


INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Període d’inscripcions als tallers de juliol:
Del 13 al 23 de juny. 
Presencialment a partir del dilluns 13 de juny 
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h. 
Dijous 23 de juny fins les 13.30 h. 
En línia mitjançant 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera, a partir de les 00.00 h del dilluns 
13 de juny.

Període d’inscripcions als tallers de 
setembre:
Del 2 al 8 de setembre. 
Presencialment a partir del divendres 2 de 
setembre de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h. 
En línia mitjançant 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera, a partir de les 00.00 h del 
divendres 2 de setembre.

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.  

En el cas dels tallers familiars, les 
inscripcions preveuen la participació d’un 
adult i com a màxim dos infants al seu càrrec.

Subvencions per a 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 l’1 de juliol, i en el cas dels 
tallers de setembre, la data màxima per 
presentar la documentació és el 12 de 
setembre.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ



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 sessió es 
recuperarà al final de les sessions del curs. 

Canvis de taller i devolucions
Les sol·licituds es faran presencialment o 
per correu electrònic una setmana abans de 
l’inici del taller, degut a la curta durada dels 
tallers d’estiu.
Un cop transcorregut aquest període de 
temps, ja no es farà cap canvi ni es retornarà 
per cap motiu l’import del taller.

En efectiu: El Centre Cívic avisarà de la data 
per poder recollir 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: les devolucions, les farà el 
departament d’administració en un termini 
màxim de 5 dies laborables després d’haver 
rebut la sol·licitud presencialment o per 
correu electrònic. S’avisaran 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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ACTIVITAT GRATUÏTA II CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ACTIVITAT SOSTENIBLE

O TALLER EN LÍNIA

AGENDA DE TALLERS | JULIOL 2022

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

1. CÀPSULA GESTIÓ D’ARXIUS DE 
L’ORDINADOR

S’aprendrà a gestionar documents i 
arxius de l’ordinador i com enviar-los 
a un pendrive. També, a passar les 
fotografies del mòbil a l’ordinador i 
com organitzar-les. 
Horari: dimarts d’11.30 a 13.30 h 
Dia: el 28/06  
Preu: 7,53 € (1 sessió)  
Tallerista: Jaime Rodríguez

2. CÀPSULA DOMINA LA CÀMERA 
DEL MÒBIL

S’aprendrà el funcionament de la 
càmera del telèfon mòbil, així com 
també gestionar la galeria i les 
opcions d’edició disponibles.
Horari: dimarts d’11.30 a 13.30 h 
Dia: el 05/07  
Preu: 7,53 € (1 sessió)  
Tallerista: Jaime Rodríguez

En els tallers i activitats presencials s’hi aplicaran les mesures sanitàries corresponents.
Es recomana portar la màrfega de casa o, al seu defecte, una tovallola.
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3. FRANCÈS CONVERSA A TRAVÉS 
DE CANÇONS

Es recomana un nivell intermedi de 
francès. 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h 
Durada: del 30/06 al 14/07 
Preu:  16,94 € (3 sessions) 
Tallerista: Amiable Language 
Services

LLENGÜES

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

5.  COMBO ESTIRAMENTS + 
CORRECCIÓ POSTURAL + PILATES 

Horari: dimarts de 9.30 a 11 h 
Durada: del 28/06 al 12/07
Preu: 16,94 € (3 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso
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4. DEFENSA PERSONAL PER A 
DONES

Taller d’autodefensa femenina on 
s’aprendran eines per respondre a 
possibles agressions tant físiques 
com verbals presents en el dia a dia. 
Es recomana portar roba còmoda i 
mitjons.
Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h 
Durada: del 27/06 a l’11/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions)  
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 
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6. PILATES

Horari: dimarts de 19 a 20.30 h 
Durada: del 28/06  al 12/07 
Preu: 16,94 € (3 sessions) 
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

7. TONIFICACIÓ TOTAL

Horari: dimarts de 20 a 21 h 
Durada: del 28/06 al 12/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista:  Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 



12. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL

Horari: dijous de 10 a 11 h 
Durada: del 30/06 al 14/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso

11. SKIPPING

Cal portar les cordes de casa per a 
poder realitzar l’activitat. 
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 29/06 al 13/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

10. BODY XTREAM

Horari: dimecres de 17.45 a 18.45 h 
Durada: del 29/06 al 13/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista:  Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

8. IOGA MATÍ

Horari: dimecres de 9 a 11 h 
Durada: del 29/06 al 13/07 
Preu: 22,58 € (3 sessions)  
Tallerista: Concha Jurado

9. IOGA TARDA

Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Durada: de 29/06 al 13/07 
Preu: 22,58 € (3 sessions)  
Tallerista: Concha Jurado



13. DANSAFIT

Horari: dijous d’11 a 12 h 
Durada: del 30/06 al 14/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso

Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 30/06 al 14/07
Preu: 16,94 € (3 sessions)
Tallerista: Montse Baños

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

16. CÀPSULA EXPRESSIVITAT I 
CREATIVITAT AMB TINTES

Taller experimental en el qual, a 
través de la pròpia expressivitat en 
el traç i la taca, es crearan 
composicions pictòriques 
col·lectives. 
Material a càrrec de l’alumnat.
Horari: dijous de 19 a 21 h
Dia: el 30/06
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Tallerista: Eva Ortiz

14. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I 
DANSA DEL VENTRE

Horari: dijous de 20 a 21 h  
Durada: del 30/06 al 14/07 
Preu: 11,29 € (3 sessions) 
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

15. ZUMBA DIJOUS
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17. CÀPSULA TEXTURES AMB 
AQUAREL·LES I GOUACHE

Taller pràctic on 
s’experimentaran les possibilitats 
que ofereix la tècnica de l’aquarel·la 
i el gouache (temperes) en la creació 
de textures i la seva aplicació a les 
obres. 
Material a càrrec de l’alumnat.
Horari: dijous de 19 a 21 h
Dia: el 14/07
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Tallerista: Eva Ortiz
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21. CÀPSULA SWING SOLO

Taller d’iniciació al swing per 
aprendre els moviments bàsics, com 
ara el Charleston, sense haver de 
ballar en parella.
Horari: divendres de 19 a 21 h
Dia: el 08/07
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Tallerista: SwingCats Escola de Ball
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19. ROCK & ROLL

El Rock & Roll és un ball de parella 
que es caracteritza per ser un ball 
ràpid, enèrgic i desenfadat, on es 
combinen moviments dinàmics i 
acrobàcies.
Cal apuntar-se en parella 
Horari: dilluns de 19.30 a 21 h
Durada: del 27/06 a l’11/07
Preu: 16,94 € (3 sessions)
Tallerista: SwingCats Escola de Ball
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20. ROLLER DANCE
N

ARTS ESCÈNIQUES I BALLS

Taller on s’aprendrà a ballar sobre 
patins quads al ritme de la música 
soul, funk o hip hop, millorant la 
coordinació i l’equilibri mentre es 
tonifica el cos. 
Cal portar patins quads i proteccions. 
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 28/06 al 12/07
Preu: 11,29 € (3 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

MÚSICA I VEU

18. GUITARRA ESPANYOLA 

Cal portar la guitarra. 
Horari: dimecres de 19 a 21 h 
Durada: del 29/06 al 13/07 
Preu: 22,58 € (3 sessions ) 
Tallerista: Sito Grott



TALLERS FAMILIARS

23. STORYTELLING

Taller familiar on cada dia 
s’explicarà un conte diferent en 
anglès i a l’acabar es farà una 
activitat dirigida de manualitats en 
relació amb la història explicada. 
Edat: infants de 3 a 6 anys
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: del 29/06 al 13/07 
Preu: 15,97 € (3 sessions) 
Tallerista: Idiomes Tarradellas

24. DANSA EN FAMÍLIA

Taller per compartir en família i 
descobrir els beneficis de la dansa. 
Es treballaran exercicis de 
col·locació, d’expressió corporal, 
coordinació i musicalitat, tot gaudint 
de la música més popular entre la 
canalla. 
Edat: de 3 a 8 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 28/06 al 12/07
Preu: 15,97 € (3 sessions)
Tallerista: Neoclasic Danza
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25. CÀPSULA SMOOTHIES I 
BROQUETES DE FRUITA

Les fruites són les estrelles d’aquesta 
temporada i aquestes preparacions 
refrescants i nutritives són ideals 
perquè la canalla les prepari. 
Edat: infants de 5 a 8 anys
Horari: divendres de 17 a 19 h
Dia: el 08/07 
Preu: 10,65 € (1 sessió) 
Tallerista: La Mamma Alicia
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22. DANSA AFRICANA

La dansa africana es caracteritza per 
la seva energia i intensitat, és una 
dansa que 
connecta amb el propi cos i la terra. 
El seu objectiu és expressar els 
sentiments i la creativitat a través 
del llenguatge corporal.
Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Dia: de l’1/07 al 15/07
Preu: 16,94 € (3 sessions)
Tallerista: Luciana Oliveira
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AGENDA DE TALLERS | SETEMBRE 2022
I

1. COMBO ESTIRAMENTS + 
CORRECCIÓ POSTURAL + PILATES

Horari: dimarts de 9.30 a 11 h 
Durada: del 13/09 al 20/09
Preu: 11,29  € (2 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso

2. TONIFICACIÓ TOTAL

Horari: dimarts de 20 a 21 h 
Durada: del 13/09 al 20/09 
Preu: 7,53 € (2 sessions) 
Tallerista:  Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

3. IOGA MATÍ

Horari: dimecres de 9 a 11 h 
Durada: del 14/09 al 21/09 
Preu: 15,05 € (2 sessions)  
Tallerista: Concha Jurado

5. BODY XTREAM

Horari: dimecres de 17.45 a 18.45 h 
Durada: del 14/09 al 21/09 
Preu: 7,53 € (2 sessions) 
Tallerista: Associació Esportiva 
Districte IX Sant Andreu 

4. IOGA TARDA

Horari: dimecres de 18 a 20 h 
Durada: de 14/09 al 21/09 
Preu: 15,05 € (2 sessions)  
Tallerista: Concha Jurado

6. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 

Horari: dijous de 10 a 11 h 
Durada: del 15/09 al 22/09 
Preu: 7,53 € (2 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso

7. DANSAFIT

Horari: dijous d’11 a 12 h 
Durada: del 15/09 al 22/09 
Preu: 7,53 € (2 sessions) 
Tallerista: Emanuele Sasso



CICLES I ESPECTACLES ESTIU 2022

AL MES DE JULIOL

TASHORTFEST, 6a EDICIÓ. 
FESTIVAL DE CURTS D’HUMOR

1 i 2 de juliol de 2022
6a edició del Festival 
Internacional de Curts d’Humor, 
on enguany s’homenatjarà Luís 
García-Berlanga, a través de la 
projecció de la pel·lícula La vaquilla. 
Dos dies plens d’activitats 
cinematogràfiques per a tots els 
públics. 
Consulta’n la informació específica.

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 5 de juliol, de19.30 a 21h
Activitat per parlar i practicar 
l’anglès. Sessió dirigida per una 
professional nadiua.
A càrrec d’Amiable Language 
Services.

DELÍCIES D’ESTIU 20022

Tres propostes culturals, els tres 
primers dimecres de juliol al terrat de 
l’equipament, més tastet 
gastronòmic a càrrec de la Mamma 
Alicia.

Dimecres 6 de juliol, de 20.30 a 
22 h
ÒPERA A LA FRESCA 
Recital fresc de música lírica. 
Recorregut des de les napolitanes 
com el  O sole mio o el Summertime 
de Gershwin, a àries i duos de com-
positors tan emblemàtics com Verdi o 
Puccini.
A càrrec de Laia Camps, 
soprano; Joan Martínez Colás, tenor; i 
Yoko Suzuki, piano.

Tastet de canapès sofisticats i còctel 
de maduixa i cava.



EXPOSICIÓ

De l’1 al 26 de juliol
“BERLANGA DE LA A A LA Z”
Exposició de la 6a edició del Festival 
de Curts d’Humor de la Teixonera.
A càrrec de Carlos López en 
col·laboració amb el TaSHORTfest.

PORTÀTIL KIDS EN MOVIMENT. 
HIP HOP

Dilluns 11 de juliol, de 10 a 13 h
Izaskun Ortega ensenyarà les 
primeres passes de com ballar hip 
hop a ritme de la música.
Tres sessions 
De 10 a 11 h : grup de 12 a 15 anys 
D’11 a 12 h : grup de 6 a 8 anys
De 12 a 13 h : grup de 9 a 11 anys 
A càrrec d’Izaskun Ortega, ballarina i 
coreògrafa.
La inscripció ha d’anar a nom de 
l’adult que fa la inscripció. 

Dimecres 20 de juliol, de 20.30 a 
22 h
CANÇONS A LA CARTA. RUMBA & HITS 
“CUBERO RUMBERO” 
Anar a un concert i decidir què 
escoltar? Doncs sí! 
El públic podrà triar diferents versions 
de pop,  rumba catalana i flamenc, 
passant per temes clàssics i també els 
més recents d’aquests gèneres. 
A càrrec de Miquel Cubero i Joaquim 
Cubero.
Tastet de montadito de filet de porc 
amb ceba caramel·litzada amb vi 
negre d’estiu.
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Dimecres 13 de juliol, de 20.30 a 
22 h 
“SIN VENIR A CUENTO”
Contes de la tradició oral universal                                                                                                                                        
Sessió d’històries  que inclou, 
precisament, els contes que 
s’explicaran aquesta nit. Ni un més ni 
un menys. I no  contem més perquè, 
sincerament, no ve a conte! 
A càrrec de Rubèn Martínez Santana, 
rondallaire.

Tastet d’arepas veneçolanes amb 
farcit la reina pepiada i dolça cocada. 



SORTIDA CULTURAL GUIADA

Dissabte 17 de setembre, d’11 a 
13.30 h
MONESTIR DE VALLDONZELLA
Visita al monestir de Santa Maria de 
Valldonzella, de l’estil més modern 
de l’època, obra de l’arquitecte 
Bernadí Martorell i Puig. 
Punt de trobada: a les 11 h a la plaça  
de John F. Kennedy. 
Sortida FGC Avinguda Tibidabo.
A càrrec de Maria Vallverdú de Sense 
Pressa. 
L’entrada al monestir té un cost 
de 4€ per persona, que s’hauran 
d’abonar en el mateix Monestir. 

AL MES DE SETEMBRE

PARK(ING) DAY
E

Divendres 16 de setembre, de 
17 a 19 h al carrer Arenys 75 
El Park(ing) Day és un esdeveniment 
anual que té lloc en diverses ciutats 
de tot el món.
Es tarcat d’una acció performativa, 
educativa i reivindicativa , on 
diverses entitats, col·lectius i la 
ciutadania en general, transformen 
de forma temporal places públiques 
d’aparcament en parcs, jardins i 
altres formes d’espai públic amb 
l’objectiu de reivindicar un model de 
ciutat centrat en les persones i en el 
medi ambient. 

Més informació a: 
www.parkingdaybcn.org

ECO ART
Taller obert per a públic familiar, on 
es crearà una peça d’art amb 
diferents residus. 

A càrrec de Zero Waste BCN.
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XERRADA

Dimarts 20 de setembre, de 17.30 
a 19 h
APRENDRE A LLEGIR LES ETIQUETES 
DELS PRODUCTES QUE ES COMPREN 
AL SUPERMERCAT
Per poder fer una compra conscient, 
sostenible i saludable és necessari 
informar-se bé i saber quines són 
les coses rellevants a entendre dins 
l’etiquetatge alimentari 
A càrrec de Lara Lombarte, 
dietista-nutricionista. 
Els nadons són benvinguts. 



Dimecres 28 de setembre, de 
19.30 a 20.30 h
Cicle de jazz i tapes organitzat pel 
Centre Cívic Carmel. 
Diferents equipaments participen 
com a friends d’aquest cicle i el 
Centre Cívic Teixonera n’és un.

JAZZ-TAST

EXPOSICIÓ

Del 7 al 28 de setembre
“LA REALITAT DEL COLOR”
Mostra de pintura per apropar l’obra 
a l’espectador/a. La seva 
contemplació inspira una reacció 
agradable i alegre on interaccionen 
sentiments, emocions i records. 
Dibuixos de Nito (Joan Solé). 
A càrrec d’ ACA Taxonera.

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 27 de setembre, 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.

DE MARXA CREATIVA

Dimecres 21 de setembre, de 19 a 
20.30 h
DEFENSA PERSONAL FEMENINA
Sessió d’introducció a la defensa 
personal on s’aprendran tècniques 
bàsiques per defensar-se davant 
d’una possible agressió. 
Per a mares, àvies, tietes, filles i 
netes. 
A càrrec d’Albert Jiménez.
A partir dels 12 anys. 



ALTRES SERVEIS

AULA OBERTA

Servei gratuït d’ordinadors per 
connectar-se a Internet i ús lliure de la sala per estudiar, treballar o llegir. 
Horari matí: dilluns, dimecres, dijous i divendres d’11.30 a 14 h. 
Horari tarda: dilluns dimecres, dijous i divendres de 17 a 19.30 h. 

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Vols practicar la llengua catalana? 
Fes-te voluntari/a o aprenent lingüístic i vine a l’espai t@xonet a conversar!  
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/voluntaris/ 
Horari:  dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 11.30 h . 

RESIDÈNCIES

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




