 32,89 € / 9 sessions

INTERMEDI
Dijous 18.30 a 19.30 h
(Del  30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 32,89 € / 9 sessions

ZUMBA
Hem de moure el cos! Vine a fer 
estiraments i activitat cardiovascular, 
amb música moderna i ritmes llatins.
Tallerista: Lourdes López
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
(Del 28/9/2021 al 23/11/2021)
Preu: 29,23 € / 8 sessions

BESÒS BAND 

Banda de música del barri: Espai 
de trobada i relació de veïnat amb 
interessos musicals. Participa en 
actes festius i culturals del barri.
Cal tenir instrument.

Organitza: Besòs Band
Dimarts de 19.15 a 21 h
(Del  28/9/2021 al 23/11/2021)
Gratuït. Organitza: Besòs Band

NOVETAT



SALSA I RITMES CARIBENYS
Aprèn o perfecciona ritmes 
populars llatins: merengue, salsa, 
bachata...

Tallerista: Olga Aceña
Dijous de 20 a 21 h
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 32,89 € / 9 sessions

TALLER TEATRE DANSA 
BESOS CREACIÓ

Reflexionarem i ens expresarem 
amb el cos, el moviment i 
l’escena. I compartirem els 
processos de creació amb el 
veïnat.

Tallerista: Inés Boza
Dimarts de 19.45 a 21 h
(Del 19/10/21  al 23/11/2021)
Preu: Gratuït / 6 sessions

DANSES AFRICANES
Dansa, energètica i saludable que 
ens permetrà connectar amb la 
terra, el cos i la ment obrint tots 
els xacres.

Tallerista: Robert Dokponnou
Dissabte de 10 a 11 h
(del 2/10/2021 al 27/11/2021)
Preu: 32,89 € / 9 sessions

MÚSICA, DANSA I TEATRE



SALUT I BENESTAR

IOGA

El ioga ens ajuda a despertar 
l'energia vital per entrenar el cos, 
la ment i l'esperit i desplegar tot el 
teu potencial. 
Cada usuari/a haurà de portar la 
seva màrfega.

Tallerista: Paula Villar
Dijous de 18.30 a 19.45 h
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 41,11 € / 9 sessions

AERÒBIC

PILATES

Treballarem els músculs interns per 
aportar equilibri corporal i donar 
estabilitat i fermesa a la columna 
vertebral.  Cada usuari/a haurà de 
portar la seva màrfega.

Tallerista: Marta Rodriguez
Dimarts de 17 a 18 h
(Del 28/9/2021 al 23/11/2021)
Preu: 29,23 € / 8 sessions

Mou-te i passa-t’ho bé amb 
aquesta proposta d'esport 
divertida al ritme de la música.
Activitat no mixta.

Tallerista: Houda Cherkaoui
Dimecres de 10 a 11 h
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021 )
Preu: 27,44 € / 9 sessions

NOU



RECURSOS I HUMANITATS

TREU PROFIT DEL TEU
MÒBIL O TABLET

INICIACIÓ
Nocions bàsiques per aprendre a 
trucar, a gestionar els contactes, a 
navegar per Internet, instal·lar i 
utilitzar aplicacions com Whatsapp. 
Porta el teu mòbil o tablet. Sistema 
Android.

Tallerista: Enric Cànaves
Dilluns de 16 a 17.30 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Gratuït / 8 sessions

TREKKING INFORMÀTIC
- EDICIÓ MULTIMÈDIA -

Retocar imatges, editar arxius de 
so, crear composicions de vídeo. 
Utilitzarem programes gratuïts 
que es poden descarregar.
Tallerista: Enric Cànaves
Organitza: Xarxa sense gravetat
Divendres de 16 a 18 h
(De l’1/10/2021 al 26/11/2021)
Gratuït / 9 sessions

INTERMEDI
Recursos per a l'autonomia digital 
Ús d’aplicacions: CatSalut, el Rec, 
demanar cita a l’Ajuntament, utilitzar 
Google Calendar, Google Map... Porta 
el teu mòbil o tablet. Sistema Android.

Tallerista: Enric Cànaves
Dilluns de 17.45 a 19.15 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Gratuït / 8 sessions

INFORMÀTICA

INICIACIÓ
Aprendrem a utilitzar el ratolí, les 
carpetes i farem un introducció a 
Internet.
Dijous de 16 a 17.30 h
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Gratuït / 9 sessions

INTERMEDI
Farem servir correu electrònic, 
processador de textos i fulls de 
càlcul.
Dijous de 17.45 a 19.15 h
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Gratuït / 9 sessions

ANGLÈS
Tots els nivells. Estudiarem expressions, 
pronunciació, gramàtica, vocabulari...

Tallerista: Andrew Dodd
Organitza: Xarxa sense gravetat
Dimecres de 17.30 a 18.45 h
(Del 06/10/2021 al 24/11/2021)
Gratuït / 8 sessions



TALLER

HORT URBÀ
En aquest taller d'iniciació al cultiu 
d'horts urbans aprendrem a fer un 
hort urbà des de l’inici: organitzar 
l'espai disponible, preparar les 
taules de cultiu, conèixer les 
necessitats bàsiques, la freqüència 
de rec i el manteniment de l'hort,  el 
calendari de sembra, aprendre 
quines hortalisses es sembren a 
cada temporada, com plantar-les i 
fer-les créixer...
Buscarem resposta tots els dubtes 
que tinguem!

Tallerista: Alfonso Peña Garcia
Divendres de 18.30 a 20 h
(De l’1/10/2021 al 26/11/2021 )
Gratuït / 9 sessions



ARTS PLÀSTIQUES

DESCOBREIX EL MÓN 
DE LA  PINTURA

Per a persones amb experiència o 
sense en les tècniques pictòriques. 
Indagarem en les formes i el seu 
volum, treballarem la llum i l'ombra, 
els colors, a la recerca de 
l'harmonia i d'un estil propi. 
Aprendrem a dibuixar des del 
natural, des de la còpia, en un camí 
cap a la creació de la teva pròpia 
obra. 
Si el taller és on-line has de tenir el 
teu material.

Tallerista: Placido Dominguez
Dilluns de 10.30 a 12.30 h

Preu: 49,37 € / 8 sessions
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)

TALLER D’AQUAREL·LA

Un espai on apropar-se a aquesta 
tècnica tan coqueta! Vine a 
experimentar amb les seves 
possibilitats i fes les teves pròpies 
obres! Si el taller és on-line has de 
tenir el teu material.

Tallerista: Virginia Zimanás
Organitza: Xarxa sense gravetat
Dimecres d’11 a 13 h

Gratuït / 9 sessions
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)

FOTOGRAFIA
INICIACIÓ

Inicia’t en la fotografia, aprèn 
tècniques i aplica-les. Vine amb la 
teva càmera reflex, compacta o 
fins i tot amb el teu mòbil.

Tallerista: Sergio Flores
Dimecres de 17 a 18.30 h

Preu: 49,33 € / 9 sessions
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)

FOTOGRUP

ESPAI PER MILLORAR, 
GAUDIR I COMPARTIR 
AMB LA FOTOGRAFIA

L'objectiu d'aquest taller és 
agrupar persones interessades en 
la fotografia. Aprendre, des d’un 
nivell inicial o avançat, i compartir 
experiències fotogràfiques, tant a 
l'hora de realitzar-les com en el 
momento d'editar-les. El grup 
comptarà amb la coordinació i 
suport d’un tallerista.
Cal que porteu la vostra càmera i 
el vostre ordinador.
Tallerista: Sergio Flores
Dimecres de 19 a 20.30 h

Preu: 49,33 € / 9 sessions
(Del 29/9/2021 al 24/11/2021)



ARTS PLÀSTIQUES

Crea les teves pròpies peces de 
ceràmica. Aprendrem les 
tècniques bàsiques de modelat 
(pessic, xurros o la planxa) i 
decoratives (esgrafiat, neriage o 
jaspiat). Pintarem amb engalbes 
de colors i acabarem esmaltant 
les. 
No cal tenir coneixements previs, 
les peces es lliuraran cuites.

Tallerista: Isabel Pallarés
Dilluns de 18.45 a 20.15 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 43,85 € / 8 sessions

CERÀMICA
Tant si tens coneixements previs 
de costura com si no en tens però 
sempre has volgut aprendre a 
utilitzar la màquina de cosir, 
aquesta és la teva oportunitat! 

Tallerista: Lina Antar 

COSIR A MÀQUINA

INICIACIÓ
Dijous de 17 a 19 h 
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 54,89  € / 9 sessions   

INTERMEDI
Dilluns de 17 a 19 h 
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 48,79 € / 8 sessions



INFANTILS (de 6 a 12 anys)

KUNG-FU

Adreçat a tots els infants que 
tinguin ganes d'endinsar-se en el 
món de les arts marcials. Un taller 
on treballarem la motricitat, la 
flexibilitat i aprendrem a tenir 
consciencia del nostre cos.

Tallerista: Houda Cherkaoui
Dijous de 17 a 18 h 
(Del 30/9/2021 al 25/11/2021)
Preu: 30,17 € / 9 sessions

CERÀMICA

Creem i gaudim amb el fang! Un 
taller per desplegar la teva 
imaginació i crear lliurement. A 
partir d'unes tècniques senzilles, 
aprendràs a decorar amb 
engalbes i a esmaltar.
Si el taller s’ha de fer on line, 
podràs recollir el paquet de 
material bàsic (fang, engalbes i 
esmalt) al Centre cívic un cop feta 
la inscripció. Pel que fa a les 
eines bàsiques per treballar, 
durant la primera sessió la 
tallerista us informarà d’on 
aconseguir-les.

Tallerista: Isabel Pallarés
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 26,81  € / 8 sessions

DIBUIX I PINTURA

Experimentarem amb els dibuixos 
i els colors i desenvoluparem tota 
la seva creativitat que portem 
dins!

Tallerista: Placido Dominguez 
Dilluns de 18.30 a 19.30 h 
(Del 27/9/2021 al 22/11/2021)
Preu: 26,81 € / 8 sessions

LLENGUATGE MUSICAL 

[Adreçat a infants de 8 a 14 anys]

Vols aprendre a llegir una 
partitura, per poder-la tocar o 
cantar?
Vols conèixer un nou idioma, 
anomenat música?
Aprèn llenguatge musical i 
comença a conèixer els 
instruments de vent!

Organitza: Besòs Band

Dimarts de 18 a 19 h
(Del 28/9/2021 l 23/11/2021)
Taller gratuït / 8  sessions



JOVES (de 12 a 18 anys)

K-POP

Aprèn a ballar les coreografies del 
pop coreà.

Tallerista: Pendent de confirmar
Divendres de 17 a 18 h
(De l’1/10/2021 al 12/11/2021)
Gratuït / 7 sessions

GUITARRA

Taller on els i les joves podran 
desenvolupar el seu talent com a 
guitarristes, començant per la 
tècnica, posició correcta, acords 
etc. Perfeccionarem a poc a poc 
el nivell. 
Cal que portis la teva guitarra.

Tallerista: Jordi De Diego
INICIACIÓ
Divendres de 18 a 19 h
(De l’1/10/2021 al 12/11/2021)
Gratuït /  7 sessions

AVANÇAT
Divendres de 19.15 a 20.15 h
(De l’1/10/2021 al 12/11/2021)
Gratuït / 7 sessions

ARTS MARCIALS

Iniciació a les disciplines de les 
arts marcials per tonificar el cos i 
millorar la coordinació.

Tallerista: David López
INICIACIÓ
Divendres de 18.15 a 19.15 h
(De l’1/10/2021 al 12/11/2021)
Gratuït /  7 sessions

MODERNIZATE:
COSTURA CREATIVA, ESTAMPACIÓ I ART TÈXTIL

[Joves de 12 a 20 anys]
Troba en la costura, l'estampació i l'art tèxtil una manera per conèixer-te i 
conèixer altres joves! Descobreix com a través de diverses tècniques 
tèxtils podràs prendre més consciència de la teva autoestima, perdre 
vergonyes, explicar històries i ser qui ets!

Coorganitza: Aquí t’escoltem
Dimarts de 17.30h a 19.30h
(Del 28/9/2021 al 14/12/2021)
Gratuït / 12 sessions



JOVES - MUV SANT MARTÍ (a partir de 14 anys)

VOGUE - MASTERCLASS

El voguing es caracteritza per ser moviments rectilinis i jugar amb 
poses com els models (el braç angular, lineal i rígida, la cama, i els 
moviments del cos). Aquest estil de dansa va sorgir de salons de ball 
d'Harlem pels afroamericans i els llatins en la dècada de 1920-30. 
Originalment va ser anomenat “presentation” i després “performance”. 
Amb els anys, la dansa es va convertir en la forma més intricada i 
il·lusòria que ara es diu “Vogue”.
El Voguing està contínuament desenvolupant-se com una forma de 
dansa establerta, que es practica en l'escena del ball i discoteques gais 
en les principals ciutats dels Estats Units, principalment a la ciutat de 
Nova York.

Coorganitzat amb: Electrohope Bcn
Dissabte 9 d'octubre
De 10 a 11.30 h
Inscripcions a partir del 20 de setembre
Gratuït



WAACKING - MASTERCLASS

El Waacking és un estil de ball que té el seu origen en les discoteques 
gais a principis dels anys 70 en la Costa Oest dels EUA i ha estat 
desenvolupat dins de la comunitat gai. Aquest estil solia ser ballat per 
la comunitat Llatina i Afroamericana. A principis dels anys 70 en les 
discoteques gais més famoses en Los Angeles es podia veure a 
ballarins ballant Waacking.
La música disco i la House són els vehicles perfectes per a aquest ball. 
En els anys 70 Lamont Peterson va ser un dels primers a començar a 
moure els braços de la forma tan característica del Waacking.

Coorganitzat amb: Electrohope Bcn
Dissabte 9 d'octubre
De 12 a 13.30 h
Inscripcions a partir del 20 de setembre
Gratuït

JOVES - MUV SANT MARTÍ (a partir de 14 anys)



MESURES COVID-19
FORMAT ON-LINE:

- És necessari tenir accés a equipament informàtic (ordinador, portàtil, 
tauleta o mòbil), connectivitat a internet i una adreça de correu electrònic.
- Les sessions seran per videoconferència a través d’una plataforma de 
vídeo-trucades. Des de l’ ordinador no cal instal·lar cap programa. Des de 
tauletes i telèfon mòbil caldà instal·lar l‘aplicació. 
- Uns dies abans de l’inici de l’activitat s’enviarà un correu electrònic 
amb l’enllaç per conectar-se al taller el dia i hora indicats.
- Caldrà accedir-hi amb el nom i cognom propi. El professor/a passarà 
llista a l’inici de la sessió. No es pot compartir l’enllaç amb altres 
persones no inscrites.

FORMAT PRESENCIAL:
- Es respectaran les mesures sanitàries establertes en cada moment per 
les autoritats responsables: distància de seguretat, ús de mascaretes, ús 
de gel hidroalcohòlic.
- Cal portar el material de casa  (màrfega, material ús personal), en cas 
que el curs ho requereixi. El centre no en podrà cedir.
- No es podrà fer ús dels vestuaris, caldrà venir amb la roba adequada 
al centre (indicació per als tallers i activitats de cos i moviment).
- Les finestres romandran  obertes durant les sessions per garantir la 
ventilació creuada de l’espai. A l’aula, l’alumnat disposarà de material per 
higienitzar la seva taula i cadira, abans i després de la classe.
- Hi haurà un marge de temps (15min) entre tallers per no congestionar els 
espais. Es demana limitar el temps en les zones de pas.
-El primer dia presencial cal signar la Declaració responsable  en relació 
a la situació de pandèmia Covid-19. Abans d’accedir al centre, cal verificar 
l’estat de salut  i comprovar: temperatura inferior a 37,5ºC i/o no tenir cap 
símptoma compatible amb la COVID-19 (febre, tos, fatiga, dificultats 
respiratòries, etc.).

 

- No es podrà accedir al centre en cas de:
Estar en aïllament per ser positiu de COVID-19 o per ser contacte estret 
d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
Estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 
molecular.



INSTRUCCIONS PER SEGUIR ELS CURSOS VIRTUALS
Aquest trimestre el format dels tallers al Centre cívic Besòs s’adaptarà 
en funció de la situació sanitària i de les mesures que decreti el Procicat.
Per aquest motiu, si la situació així ho requereix, els cursos i tallers es 
realitzaran en format virtual.
El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos que en el format 
presencial.
La plataforma que s’utilitzarà serà: JITSI MEET.

QUÈ ES NECESSITA?

Dispositiu o equipament informàtic

Connectivitat a Internet

Correu electrònic

COM CONNECTAR-SE?

L’ENLLAÇ: Uns dies abans del taller s’enviarà un correu 
electrònic amb un enllaç que us permetrà accedir a la sessió 
virtual del curs. Com a molt tard, rebreu aquest correu un dia 
laborable abans del dia d’inici del taller on estigueu apuntades.

LA PLATAFORMA: Des de l’ordinador, no és necessari 
descarregar-se cap programa. Només cal que entreu a l’enllaç 
que heu rebut per correu electrònic.
En canvi, si feu servir el mòbil o la tauleta haureu de descarregar 
l'aplicació i seguir els mateixos passos.

INICI DE LA VIDEOCONFERÈNCIA: El dia i hora de l’activitat, 
feu clic a l’enllaç que us haurem enviat (en cas que us demani la 
contrasenya, introduiu-la). A continuació, el programa us 
demanarà accés a la configuració de l’àudio i del vídeo, l’haureu 
d’acceptar.

AJUDA I DUBTES: Si teniu algun dubte podeu consultar aquest 
tutorial: https://youtu.be/zHJCVKtO8Qs
També us podem ajudar a través de:
tallers@ccbesos.org / 932564901 / presencialment al Centre 
Cívic Besòs (Rambla Prim, 87)

?



Centre de Serveis Socials del Besòs
De dilluns a divendres de 9 a 14h. Atenció amb cita prèvia 900 922 357

Treball als Barris - Barcelona Activa
Punt d’assessorament laboral | Atenció presencial només amb cita prèvia: 
934 019 556 / 934 019 614 / 661 867 312 / 661 867 323 | 
treballalsbarris@barcelonactiva.cat

Punt InfoJOVE Sant Martí
Informació de qualitat per a joves | 934 982 743 / pijsantmarti@bcn.cat 
     680 130 277        @PIJSantMarti

Biblioteca Pública Ramon d’Alòs-Moner
Horaris: dll, dm i dc 14.30 a 19.30 h | dj i dv de 9.30 a 14h | dss de 10 a 14 h
932 564 929 / b.barcelona.ram@diba.cat 

Casal Infantil El Vaixell
Activiats lúdico-educatives per a nens i nenes de 4 a 16 anys
Atenció amb cita prèvia: 932 564 931 / 615 49 41 60 / cimelvaixell@gmail.com

Espai Familiar La Vela
Espai d’acollida per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Cita prèvia: 932 564 931 / 615 49 41 60 / espaifamiliarlavela@gmail.com

Pla de Desenvolupament Comunitari
932 564 928 / pdcbesosmaresme@enxarxa.org

AL CENTRE CÍVIC BESÒS TAMBÉ HI TROBARÀS:

Programa Acceder. Fundación Secretariado Gitano
Horari: Dimecres de 9 a 14 h
Cal demanar cita prèvia: 932 745 582 / amparo.cesaro@gitanos.org

Regeneració Urbana al Besòs i el Maresme
Horari: dimarts i dijous de 16 a 19 h
Contacte: 932 564 935 / inforegeneraciourbana@bcn.cat

A Prop Jove - Barcelona Activa
Programa d'inserció sociolaboral per a joves de 16 a 35 anys a qui el malestar 
psicològic estigui dificultant realitzar els seus projectes laborals o formatius.
933 209 563 i 934 019 871 | apropjove@barcelonactiva.cat

Suport i acompanyament a la dinamització juvenil al Besòs i el Maresme
Contacta a 622 422 200 | dinamitzaciojovesbm@incoop.cat
     @jovesbesosmaresme



Districte de
Sant Martí
@Bcn_SantMarti

Horari:
De dilluns a divendres de 8h a 21h
Dissabtes de 10h a 14h
(A partir del 2 d’octubre dissabtes obert)

Com arribar: 
Metro - L4 Besòs Mar
Tram - T5 / T6 Alfons Magnànim   
Bus - H13 / H14 / V31 / 136 / B25 / N11 
Bicing - Estació 147 (Rambla Prim, 79)  

Més informació: 
barcelona.cat/ccbesos
Fb i Twitter:@ccivicbesos 
IG: @centrecivicbesos

Centre Cívic Besòs

info@ccbesos.org
93 256 49 01   

Contacte

Rambla Prim, 87


