


INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 13 al 23 de març. 
Presencialment de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h.

En línia: mitjançant http://ajuntam-
ent.barcelona.cat/ccivics/teixonera,  a 
partir de les 00.00 h del dilluns 13 de 
març.
En el cas dels tallers que són càpsules, 
les inscripcions finalitzen una setmana 
abans de l’inici del taller. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
NORMATIVA DE CANVIS I 
DEVOLUCIONS

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 el 6 d’abril.

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

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 
l’import del taller trimestral, cal 
notificar-ne 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’avisaran els interessats 
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. 



LLEGENDES:

N C GNOVETAT CÀPSULA ACTIVITAT GRATUÏTA

II CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAO TALLER EN LÍNIA

AGENDA DE TALLERS | PRIMAVERA 2023

Es recomana portar la màrfega de casa o, al seu defecte, una tovallola.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

1. IOGA MATÍ. GRUP A

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 10 h 
Durada: del 27/03 al 12/06
Preu: 67,74 € (18 sessions)  
*Els dies 3, 5 i 10 d’abril, 1 de maig i 
5 de juny no hi haurà classe. 

2. IOGA MATÍ. GRUP B 

Horari: dilluns i dimecres de 10 a 11 h 
Durada: del 27/03 al 12/06
Preu: 67,74 € (18 sessions)  
*Els dies 3, 5 i 10 d’abril, 1 de maig i 
5 de juny no hi haurà classe. 

5. PILATES DIMARTS

Horari: dimarts de 19 a 20.30 h 
Durada: del 28/03 al 06/06
Preu: 56,45 € (10 sessions) 
*El dimarts 4 d’abril no hi haurà 
classe. 

4. COMBO ESTIRAMENTS + 
CORRECCIÓ POSTURAL + PILATES 

Horari: dimarts de 9.30 a 11 h 
Durada: del 28/03 al 06/06
Preu: 56,45 € (10 sessions) 
*El dimarts 4 d’abril no hi haurà 
classe. 

II

EDUNAUTA

3. IOGA TARDA. GRUP C

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h 
Durada: del 27/03 al 12/06
Preu: 67,74 € (18 sessions)  
*Els dies 3, 5 i 10 d’abril, 1 de maig i 
5 de juny no hi haurà classe. 

6. TONIFICACIÓ TOTAL

Horari: dimarts de 20 a 21 h 
Durada: del 28/03 al 06/06
Preu: 37,63 € (10 sessions) 
*El dimarts 4 d’abril no hi haurà 
classe. 

S ACTIVITAT SOSTENIBLE



11. PILATES DIJOUS

Horari: dijous de 19 a 20.30 h 
Durada: del 30/03 al 08/06 
Preu: 50,81 € (9 sessions)
*Els dijous 6 d’abril i 4 de maig no hi 
haurà classe. 

N
7. BODY XTREAM

Horari: dimecres de 17.45 a 18.45 h 
Durada: del 29/03 al 07/06 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 
*El dimecres 5 d’abril no hi haurà 
classe. 

8. DEFENSA PERSONAL PER A 
DONES

Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 29/03 al 07/06 
Preu: 37,63 € (10 sessions)  
*El dimecres 5 d’abril no hi haurà 
classe. 

9. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL

Horari: dijous de 9.30 a 11 h 
Durada: del 30/03 al 08/06 
Preu: 56,45 € (10 sessions) 
*El dijous 6 d’abril no hi haurà classe. 

10. DANSAFIT

Horari: dijous d’11 a 12 h 
Durada: del 30/03 al 08/06 
Preu: 37,63 € (10 sessions) 
*El dijous 6 d’abril no hi haurà classe. 

Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Durada: del 30/03 al 08/06 
Preu: 50,81 € (9  sessions) 
*Els dijous 6 d’abril i 4 de maig no hi 
haurà classe. 

12. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I 
ESTIRAMENTS

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 13/04 al 08/06 
Preu: 30,10 € (8 sessions)
*El dijous 4 de maig no hi haurà 
classe. 

13. ZUMBA



ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

14. PINTURA I DIBUIX

Material a càrrec de l’alumnat.
Horari: dijous de 19 a 21 h
Durada: del 30/03 al 08/06
Preu: 75,26 € (10 sessions)
*El dijous 6 d’abril no hi haurà classe. 

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

Horari: dimarts de 10.30 a 12.30 h
Durada: de l’11/04 al 06/06 
Preu: 67,74 € (9 sessions ) 
Cost del material: 36 €

15. CERÀMICA

MÚSICA I VEU

16. GUITARRA ESPANYOLA 

Cal portar la guitarra. 
Horari: dimecres de 19 a 21 h 
Durada: del 29/03 al 07/06 
Preu: 75,26 € (10 sessions) 
*El dimecres 5 d’abril no hi haurà 
classe. 

ARTS ESCÈNIQUES I BALLS

17. HULA HOOP

Horari: dilluns de 20 a 21 h 
Durada: del 08/05 al 12/06 
Preu: 18,82 € (5 sessions) 
*El dimecres 5 de juny no hi haurà 
classe. 

18. MOVIMENT EXPRESSIU

Es recomana portar una jaqueta o 
una manta.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h  
Durada: del 12/04 al 14/06
Preu: 56,45 € (10 sessions) 
*El dimecres 5 d’abril no hi haurà 
classe.



TALLERS FAMILIARS19. DANSA COUNTRY

Horari: divendres de 19.30 a 21 h  
Durada: del 31/03 al 16/06
Preu: 56,45 € (10 sessions) 
*El divendres 7 i 14 d’abril no hi 
haurà classe.

20. DANSA AFRICANA

Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Durada: del 31/03 al 09/06
Preu: 50,81 € (9 sessions)
*Els divendres 7 d’abril i 5 de maig 
no hi haurà classe.

21. BALLS DE SALÓ AVANÇAT

Cal apuntar-se en parella.
Horari: dissabte de 18 a 20 h  
Durada: del 01/04 al 10/06
Preu: 52,68 € (7 sessions)
*Els dissabtes 8 i 29 d’abril, 6 de 
maig i 3 de juny no hi haurà classe.

22. MÚSICA PER A NENES I NENS

Edat: infants d’1 a 3 anys
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: del 12/04 al 07/06 
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

Edat: de 4 a 5 anys 
Horari: dimecres de 17 a 18 h
Durada: del 12/04 al 07/06 
Preu: 27,42 € (9 sessions) 

23. PLAY IN ENGLISH



LLENGÜES

CÀPSULES | PRIMAVERA 2023
IC IN

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

24. NOVES OPORTUNITATS 
AMB LINKEDIN

Horari: dimecres de 18.30 a 20 h
Dia: el 17/05
Preu: Gratuït (1 sessió) 
*Aquesta activitat es realitza com a 
contribució als barris 
d’Horta-Guinardó en el marc de 
La Clota Cotreball, projectes 
econòmics amb Retorn Social.

G

25. CALIGRAFIA ÀRAB NASJI
G

Horari: dilluns de 18.30 a 20.30 h
Dia: el 24/04
Preu: Gratuït (1 sessió) 
*Activitat organitzada en xarxa amb 
la Fundació Bayt al-Thaqafa en el 
marc de les Jornades Gatzara.

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

26. INICIACIÓ AL DIBUIX

Cal portar bloc d’esbós DIN A4
Horari: dissabte d’11 a 13 h
Dia: el 22/04
Preu: 7,53 (1 sessió) 

27. COLLAGE

Cal portar alguna revista o papers que 
es puguin retallar.  
Horari: dissabte d’11 a 13 h
Dia: el 13/05
Preu: 7,53 (1 sessió) 

28. LETTERING

Cal portar un retolador de doble 
punta (pinzell i bisellada) o bé dos 
retoladors de cada tipus, i un quadern 
o llibreta entre 120 i 160 grams.  
Horari: dissabte d’11 a 13 h
Dia: el 20/05
Preu: 7,53 (1 sessió) 



33. INSPECCIÓ TÈCNICA 
BICICLETES (ITB)

32. JOIERIA RECICLADA: 
REUTILITZA ELS CDS I CREA JOIES 

G

29. URBAN SKETCHING

Cal portar bloc de dibuix DIN A5
Horari: dissabte d’11 a 13 h
Dia: el 27/05
Preu: 7,53 (1 sessió) 

MEDI AMBIENT I
ECOLOGIA URBANA

30. COSMÈTICA NATURAL

Cal portar dos pots petitons amb tapa 
per endur-se’n una mostra a casa.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: l’01/04
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Cost del material: 2 €

G

31. APROFITEM TAPS DE SURO

Cal portar goma EVA per fer els segells.
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 15/04
Preu: Gratuït (1 sessió) 

G

Cal portar CDs que no facin servei. 
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 13/05
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Cost del material: 3 €

Es recomana portar-hi la bicicleta. 
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 17/06
Preu: Gratuït (1 sessió) 

S



INNOVACIÓ SOCIAL I CÍVICA

35. UN DRAC SIMPÀTIC DE SANT 
JORDI DE GANXET

Cal tenir coneixement del punt baix, 
punt alt i anell màgic.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: del 15/04 al 22/04
Preu: 15,05 € (2 sessions) 
Cost del material: 17 €

ARTESANIA, TÈXTIL I
ARTS DECORATIVES

34. PUNCH NEEDLE: UN MÓN DE 
POSSIBILITATS

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: l’01/04
Preu: 7,53 € (1 sessió)
Cost del material: 12 € (opció de 
comprar les eines de treball per 
14 € més)

39. EDUCACIÓ CANINA: 
MANIPULACIONS VETERINÀRIES 

36. FEM COIXINS D’OLORS

Cal portar un petit costurer, retalls de 
roba i cordill o cintes. Es recomana 
portar arròs, planta seca d’espígol, 
camamilla, farigola o romaní (si no es 
porta, també es poden omplir a casa).
Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 27/05
Preu: Gratuït (1 sessió) 

G

37. MACRAMÉ AMB DRAPET

Cal portar samarretes de punt de cotó 
(velles, tacades, amb forats…) i tisores 
per tallar-les.
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 17/06
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

Màxim un gos per persona

Horari: dissabte de 9.30 a 11.30 h
Dia: el 22/04
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

38. EDUCACIÓ CANINA: 
CONDUCTES INDESITJABLES 
DURANT EL PASSEIG

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 20/05
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

S

S



40. EDUCACIÓ CANINA: 
HABILITATS 3

Horari: dissabte de 10 a 12 h
Dia: el 10/06
Preu: 7,53 € (1 sessió) 

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

41. MENJAR SENSE COBERTS

Horari: dimecres de 10.30 a 12.30 h
Dia: el 03/05
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 5 €

42. CUINA MEDITERRÀNIA

Horari: dimecres de 10.30 a 12.30 h
Dia: el 17/05
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 6 €

43. LLEGUMS D’ESTIU

Horari: dimecres de 10.30 a 12.30 h
Dia: el 07/06
Preu: 7,53 € (1 sessió) 
Cost del material: 6 €

CÀPSULES FAMILIARS

44. DIBUIXOS NATURALS EN 
FAMÍLIA

Horari: dissabte de 10 a 12.30 h
Dia: el 10/06
Preu: Gratuït (1 sessió) 

G

CÀPSULES PER A GENT GRAN

45. EL BON ÚS DELS 
MEDICAMENTS

Horari: dijous d’11 a 12.30 h
Dia: l’11/05  
Preu: Gratuït (1 sessió) 

G

46. PREVENCIÓ DE ROBATORIS I 
ESTAFES

Horari: dijous d’11 a 12.30 h
Dia: el 25/05  
Preu: Gratuït (1 sessió) 

G

S



CICLES I ESPECTACLES PRIMAVERA 2023

AL MES D’ABRIL

BARCELONA DISTRICTE 
CULTURAL

Dissabte 15 d’abril, de 19 a 20 h
BAILES DE HISTÉRICAS
Un recorregut que comença al segle 
XIX amb la figura de la ballarina 
de dansa espanyola Fanny Elssler i 
enllaça als anys 80 del segle passat 
amb els referents de Carmen Mora, 
Manuela Vargas i de La Chana.
Espectacle de dansa a càrrec de 
Carmen Muñoz.
Inscripcions a partir del 31 de març.

PETIT CINECLUB

Diumenge 16 d’abril, de 12 a 13 h
LA FADA DE LES ESTACIONS + 
AMPOLLES AL MAR
Edat recomanada a partir de 4 anys.
Dues petites històries amb 
protagonistes d’allò més decidits, 
valents i perseverants, que parlen 
de la importància de l’esforç i la 
constància per aconseguir el que 
cadascú es proposa.
Inscripcions a partir del 3 d’abril. 

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 18 d’abril, de 19.30 a 
21 h
Activitat per parlar i practicar 
l’idioma, de manera activa i amena, 
amb l’ajuda d’una persona 
professional i qualificada que guiarà 
la sessió. 
A càrrec d’Amiable Language 
Services.

FES UN CLIC!

TRÀMITS AMB LES OFICINES 
VIRTUALS DE L’ADMINISTRACIÓ
Dijous 20 d’abril, de 18.30 a 
19.30 h
S’ensenyarà pas a pas com 
realitzar gestions i tràmits en línia a 
les oficines 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.

G

I

I

I

I



PORTÀTIL EN MOVIMENT

Workshop especialitzat
Dissabte 22 d’abril, d’11.30 a 
13.30 h
5 SENTIDOS
Es fusionarà la dansa amb el 
concepte dels cinc elements 
naturals. En aquesta sessió 
s’exploraran, des de la fisicalitat i la 
creativitat, els cinc elements 
diferents, completant la pràctica 
personal en tots els seus aspectes i 
totalitat.
NOMAD DANCE neix d’una 
col·laboració entre cinc ballarins 
internacionals que, tot i ser entre 
ells molt diferents, es coneixen de 
manera íntima a través d’un diàleg 
sense cortines.

XERRADES

Dimarts 25 d’abril, de 17.30 a 
19 h
PARLEM-NE? ESPAI DE TROBADA PER 
A FAMÍLIES

EDUCANT ELS NOSTRES FILLS/ES EN 
L’ERA DIGITAL
Xerrada en la que coneixerem tots 
els riscos del món digital al que 
s’enfronten els/les nostres infants i 
joves.  Es donaran eines per a que 
els nostres fills/es tinguin una vida 
digital sana i equilibrada.
A càrrec d’Eva Bello, experta en 
criança digital. 
Activitat dirigida a mares i pares 
amb menors fins a 17 anys. 

I

DID. DIA DE LA DANSA

Dijous 27 d’abril, a partir de les 
17.30 h a la plaça Vall d’Hebron
Mostra de ball amb grups i entitats 
del barri, amb motiu del 
Dia Internacional de la Dansa.

EXPOSICIÓ

Del 3 al 16 d’abril
“HISTÈRIQUES”
Aquesta exposició vol posar de 
manifest la pervivència de les 
formes histeriformes a la nostra 
contemporaneïtat, a través dels 
espectacles de dansa 
Baile de Histéricas (cia. Carmen 
Muñoz), Inmunda (cia. Janika) i 
Hacemos cómo que bailamos 
(cia. Unaiuna) acollits al BDC 
d’aquesta primavera.
A càrrec de: Barcelona Districte 
Cultural
Comissariat per: Tina Valent i 
Carles Llàcer.

EXPOSICIÓ

Del 17 al 30 d’abril
“SOBREVIURE A UN MÓN INSEGUR”
“Vivim en un món que canvia 
constantment, el futur és incert, els 
recursos naturals són limitats, tot el 
que ens envolta sembla que 
trontolla. De la capacitat d’adaptació 
depèn la supervivència de tots els 
éssers vius”. 
A càrrec de Núria Bayó.

I



TERRITORI EN DANSA CLÀSSICA I 
CONTEMPORÀNIA 10ªEDICIÓ

4, 5, 6 i 7 de maig
Dates imprescindibles per a totes les 
persones amants de la dansa.
Consulteu-ne la informació 
específica a:
www.territoriendansa.com
www.facebook.com/TerritoriEnDansa

EXPOSICIÓ EN LÍNIA

Del 17 d’abril al 23 de juny
“EMOCIONS”
“Emocions” és el reflex de la meva 
ànima en la meva obra. Emocions 
viscudes i sensacions. Alegria i 
tristesa en dos anys molt durs però 
de gran creixement personal”. 
A càrrec de Carol Roca.

O

AL MES DE MAIG

TROBADA DE COL·LECCIONISME

Diumenge 7 de maig, de 10 a 13 h
XXIII Trobada de col·leccionisme de 
punts de llibre Diada de Sant Jordi 
ciutat de Barcelona. A la sala d’actes 
del Centre Cívic Teixonera.
A càrrec d’El Troc, Associació 
Catalana de Col·leccionistes.
Col·laboració: Ajuntament de 
Barcelona, Centre Cívic Teixonera i 
La Bruixa del Punt.
S’editarà un punt de llibre 
commemoratiu.

Dimarts 9 de maig, de 17.30 a 19 h
LLUITA DE MINI SUMO AMB ROBOTS
Hi ha un dohyō circular i 2 robots. 
Dependrà de la programació, quin 
dels dos robots acabi guanyant. 
S’aprendrà a programar amb 
Scratch, utilitzant sensors de 
moviment. 
A càrrec de Nubotica Academy. 
Activitat adreçada a infants de 7 a 11 
anys. 

CLICK@TS Racó digital d’infants
I

EXPOSICIÓ 

Del 25 d’abril al 9 de maig
“CONEGUTS / DESCONEGUTS”
A diferents comerços i espais del 
barri.
Exposició de fotografies a càrrec de 
Judit Rodríguez. 



RENOVA LA TEVA ROBA

MINI CONCERT AL VESPRE

Dijous 11 de maig, de 18 a 19 h
THE DREAM OF HORSES
The Dream of Horses dona nova vida 
a l’escena folk-pop independent. 
Interpretaran melodies alegres fins 
a cançons lentes i realment íntimes 
amb un violí enèrgic, ritmes 
trepidants de guitarra i sons delicats 
de bouzouki. 
A càrrec de la veu, el violí i bouzouki 
de Judy Murphy, i la veu i guitarra de 
Josep Tàssies.

S

FES UN CLIC!

TRÀMITS AMB LES OFICINES 
VIRTUALS DE L’ADMINISTRACIÓ
Dijous 18 de maig, de 18.30 a 
19.30 h
S’ensenyarà pas a pas com 
realitzar gestions i tràmits en línia a 
les oficines 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.

I

DE MARXA CREATIVA
I

Del 15 al 19 de maig recollida de 
roba usada en bon estat. Els punts 
obtinguts es podran bescanviar per 
roba en el mercat d’intercanvi que es 
farà el divendres 19 de maig.

Divendres 19 de maig, de 17 a 
19.30 h

TALLER DE COSTURA CREATIVA 
S’aprendrà a transformar la roba en 
desús com un material en potència 
per fer altres peces informals,
Cal portar costurer, samarretes velles, 
texans o camises.
A càrrec del Programa Millor que 
Nou d’AMB.

IQUATRE LLUMS. FEM ESPELMES
Dimarts 16 de maig, de 17 a 
19.30 h
S’ensenyaran tècniques artesanals 
per fer espelmes de cera verge 
d’abella com candeles per immersió 
del ble en la cera líquida, mentre es 
descobreix l’univers de l’apicultura. 
Les persones participants s’enduran 
les seves espelmes a casa.  
Activitat intergeneracional. 
Edat recomanada del menor si fos el 
cas, més de 8 anys. 
A càrrec de Aida Palau, de 
Les Apicultores.



XERRADES

Dimarts 23 de maig, de 17.30 a 
19 h
COM FER VIATGES ECONÒMICS I 
ALTERNATIUS
Es donaran consells i recursos webs 
per trobar les millors ofertes 
d’allotjament, transport, etc., aixi 
com recomanacions d’utilitat per al 
viatger independent. 
Xerrada a càrrec de Manel Pomarol, 
guia i expert en viatges.PORTÀTIL EN MOVIMENT

Workshop especialitzat
Dissabte 20 de maig, d’11.30 a 
13.30 h
GROOVE & MOVE
S’explorarà el moviment propi i, a 
través d’improvisacions, es crearà el 
moviment col·lectiu. 
María Ferrer & Aurélien Darbellay 
són codirectores de la CiaEnjazz, 
companyia de dansa que busca 
amalgamar el jazz amb altres 
llenguatges artístics. 

I

Dissabte 20 de maig, de 10 a 
13.30 h
LA MUNTANYA DE MONTJUÏC
Hi ha un Montjuïc per a tothom: 
des dels romàntics de parcs i jardins 
dissenyats per Forestier a senders 
salvatges que s’endinsen entre la 
vegetació, equipaments culturals i 
pistes esportives. La història de la 
muntanya de Montjuïc és com un 
resum de la història de Barcelona i 
de Catalunya, per tots els fets que 
s’hi han esdevingut, i que 
s’explicaran durant el recorregut.
Punt de trobada: a les 10 h porta 
principal Museu Nacional de 
Catalunya.
A càrrec de Maria Vallverdú de Sense 
Pressa. Aquesta activitat té un cost 
de 6 euros que és el preu de 
l’entrada al Castell de Montjuïc. 

SORTIDA CULTURAL GUIADA
I

I

RECOLLIDA DE RESIDUS A LA 
CREUETA DEL COLL

Dissabte 20 de maig, d’11 a 
12.30 h
Activitat organitzada conjuntament 
amb el Centre Cívic Carmel i el 
Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 
emmarcada dins la Festa de la 
Primavera Verda.
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic.

I S



AL MES DE JUNY

Dijous 25 de maig, de 18.30 a 
19.30 h
Sessió per descobrir com és un 
ordinador per dins, identificar els 
seus components per tal detectar 
problemes i aprendre a 
solucionar-los.
A càrrec de l’Associació Cultural 
Urbans. 

IniciaTIC
I

Dimarts 30 de maig, de 17.30 a 
18.30 h
DIVERTITS
Sessió de contes per riure i 
passar-ho d’allò més bé on alguns 
dels protagonistes de les històries 
són  cabres que es mengen 
calçotets, conillets que només saben 
dir “caca de vaca” i monstres peluts 
que no són gaire terrorífics. 
A càrrec de Gisela Llimona, per a 
infants de 5 a 11 anys acompanyats 
d’un adult.

EXPLICA’M UN CONTE 
I

ENGLISH KULTUR KLUB

Dimarts 6 de juny, de 19.30 a 21 h
Activitat per parlar i practicar 
l’idioma, de manera activa i amena, 
amb l’ajuda d’una persona 
professional i qualificada que guiarà 
la sessió. 
A càrrec d’Amiable Language 
Services.

I

MINI CONCERT AL VESPRE

Dijous 8 de juny, de 18 a 19 h
BLAU 
Júlia Català, cantant i compositora 
de Sant Cugat del Vallès ens 
presenta Blau que fa referència a la 
melancolia. “És la primera vegada 
que em mostro com a cantant, i això 
es veu reflectit en les meves lletres. 
Blau explica el viatge del meu primer 
pas. Des del pudor inicial a 
mostrar-me com a artista, a 
l’atreviment. Passant per totes les 
pors, per acabar 
projectant-me al món i relativitzant 
les coses”.Del 3 al 31 de maig

“TERRITORI EN DANSA”
Exposició fotogràfica dels 
espectacles i activitats de les 
edicions anteriors del cicle anual 
Territori en Dansa Clàssica i 
Contemporània, que té lloc a 
principis de maig.
Fotografies a càrrec de 
Judit Rodríguez i Cristina Martín.

EXPOSICIÓ



FES UN CLIC!

TRÀMITS AMB LES OFICINES 
VIRTUALS DE L’ADMINISTRACIÓ
Dijous 15 de juny, de 18.30 a 
19.30 h
S’ensenyarà pas a pas com 
realitzar gestions i tràmits en línia a 
les oficines 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.

I

SIMFÒNIC

Dissabte 10 de juny, a les 18 h
Diada de 100 concerts simultanis 
i gratuïts fets per més de 5.000 
estudiants d’escoles de música a 100 
racons de Catalunya i Balears. A les 
18 h els 5.000 músics interpretaran a 
la vegada la mateixa cançó.

I

SORTIDA CULTURAL GUIADA

Dissabte 10 de juny, de 10.30 a 
13.30 h
VISITA A LA GRANJA VELLA MARTÍ I 
CODOLAR  
La granja vella Martí i Codolar és un 
dels palauets del segle XIX més 
destacats de Barcelona. Aquesta 
finca, documentada des d’inicis del 
segle XVIII, va passar a mans de la 
família Martí i Codolar el 1852, que 
van ampliar i modernitzar la 
construcció, cal destacar-ne la 
façana i els jardins de l’entorn que es 
visitaran.
Punt de trobada: a les 10.30 h a la 
porta principal Marti Codolar. 
A càrrec de Maria Vallverdú de Sense 
Pressa  i Salesians Martí- Codolar. 

I

FESTA MAJOR DELS BARRIS DE 
LA TEIXONERA, MAS FALCÓ I
PENITENTS

Del 7 al 18 de juny
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic.



PORTÀTIL EN MOVIMENT

Workshop especialitzat
Dissabte 17 de juny, d’11.30 a 
13.30 h
EACH ONE TEACH ONE
A través d’aquest intensiu es pretén 
compartir diferents eines establertes 
a través del món de l’esport, la dansa 
contemporània, el teatre i les danses 
urbanes per tal de donar diferents 
recursos i aproximacions al 
moviment i a la dansa.
Agnés Sales Martín, al llarg de la 
seva trajectòria ha pogut 
desenvolupar un treball híbrid entre 
les danses urbanes, la  dansa 
contemporània, el circ i el teatre.

I

EXPOSICIÓ

De l’01 al 26 de juny
“EL TALLER DE PINTURA”
Pintures i dibuixos a càrrec de 
l’alumnat del taller del Centre Cívic. 
Sota la direcció d’Eva Ortiz.

SERVEIS PERMANENTS

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

SOLUCIONA’T 
Servei personalitzat per resoldre dubtes 
tant de l’ordinador com del mòbil.
Tots els dijous de 17.30 a 18.30 h. 
A càrrec de l’Associació cultural Urbans. 
Grup reduït. Cal concertar el servei amb 
cita prèvia trucant al 932563388 o bé 
presencialment.

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: de dilluns a divendres de 9 a 
11.30 h  
trucant al 932563388 o bé 
presencialment.

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. 

TASHORTFEST, 7a EDICIÓ

FESTIVAL DE CURTS D’HUMOR de 
BARCELONA
30 de juny i 1 de juliol
Dos dies plens de cine de comèdia 
per a tots els públics. 




