
CANT CORAL
ESPAI DE CANT CORAL “ART DE TROYA” 

Una coral en la qual es mourà música i emoció, oberta a tothom que vulgui gaudir amb el cor i viure l'art del cant

coral! Si vols gaudir la música no ho dubtis, t'hi esperem!

Una coral que cerca la diversitat en els seus membres: tant d’homes com de dones, d’edats, d’orígens, de cultures,

de religions, de rols socials... fomentant un espai de convivència, de respecte, de coneixement i d’intercanvi dels

seus membres, per compartir plegats una experiència de creació des de la música i des de l’emoció, per tal de sortir

reforçats de l’estat que hem viscut plegats.

Horari: dilluns de 19 a 21 h   |   Durada: del 4 d’octubre de 2021 al 13 de juny de 2022 

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia 

DESCOBERTA VEÏNAL INTERCULTURAL
CULTURES DEL MÓN AL BARRI

Sota el lema: “Ens coneixem, ens (re)coneixem i generem una cultura identitària de barri”, volem obrir cada

divendres un espai de trobada que potenciï els principis de la interculturalitat, mitjançant la visibilització i el

reconeixement de les diferents manifestacions culturals presents al barri. Ho farem a través d’una programació

setmanal d’activitats culturals obertes a la ciutadania, que ens portarà cada mes una entitat cultural diferent del barri.

Horari: divendres de 19 a 21 h   |   Durada: novembre de 2021 al 17 de juny de 2022

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia 

ESPAI CONVERSEM I FEM BARRI

Espai de dinamització i comunicació, punt informació, per donar visibilitat a iniciatives veïnals i projectes així com

donar a conèixer les entitats vinculades al territori i promoure’n la interacció i reflexió.

Horari: dijous de 10 a 13 h   |   Durada: a partir de febrer de 2022

Lloc: Mercat de Can Gibert

CUINA
CUINA’T EL CATALÀ – Coneixem les nostres cultures

Horari: Divendres de 10h a 12.30h | Durada: de gener a març de 2022

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia

CUINA’T EL CATALÀ – Alimentació saludable i cuina mediterrània

Horari: Divendres de 10h a 12.30h |   Durada: d’abril a juny de 2022

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia



JOCS PER A TOTHOM

JOCS PER A TOTHOM 

Us convidem a formar part d’un espai de trobada per totes les edats on compartir i divertir-nos amb jocs de taula

variats.

Durada: gener a  juny de 2022 

Horari: dimarts de 17 a 19 h

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia 

Horari: dimecres de 17 a 19 h 

Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia

Horari: dijous de 17 a 19 h

Lloc:  Espai Cívic Can Gibert

TROBADA DE COSTURA
TROBADA DE COSTURA

Us convidem a formar part d’un espai de trobada on compartir i aprendre manualitats i costura obert i gratuït.

Horari: dimecres de 10 a 12 h |  Durada: de novembre de 2021 al 14 de juny de 2022 

Lloc: Espai Cívic Can Gibert

CAMINADES
CAMINADES SALUDABLES

Vine a passejar acompanyat, a descobrir els itineraris del nostre entorn més proper, alhora que fem salut i exercici.

Horari: divendres de 10 a 12 h   |   Durada: del 8 d’octubre de 2021 al 17 de juny de 2022 

Sortida: Espai Cívic Can Gibert

BINGO
BINGO

Us convidem a formar part d’un espai de trobada per totes les edats on compartir i divertir-nos.

Horari: dimarts de 17 a 19 h   |  Durada: del 5 d’octubre de 2021 al 14 de juny de 2022 

Lloc: Espai Cívic Can Gibert

Horari: dijous de 17 a 19 h | Durada: del 28 d’octubre de 2021 al 16 juny de 2022
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia 
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