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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 13 al 28 de setembre. 
Presencialment de dilluns a divendres de 
9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h 
En línia: mitjançant http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera, a 
partir de les 00.00 h del dilluns 13 de 
setembre.

En el cas dels tallers que són càpsules, les 

de l’inici del taller.

Les inscripcions es poden fer en línia o 
presencialment.

- Són imprescindibles les dades 
personals.
- El pagament es pot fer en línia, en efectiu 
o amb targeta de crèdit.
- Presencialment una persona pot fer 
un màxim de tres inscripcions per a un 
mateix taller.

Tallers infantils: les inscripcions es fan 
presencialment o en línia a nom del pare, 
mare, tutor o tutora i no disposen de 
subvenció per a aturats.
És indispensable que el pare, mare, tutor 
o tutora de la persona menor empleni un 
document, mitjançant el qual cedeix el 
tractament de les seves dades, així com 
l’acceptació o no acceptació dels seus 
drets d’imatge.

Subvencions per a persones aturades 
i persones amb diversitat funcional: 
les inscripcions amb subvenció solament 
es poden fer presencialment i durant el 
període d’inscripcions. La data màxima 
per presentar la documentació és el 4 
d’octubre.

Els dies 11, 12 i 30 d’octubre, l’1 de 
novembre i el 6, 7 i 8 de desembre no hi 
haurà classe.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
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NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

En cas de força major, derivada de la 
crisi sanitària actual o perquè qualsevol 
autoritat governamental no permeti el 
desenvolupament de forma presencial de 
l’activitat a la qual us heu inscrit (donat 
que aquesta circumstància pot restringir 
l’accés a l’equipament), aquesta activitat 
s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma 
virtual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a Internet.

El nombre d’hores, el nombre de sessions 
i els 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 fetes virtualment.

S’informarà amb antelació d’aquests 
possibles canvis , així com de la 
plataforma telemàtica des de la qual es 
continuarà oferint l’activitat.

En cas que alguna sessió del taller 
s’hagi suspès per força major, aquesta 

sessions del curs. 

Canvis de taller   
En el cas dels tallers trimestrals, per fer un 
canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho 
presencialment o per correu electrònic, 
en data màxima abans de l’inici de la 
segona sessió del taller, 
independentment de si s’ha assistit a la 
primera sessió o no s’ha fet, i sempre que 
hi hagi places disponibles.

En el cas dels tallers que són càpsules, 
la data màxima és una setmana abans 
de l’inici del taller.

Devolucions   
Per rebre la devolució voluntària de 

la baixa presencialment o per correu 
electrònic, en data màxima, just abans 
d’iniciar-se la segona sessió, 
independentment de si s’ha assistit a 
la primera sessió o no s’ha fet. Un cop 
transcorregut aquest període de temps, 
ja no es retornarà per cap motiu l’import 
del taller.

En el cas dels tallers que són càpsules 
la data màxima és uns setmana abans 
de l’inici del taller.

En efectiu: es farà a partir de la segona 
setmana del començament del taller, ja 
sigui per canvi de taller o per devolució, 
i independentment del motiu. El Centre 
Cívic avisarà de la data per poder 
recollir-ne els diners.

Amb targeta: es farà la devolució 
sempre que es presenti el rebut del 
pagament amb la targeta i es faci dins del 
termini de 30 dies després de la data del 
pagament. La devolució es farà en efectiu, 
si no es poden complir tots dos requisits.

En línia: el departament d’administració 
farà les devolucions, en un termini 
màxim de 5 dies laborables després 
d’haver rebut la sol·licitud 
presencialment o per correu electrònic. 
S’avisarà les persones interessades 
perquè comprovin que els diners ja s’han 
reintegrat al compte corresponent.

*El Centre es reserva el dret de suspendre 
els tallers que no tinguin un nombre mínim 
de persones inscrites o per qualsevol 
altre motiu que afecti el bon funcionament 
de l’activitat. En aquest cas, es retornarà 
l’import abonat.
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LLEGENDES:

N C GNOVETAT CÀPSULA ACTIVITAT GRATUÏTA II CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

S ACTIVITAT SOSTENIBLE O TALLER ONLINE

AGENDA DE TALLERS | TARDOR 2021

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

1. CÀPSULA GUARDA ELS TEUS 
DOCUMENTS I FOTOS AL NÚVOL

S’aprendrà a guardar arxius a Google 
Drive i com pujar fotos a Google Fotos, 
així com també a compartir els 
documents amb el núvol.
Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Dia: el 27/10  
Preu: 7,31 € (1 sessions) 

2. CÀPSULA CREA EL TEU CURRÍCULUM 
A LINKEDIN

professional, a trobar ofertes de treball i a 
crear la xarxa de contactes a Linkedin.
Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Dia: el 10/11   
Preu: 7,31 € (1 sessions) 

En els tallers i activitats presencials s’hi aplicaran les mesures sanitàries corresponents.
Per motius de seguretat us informem que el material compartit de tallers no estarà 
disponible.

3. CÀPSULA PLANIFICA LES TEVES 
VACANCES PER INTERNET

les vacances fàcilment i sense sortir de 
casa. S’ensenyarà a cercar vols, hotels, 
i itineraris perquè les vacances siguin tot 
un èxit.
Horari: dimecres de 18 a 20 h   
Dia: l’01/12 
Preu: 7,31 € (1 sessions)  

N

LLENGÜES

4. ANGLÈS. INICIACIÓ

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h 
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 43,85 € (8 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services
*El dia 11 d’octubre no hi haurà classe.

CN

N C

C
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5. FRANCÈS CONVERSA A TRAVÉS DE 
CANÇONS

Es recomana un nivell intermedi de 
francès.
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 07/10 al 09/12 
Preu: 54,81 € (10 sessions) 
Tallerista: Amiable Language Services

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

6. IOGA MATÍ. GRUP A

Horari: dilluns i dimecres de 9.10 a 10.10 h 
Durada: del 04/10 al 15/12
Preu: 62,12 € (17 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado
*El dia 6 d’octubre no hi haurà classe.

7. IOGA MATÍ. GRUP B 

Horari: dilluns i dimecres de 10.40 a 11.40 h 
Durada: del 04/10 al 15/12 
Preu: 62,12 € (17 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado
*El dia 6 d’octubre no hi haurà classe. 

9. IOGA I MINDFULNESS

Horari: dilluns de 19 a 20.30 h  
Durada: del 04/10 al 13/12  
Preu: 43,85 € (8 sessions) 
Tallerista: Antoni Moleti 

10. COMBO ESTIRAMENTS + 
CORRECCIÓ POSTURAL + PILATES 

Horari: dimarts de 9.30 a 11 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso  

11. PILATES

Horari: dimarts de 19 a 20.30 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 49,33 € (9 sessions) 
Tallerista: Associació Esportiva Districte 
IX Sant Andreu

12. TONIFICACIÓ TOTAL

Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 29,23 € (8 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo
*El dia 26 d’octubre no hi haurà classe.8. IOGA TARDA. GRUP C

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 04/10 al 15/12 
Preu: 62,12 € (17 sessions
Tallerista: Concha Jurado
*El dia 6 d’octubre no hi haurà classe. 

13. BODY XTREAM

 Horari: dimecres de 18 a 19 h 
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo
*El dia 24 de novembre no hi haurà 
classe.
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14. ZUMBA DIMECRES

Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 13/10 al 15/12
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Districte 
IX Sant Andreu

15. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 36,54 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

16. DANSAFIT

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso
*El dia 18 de novembre no hi haurà 
classe.

18. ZUMBA DIJOUS

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas
*El dia 11 de novembre no hi haurà 
classe.

19. PILATES DISSABTE

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 09/10 al 27/11 
Preu: 32,89 € (6 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Districte 
IX Sant Andreu
*El dia 13 de novembre no hi haurà 
classe.

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

20. PINTURA I DIBUIX

Horari: dijous de 19 a 21 h
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 73,08 € (10 sessions 
Tallerista: A determinar
*Material a càrrec de l’alumnat.

17. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I 
ESTIRAMENTS

Horari: dijous de 19 a 20.30 h 
Durada: del 07/10 al 09/12
Preu: 54,81 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

MEDI AMBIENT I ECOLOGIA 
URBANA

21. CÀPSULA MANTENIMENT 
DE LA BICICLETA

Es donaran diferents recomanacions per 
allargar la vida de les nostres bicicletes 
aprenent tècniques de manteniment com 
ara dels frens, dels eixos i dels canvis, 
entre d’altres.
Es recomana portar-hi la bicicleta.  
Horari: dissabte de 10.30 a 13 h 
Dia: el 16/10 
Preu: gratuït (1 sessió)
Tallerista: Reparat als municipis per 
Programa Millor que Nou de AMB

N CG S
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22. CÀPSULA SOSTENIBILITAT 
AMB GOSSOS I GATS

Es parlarà de l’impacte ambiental que 
suposa tenir a la nostra llar un gos o un 
gat i de la manera més sostenible de 
tenir-ne cura a nivell d’alimentació i 
d’higiene. S’elaboraran unes joguines per 

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 06/11
Preu: 7,31 € (1 sessió)   
Tallerista: Zero Waste Bcn
*Cal dur-hi samarretes velles de cotó 
(millor de colors)

C SN

23. CÀPSULA NETEJA 
NATURAL

Taller on es descobriran els efectes que 
tenen els productes de neteja sobre la 
salut i el medi ambient. Es donaran idees 
d’utensilis sostenibles i s’elaborarà un 
producte per endur-se a casa.
És necessari portar-hi un pot petit amb 
tapa per emportar-se’n la mostra.
Cost del material: 1 € per persona.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 27/11
Preu: 7,31 € (1 sessió)
Tallerista: Zero Waste Bcn

CN S

24. CÀPSULA ESPELMES 
CASOLANES

S’aprendrà a fer espelmes sòlides i 
ecològiques de manera artesana, i 

decoracions que més agradin.
És necessari portar-hi un pot de vidre 
mitjà o dos de petits, preferiblement 
amb tapa. Si es vol, material per decorar 

Cost del material: 3 € per persona.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 11/12
Preu: 7,31 € (1 sessió)
Tallerista: Zero Waste Bcn

CN S

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

25. CÀPSULA MOBLES 
DE CARTRÓ

S’aprendrà a dissenyar, dibuixar, tallar 

objectes d’escriptori. Taller d’introducció 
al món del cartró amb el qual es 
descobriran les possibilitats tècniques 

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 09/10
Preu: 7,31 € (1 sessió)
Tallerista: Meri Bernadó. Les Cartroneres

C SN
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MÚSICA I VEU

28. GUITARRA ESPANYOLA 

Cal portar-hi la guitarra.
Horari: dimecres de 19 a 21 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 73,08 € (10 sessions )
Tallerista: Sito Grott

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

30. PINTURA INFANTIL

Taller plàstic més enllà de la manualitat, 
on s’aprendran tècniques i recursos 
artístics curiosos i molt divertits.
Edat: A partir de 7 anys
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 24,38 € (8 sessions )
Tallerista: A determinar
*Material a càrrec de l’alumnat.

26. CÀPSULA CASA SANA

mètode de Marie Kondo amb trucs i 
solucions que donaran al nostre dia a dia, 
dins i fora de la nostra llar, calma i espai 
per a la creativitat.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 23/10
Preu: 7,31 € (1 sessió)

N C

HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

27. CÀPSULA HISTÒRIA DE 
BARCELONA

Es desvetllaran diversos episodis 
històrics determinants per Barcelona, des 

descobrint alguna de les seves 
curiositats.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 20/11
Preu: 7,31 € (1 sessió)
Tallerista: Maria Vallverdú. Gaudeix sense 
Pressa

N C

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

29. ALIMENTACIÓ 
SOSTENIBLE

Taller de cuina on s’aprendran receptes 
amb productes de proximitat i de 
temporada. 
Horari: dissabte de 18 a 19.30 h  
Durada: del 09/10 al 18/12 
Preu: Gratuït  (8 sessions)    
Tallerista: La Mamma Alicia  
*Els dies 13 de novembre i 4 de desembre 
no hi haurà classe.

G SN O
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CICLES I ESPECTACLES TARDOR 2021

AL MES D’OCTUBRE
G II

SORTIDA CULTURAL

Dissabte 2 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A L’HORT EN 
COBERTA DEL MERCAT DE LA VALL 
D’HEBRON -TEIXONERA
L’Hort del Mercat és un espai de 1.750 
m2 de cultiu que s’acaba de posar en 
marxa a la mateixa coberta del Mercat de 
la Vall d’Hebron amb l’objectiu de ser un 
espai obert i participatiu.
A càrrec de Tarpuna.
Punt de trobada: Entrada principal del 
Mercat. Avinguda Vall d’Hebron, 130.

EXPLICA’M UN CONTE

Dimarts 5 d’octubre, a les 17.30 h
EL GEGANT QUE VA PERDRE EL SEU 
COR 
Una adaptació del conte popular “The 
three heads of the well”.
A càrrec de Mireia Juanals. Activitat 
adreçada a infants de 5 a 10 anys, 
acompanyats d’un adult. La inscripció 
tant del menor com de l’adult ha d’anar a 
nom de l’adult.

DE MARXA CREATIVA

Dimarts 19 d’octubre, a les 17.30 h
TASTET TERRORÍFIC 

nit tan assenyalada: sandvitxos calavera, 

dolces de bruixa, etc.
A càrrec de la Mamma Alicia. Activitat 
intergeneracional. Recordeu que, si s’hi 
inscriu algun menor, aquesta plaça anirà 
també a nom de l’adult que fa la 
inscripció.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 23 d’octubre a les 19 h 
7 AUTORETRATS
Espectacle de dansa a càrrec de 
Marc Vilajuana.
Inscripcions a partir del 9 d’octubre.

PETIT CINECLUB

Diumenge 17 d’octubre, a les 12 h
Cinema en família.
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EXPOSICIÓ ONLINE

Del 13 d’octubre al 17 de desembre
DanzaTTack

esdeveniment de dansa i cinedansa que 

voltant del mes de maig. Enguany han 
celebrat la XI edició del festival, oferint un 
ampli i variat tipus d’activitats envers els 
diferents estils de dansa.

CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ

Un any més tindrà lloc el cicle de música 

d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de 
Barcelona. Enguany sota la temàtica 
música i llenguatge audiovisual. 
Dimarts 26 d’octubre, a les 19 h
CONCERT PER A NOVES I NOUS 
INTÈRPRETS
Trio Korena
DONES DE PEL·LÍCULA
A càrrec d’Aurèlia Pessarodona (veu) i 
Josep Lluís Viladot (piano)

EXPOSICIÓ

Del 5 al 26 d’octubre
RETRATS DEL MOVIMIENT, 
de Daniel Cao
Retrats del moviment és la primera 
exposició de Daniel Cao, un projecte 

artística i el videoart on no hi ha normes 
ni regles, i en el qual els intèrprets 
s’expressen lliurement mitjançant el 
moviment.
A càrrec de Daniel Cao i amb la 
col·laboració especial de 
@impressionartbarcelona impressionart.
Inauguració el dimecres 6 d’octubre a 
les 19 h.

CASTANYADA AL BARRI

Divendres 29 d’octubre, a les 17.30 h
a la plaça Herta Frankel
Tallers de manualitats.
Espectacle d’animació.

EnXARXA

Programa formatiu d’ús de les noves 
tecnologies per afavorir la 
interconnectivitat.
Dimarts 26 d’octubre, a les 18 h
DESCOBREIX EL CANÒDROM
Visita de l’espai i explicació del 
funcionament de “Decidim el Canòdrom”, 
una plataforma de participació on es 
gestiona la governança del projecte, de 
l’espai i de les activitats que s’hi porten 
a terme.
A càrrec de l’Ateneu d’Innovació 
Democràtica.
Punt de trobada: a les 18 h al Carrer 
Concepció Arenal, 165, 08027 Barcelona
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AL MES DE NOVEMBRE
G II

IniciaTIC

Dimarts 2 de novembre, a les 18 h 
IniciaTIC
Sessió per descobrir com és un 

components amb l’objectiu de detectar 
problemes i aprendre a solucionar-los.
A càrrec de l’Associació Cultural Urbans.

SORTIDA CULTURAL

Dissabte 6 de novembre, a les 11 h 
TREKKING PUIG CASTELLAR
Muntanya i cultura al Poblat Ibèric del 
Puig Castellar.

Poblat Ibèric del Puig Castellar.
A càrrec de Maria Vallverdú de Sense 
Pressa.
Punt de trobada: A les 10.45 h 
Singuerlín parada de metro de la línia 9N 
(L9N)

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 6 de novembre, a les 19 h
ECHOES
Espectacle de dansa a càrrec de la 
Cia Moveo.
Inscripcions a partir del 23 d’octubre.

CLICK@TS

Racó digital d’infants
Dimarts 9 de novembre, a les 17.30 h
MAKEY-MAKEY HERO

Guitar Hero. Amb una placa 
Makey-Makey i a través de l’Scratch 
cadascú programarà el videojoc i la 
cançó.
A càrrec de Nubòtica.
Activitat adreçada a infants de 7 a 11 
anys. Places limitades amb inscripció 
prèvia tant del menor com de l’adult. 
Recordeu que la plaça del menor anirà 
també a nom de l’adult. Inscripcions 
presencials o bé en línia.
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 20 de novembre, a les 19 h
“ENTRAÑAS CON PATATAS”
Espectacle de dansa a càrrec de 
LosinFormAlls.
Inscripcions a partir del 6 de novembre.

XERRADES

Dimarts 23 de novembre, 
de 12 a 13.30 h
QUÈ FER I COM ACTUAR DAVANT 
D’UNA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Es parlarà de què fer i de com actuar 
davant d’una situació de violència 
masclista.
A càrrec de l’advocada Lourdes 

d’Informació de la Dona (PIAD).

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 16 de novembre, 
de 19.30 a 21 h
Activitat per parlar i practicar l’anglès. 
Sessió dirigida per una professional 
nadiua.
A càrrec d’Amiable Language Services.

TERRITORI EN DANSA URBANA. 3a EDICIÓ

De l’11 al 14 de novembre de 2021
Unes dates imprescindibles per als 
amants de la dansa.

territoriendansa.wordpress.com 
www.facebook.com/TerritoriEnDansa

XERRADES

PARLEM-NE? Xerrades per a famílies 
Dijous 11 de novembre, a les 17.30 h
EL MEU FILL EM FALTA AL RESPECTE, 
QUÈ PUC FER-HI?
L’adolescència és una etapa difícil però 
és important que, des d’una edat 
primerenca, es treballin, l’educació i els 
valors amb l’objectiu d’evitar 
problemàtiques majors. 
A càrrec de la psicòloga i psicopedagoga 
Laura Cerdán.
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EXPOSICIÓ

Del 2 al 30 de novembre
DONES EN PEU DE LLUITA 
Dones lluitadores que en el seu dia a dia 
s’enfronten a la violència de 
gènere i a diferents violències polítiques, 
econòmiques, socials i culturals.

cada any per l’Associació Catalana per 
la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO.

Dimarts 2 de novembre a les 18 h
Xerrada Brigades de Solidaritat
A càrrec d’una persona voluntària de les 
Brigades de Solidaritat.

COOPERACIÓ

Divendres 26 de novembre, a les 19 h
FADWA
Peça teatral sobre la vida i l’obra de la 
poetessa palestina Fadwa Tuqan en la 
qual es tracta la situació emocional del 
poble palestí i la riquesa cultural i de 
resistència que existeix i persisteix, molt 
viva, en els territoris ocupats.
Interpretada per Mar Casas i Clara 
Garcés. A càrrec de l’Associació 
Catalana per la Pau.

PETIT CINECLUB

Diumenge 28 de novembre, a les 12 h
Cinema en família.

FES UN CLIC!

Accions formatives, d’ús de les noves 
tecnologies, en format càpsula, per 

i del dia a dia.
Dimarts 30 de novembre, a les 18 h
TRÀMITS AMB LES OFICINES 
VIRTUALS DE L’ADMINISTRACIÓ

virtuals de l’administració. Es donaran 
les eines necessàries per demanar cites 
prèvies, hora al metge i fer tràmits 
habituals.
A càrrec de l’Associació cultural Urbans.
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EXPOSICIÓ

Del 2 al 30 de desembre
NATURA QUOTIDIANA

des d’una mirada creativa, que fan de la 
realitat una bellesa extraordinària.

Inauguració el divendres 10 de 
desembre a les 18 h.

NADAL A LA TEIXONERA

Dimarts 28 de desembre a les 11 h
TALLER D’ORNAMENTACIÓ DE 
NADAL
Activitat adreçada a públic familiar.
Places limitades amb inscripció prèvia 
tant del menor com de l’adult. Recordeu 
que la plaça del menor anirà també a 
nom de l’adult. Inscripcions presencials o 
bé en línia.

Dimarts 28 de desembre a les 18 h
PETIT CINECLUB
Cinema en família.

Dimecres 29 de desembre, a les 12 h
BUSCANT EL TIÓ!

mitjançant un transmissor de 
freqüències, busquen un objecte que fa 
màgia només al Nadal.
A càrrec de la Companyia H6 Clown.
Places limitades amb inscripció prèvia 
tant del menor com de l’adult. Recordeu 
que la plaça del menor anirà també a 
nom de l’adult. Inscripcions presencials o 
bé en línia.

AL MES DE DESEMBRE

XERRADA

Dijous 2 de desembre, a les 18 h
LA NOVA FACTURA DE LA LLUM
S’ensenyarà a interpretar la factura de 
l’electricitat i les afectacions de la nova 
pujada en el preu de la llum.
A càrrec del programa Carrega’t 
d’Energia de la Fàbrica del Sol.

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 14 de desembre, 
de 19.30 a 21 h
Activitat per parlar i practicar l’anglès. 
Sessió dirigida per una professional 
nadiua.
A càrrec d’Amiable Language Services.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 18 de desembre a les 19 h
LA GALLINA DELS OUS D’OR
Teatre familiar a càrrec de 
la Cia. Zum Zum Teatre.
Inscripcions a partir del 6 de desembre.

G II
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SOLUCIONA’T Noves tecnologies

tant de l’ordinador com del mòbil.
Tots els dijous de 17.30 a 18.30 h
A càrrec de l’Associació Cultural Urbans. 
Es recomana concertar el servei amb cita 
prèvia trucant al 932563388

RESIDÈNCIES

L’equipament posa a disposició diferents 
espais perquè companyies i ballarins o 
ballarines emergents desenvolupin els 
seus projectes.
Envieu la sol·licitud a 
cessions.teixonera@qsl.cat adjuntant-hi 
el currículum i el projecte que es vol 
treballar.

SERVEIS PERMANENTS

CASAL INFANTIL

Tel. 93 256 33 82
Horari d’informació:
De gener a juny i d’octubre a desembre: 
de dimarts a divendres de 15.30 a 17 h
Juliol: dijous de 14.30 a 15.30 h
Setembre: de dimarts a divendres de 
15.30 h a 17 h 

ALTRES SERVEIS

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A DONES

Punt D’informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) podràs sol·licitar informació 
sobre el servei, demanar, canviar o 
anul·lar cita prèvia a través del 
telèfon 93 619 73 11
Més informació a www.bcn.cat/dona
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H2, H4, V17, 19, 27, 60, 119

centrecivicteixonera
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