


COVID
Amb motiu de les restriccions organitzatives 
derivades de la pandèmia del COVID-19, les 
activitats que us proposem s’organitzaran 
aplicant les mesures de prevenció i seguretat. 
L’organització es reserva el dret de modifi car 
o suspendre alguna de les activitats per causes 
de força major. 



Aquest any us proposem una campanya de Nadal oferint tot un conjunt 
d’activitats virtuals donant la oportunitat d’aprendre, descobrir, divertir-se,  
crear i trobar-se amb altres. Us animem a connectar-vos amb nosaltres, 
amb una proposta Nadalenca més especial i necessària que mai. 

Aquest any, connecta’t amb la xarxa, connecta’t amb el Nadal
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TALLER DE CUINA. PA DE CADIS 
  Divendres 18 de desembre 
  De 19 a 19:30 h. 
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual    
Aprendrem a fer el pa de cadis, també 
anomenat massapà de Cadis, una 
dolçaina d’aquesta època, relativament 
senzilla, boníssima i visualment preciosa. 
A càrrec de Mònica Tarradellas. Ingre-
dients necessaris i més informació a www.
girona.cat/ccivics
Organitza: AV Pla de Palau St Pau

TALLER ORIGAMI. FLOCS DE 
NEU I GUARNIMENTS DE NA-
DAL
  Dimarts 22 de desembre 
  D’11 a 12.30 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Taller de Nadal per la creació de flocs 
de neu, estels de 12 puntes i altres formes 
d’estrelles. Taller molt creatiu, a partir d’unes 
formes bàsiques podrem crear fàcilment 
nous models. 
A càrrec de Joan Esparraguera i Jofre 
Adzerias
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
Edat recomanada: a partir de 13 anys.
Inscripció: Cal reservar plaça a www.girona.cat/ccivics 
Un cop feta  la inscripció, podeu recollir el material al 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 

TALLER ORIGAMI. PARE NOEL, 
TRINEU, RENS I ARBRES DE 
NADAL
  Dimecres 23 de desembre 
  D’11 a 13 h.
  Preu: Gratuit

 Format: Virtual   
Realitzarem diferents models de “Pare Noel” 
així com altres elements relacionats amb el 
personatge. Les figures poden incloure me-
canismes per convertir els models en deco-
racions que es pengin. També es realitzaran 
diferents tipus d’arbres nadalencs. Taller molt 
recomanable per als més petits ja que a par-
tir de senzilles modulacions de triangles es 
poden realitzar distints models d’arbre molt 
atractius.
A càrrec de Joan Esparraguera i Jofre 
Adzerias
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 
Format: Virtual
Edat recomanada: de 3 a 12 anys (poden acompan-
yar-los els adults amb inscripció )
Inscripció: Cal reservar plaça a www.girona.cat/ccivics. 
Un cop feta  la inscripció, podeu recollir el material al 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 

TALLER ORIGAMI. UN PESSEBRE 
DE PAPER
  Dilluns 28 de desembre  
  De 10 a 13 h. 
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual    
Taller de Nadal per a la confecció del 
naixement i dels Reis Mags d’Orient
Aprendrem a fer diferents fi gures per po-
der enriquir el nostre pessebre tant com 
vulguem.
A càrrec de Joan Esparraguera i Jofre 
Adzerias
Organitza:  Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 
Edat recomanada: de 3 a 12 anys (poden acompan-
yar-los els adults amb inscripció )
Inscripció: Cal reservar plaça a www.girona.cat/ccivics. 
Un cop feta  la inscripció, podeu recollir el material al 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 



TALLER DE CUINA FAMILIAR. 
FEM TORRÓ DE XOCOLATA
  Dimarts 30 de desembre 
  D’18:30 a 19 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual  
Activitat familiar per cuinar amb els més 
petits de casa amb l’ajuda dels parres o 
germans més grans. El resultat serà un torró 
de xocolata ideal per les postres d’aquests 
dies. 
A càrrec de Montse Busquets. 
Organitza: Centre Cívic  Pla de Palau 
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

TALLER ORIGAMI EL CONTE DE 
PAPER
  Dimarts 5 de gener 
  D’11 a 12:30 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual  
Taller on explicarem un conte amb figures 
fetes de paper i on, després d’aquest, cada 
participant pot realitzar alguna de les figures 
que han aparegut en el conte.
“De què fa gust la Lluna?”, “El cargol i l’herba 
de poniol”, “La rateta que ja no escombra 
cap escaleta”... Les possibilitats són quasi 
infinites.
A càrrec de Joan Esparraguera i Jofre 
Adzerias
Organitza:  Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 
Edat recomanada: de 3 a 12 anys (poden acompan-
yar-los els adults amb inscripció )
Inscripció: Cal reservar plaça a www.girona.cat/ccivics. 
Un cop feta  la inscripció, podeu recollir el material al 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 

TALLER DE TORRONS
  Dimarts 29 de desembre 
  De 11 a 12 h. 
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Esperem que amb aquestes receptes 
gaudiu d’un Nadal ben dolç sense reper-
cutir la vostra salut i la de la vostra família. 
Un Nadal saludable és possible! Disposar 

d'una cuina i motllos per als torrons.
A càrrec de Mariona Falcó
Organitza: AV Mercadal i Local Market Girona
Edat recomanada: a partir de 3 anys.
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

ELS VINS DE NADAL
  Dimarts 22 de desembre 
  18:30 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Sempre tenim molts dubtes a la hora d’escollir 
els vins en aquests dies de festes i és que durant 
el Nadal tothom es passa moltes hores a la 
cuina per oferir als seus convidats uns àpats 
espectaculars.  Per això la elecció d’un bon 
vi per cada àpat i és important per potenciar 
encara més els meravellosos resultats de les 
receptes de Nadal.
A càrrec de Irene Bou
Organitza: AV Mercadal i Local Market Girona
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
TALLER ORIGAMI. PARE NOEL, 
TRINEU, RENS I ARBRES DE NA-
DAL
  Dimecres 23 de desembre 
  D’11 a 13 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Realitzarem diferents models de “Pare Noel” 
així com altres elements relacionats amb el 
personatge. Les figures poden incloure me-
canismes per convertir els models en deco-
racions que es pengin. També es realitzaran 
diferents tipus d’arbres nadalencs. Taller molt 
recomanable per als més petits ja que a par-
tir de senzilles modulacions de triangles es 
poden realitzar distints models d’arbre molt 
atractius.
A càrrec de Joan Esparraguera i Jofre 
Adzerias
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 
Edat recomanada: de 3 a 12 anys (poden acompan-
yar-los els adults amb inscripció )
Inscripció: Cal reservar plaça a www.girona.cat/ccivics. 
Un cop feta  la inscripció, podeu recollir el material al 
Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 
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CINEMÚSICA. A càrrec de la 
companyia Viu el teatre
  Dimecres 23 de desembre 
  11 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Immersió sensorial en les rutines diàries dels 
infants. Cinemúsica estimula els sentits del 
nadó a través de la música en directe, les 
arts del moviment i el cinema. El joc de sons i 
d’estètiques ajuda a les actrius a parlar sense 
paraules de la quotidianitat. Aquelles petites 
accions del dia a dia, com ara despertar-
se, vestir-se o jugar es tornen úniques al 
enllaçar-les creativament amb el setè art. Els 
pioners Chaplin, Keaton, Méliès i els germans 
Lumière guien el nadó en el seu primer 
despertar escènic.
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
Edat recomanada: Adreçat a nadons de 0 a 4 anys.
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

PALLA, FUSTA I PEDRA. A càrrec 
de Galiot teatre
  Dilluns 28 de desembre 
  16 h.
  Preu: Taquilla inversa
 Lloc: Escola de Domeny
Espectacle de Titelles per a públic familiar. 
Tracta de la història de 3 porquets que un bon 
dia es troben enmig d'un bosc quan arriba 
la fred. Cadascú d'ells decideix construir 
unes cases de palla, fusta i pedra. L’enemic 
és un llop, però no us preocupeu perquè 
tothom sap com acaba aquesta història: tots 
contents i el llop a l'olla. 
Organitza: Centre Cívic Ter-Salsa Jove
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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VIU LA MÀGIA. A càrrec de 
David el mag

  Dimarts 29 de desembre 
  A les 12 h i a les 16 h.
  Preu: Taquilla inversa
 Format: Presencial  
 Lloc: Escola de Domeny 
L’espectacle “Viu la màgia" et farà viure 
la màgia com mai abans l'havies viscut. 
Aparicions i desaparicions de coloms 
sorprenents, cadires que es tornen boges, en 
Bartomeu la mascota d'en David farà de les 
seves... sabates cremades que apareixen en 
el lloc menys pensat i moltes sorpreses més!
Organitza: Centre Cívic Ter-Salsa Jove
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

SOMIACAIXES. A càrrec de la 
CIA Anna Roca 
  Dimecres 30 de desembre 
  A les 12 h i a les 16 h.
  Preu: Taquilla Inversa
 Format: Presencial 
 Lloc: Escola de Domeny
L’Anna arriba carregada amb un munt de 
caixes. No són caixes normals, amaguen 
secrets i somnis de diferents històries i fa massa 
temps que necessiten ser redescobertes. 
Us convidem a conèixer els personatges 
d’aquestes històries: nenes i nens que, d'una 
manera o altra, han lluitat per aconseguir 
els seus somnis i han reivindicat els seus drets 
fonamentals i més essencials.
Organitza: Centre Cívic Ter-Salsa Jove
Edat recomanada: a partir de 3 anys 
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció 
prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/
ccivics
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prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/

 Lloc: Escola de Domeny
L’Anna arriba carregada amb un munt de 
caixes. No són caixes normals, amaguen 
secrets i somnis de diferents històries i fa massa 
temps que necessiten ser redescobertes. 
Us convidem a conèixer els personatges 
d’aquestes històries: nenes i nens que, d'una 
manera o altra, han lluitat per aconseguir 
els seus somnis i han reivindicat els seus drets 
fonamentals i més essencials.

Centre Cívic Ter-Salsa Jove
a partir de 3 anys 

Aquesta activitat requereix inscripció 
prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/
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CREATIVAJOCS. CONSTRUÏM 
UN ARBRE DE NADAL
  Dimarts 22 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Construïm mini Arbres de Nadal per poder 
decorar casa nostra.
A càrrec de la Sabrina de l’Atelier de ma 
Maison
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 5 anys (poden acom-
panyar-los els adults amb inscripció )
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

JOCS DE TAULA ONLINE
  Dimarts 23 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Vols aprendre a jugar a jocs de taula online? 
Connecteu-vos a la videoconferència on us 
explicarem els passos que cal fer per tal de 
poder jugar a jocs de taula online. 
Presentarem les diferents webs i portals de 
jocs existents, i com connectar-s’hi i poder 
jugar a un ampli catàleg de manera online.
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

RECUPERA LA MEMÒRIA 
LÚDICA. CATÀSTROFE!
  Dilluns 28 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Tria la teva aventura a càrrec de la Cia. 

de Jocs l’Anònima. El joc de recupera la 
memòria lúdica és una aproximació als jocs 
de rol, resolent les situacions i reptes més 
difícils per aconseguir ser mestre juganer i 
recuperar la memòria lúdica.
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys 
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció 
prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a 
www.girona.cat/ccivics

JOCS DE TAULA ONLINE
  Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30  
 de desembre 
  19 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Trobada online per fer partides a jocs de 
taula. Durant 3 tardes es podrà entrar a 
un canal dins el programa Discord i poder 
descobrir i jugar a prototips de diferents 
autors, integrants de l’Ass. Ludo, creadors 
de jocs de taula. Es necessari jugar a través 
d’un ordinador, amb registre al canal Discord 
i a algun dels portals de jocs com Tabletopia, 
BoardGameArena, TTS entre d’altres. 
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

CREATIVAJOCS: FAREM EL 
CAMELL DELS TRES REIS
  Dimarts 29 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Teixirem la manteta del camell dels reis mags 
perquè vagi ben abrigat 
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell
Edat recomanada: a partir de 5 anys (poden acom-
panyar-los els adults amb inscripció)
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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JOCS AMB PAPER I BOLI
  Dimecres 30 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Has viatjat mai a través dels jocs? Doncs ara 
tens la oportunitat d’agafar la maleta lúdica 
i emprendre un viatge fantàstic des del jocs 
tradicionals, passant pels clàssics i arribant 
a adaptacions a jocs moderns i tot això ho 
farem jugant amb paper i bolígraf. Milers 
d’anys d’història lúdica concentrades en dues 
hores de joc amb la Companyia de Jocs 
Anònima.
A càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri 
Vell-Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

KAHOOT
  Dissabte 2 de gener 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Qui serà capaç de saber més respostes a 
preguntes sobre jocs tradicionals? Seràs el 
més ràpid en contestar? Des de la Companyia 
de Jocs Anònima et convidem a aquest petit 
joc de Kahoot sobre jocs tradicionals per 
descobrir el vostre coneixement sobre jocs. 
A càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 10 anys

CREATIVAJOCS. CONSTRUÏM 
EL NOSTRE FANALET DE REIS
  Dimarts 5 de gener 
  D’17 a 17:30 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual (Meet) 
Construirem un fanalet la tarda d’anar 
a esperar els reis. Només necessitarem 
grapadora, tisores i una cartolina, cartró 
primet o un paquet de galetes. Si ho 
preferiu, també es pot utilitzar una ampolla. 
Ho adornarem pintant amb els colors, 
retoladors, ceres que tinguem a casa.
A càrrec de la Sabrina de l’Atelier de ma 
Maison. 
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau i LudusMundi
Edat recomanada: a partir de 5 anys.
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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Organitza: Centre Cívic Pla de Palau i LudusMundi
Edat recomanada: a partir de 5 anys.Edat recomanada: a partir de 5 anys.Edat recomanada:
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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PARC INFANTIL DE NADAL DE L’ ESQUERRA DEL TER
28, 29 i 30 de desembre 2020
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual. Plataforma Zoom
Un any més us volem oferir el Parc Infantil de Nadal de l’Esquerra del Ter.  Malgrat la 
situació actual, oferim una proposta Nadalenca a través de diferents plataformes virtuals 
per connectar-nos amb un Nadal des de casa. 
Organitza: Projecte Pissarra del Ter i Centre Cívic Ter.
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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TALLER D’MOTION - THE LEGO 
MOVIE
  Dimecres 30 de desembre 
  De 18.30 a 19.30 h.  

Aprèn a animar objectes amb la tècnica de 
l’stop motion. En aquest taller utilitzarem 
una App per tablet o mòbil i objectes o 
figuretes que tinguem a casa, però sobretot 
necessitarem molta imaginació! 
A càrrec de ERAM Zeta.

UN CONTE DE PAPER
  Dilluns 28 de desembre 
  De 17 a 18 h. 
Taller de nadal per realitzar diferents models 
del “Pare Noel” així com diversos elements 
relacionats amb el personatge. Les figures 
poden incloure mecanismes per convertir 
els models en decoracions que es pengin. 
Per fer aquest taller necessitareu un material 
especial que podeu venir a buscar al Centre 
Cívic Ter 

RECUPERA LA MEMÒRIA LÚDICA. 
CATÀSTROFE!
  Dilluns 28 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Tria la teva aventura a càrrec de la Cia. 
de Jocs l’Anònima. El joc de recupera la 
memòria lúdica és una aproximació als jocs 
de rol, resolent les situacions i reptes més 
difícils per aconseguir ser mestre juganer i 
recuperar la memòria lúdica.
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys 
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a 
www.girona.cat/ccivics

JOCS DE TAULA ONLINE
  Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30  
 de desembre 
  19 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Trobada online per fer partides a jocs de 
taula. Durant 3 tardes es podrà entrar a 
un canal dins el programa Discord i poder 
descobrir i jugar a prototips de diferents 
autors, integrants de l’Ass. Ludo, creadors 
de jocs de taula. Es necessari jugar a través 
d’un ordinador, amb registre al canal Discord 
i a algun dels portals de jocs com Tabletopia, 
BoardGameArena, TTS entre d’altres. 
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

CREATIVAJOCS. FAREM EL 
CAMELL DELS TRES REIS
  Dimarts 29 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual   
Teixirem la manteta del camell dels reis mags 
perquè vagi ben abrigat 
Organitza: Ludus Mundi i Centre Cívic Barri Vell
Edat recomanada: a partir de 5 anys (poden acom-
panyar-los els adults amb inscripció)
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

CREATIVAJOCS. FAREM EL 
CAMELL DELS TRES REIS
  Dimercres 30 de desembre 
  17 h.
  Preu: Gratuit

TALLER DE PAPIROFLÈXIA. PARE 
NOEL, TRINEU I RENS
  Dimarts 29 de desembre 
  De 17 a 18 h. 
Taller de nadal per realitzar diferents models 
del “Pare Noel” així com diversos elements 
relacionats amb el personatge. Les figures 
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poden incloure mecanismes per convertir 
els models en decoracions que es pengin. 
Per fer aquest taller necessitareu un material 
especial que podeu venir a buscar al Centre 
Cívic Ter 

TALLER DE PAPIROFLÈXIA. 
ARBRES DE NADAL
  Dimecres 30 de desembre 
  De 17 a 18 h. 
Taller de nadal per realitzar diferents tipus 
d’arbre nadalencs. Taller molt recomanable 
per als més petits ja que a partir de senzilles 
modulacions de triangles es poden realitzar 
diferents models d’arbre molt atractius. Per 
a fer aquest taller necessitareu un material 
especial que podeu venir a buscar al Centre 
Cívic Ter.

FIGURES NADALENQUES AMB 
MITJONS
  Dimecres 30 de desembre 
  De 18.30 a 19.30 h. 
Taller de nadal i reciclatge on podreu 
aprofitar mitjons vells que tingueu per casa 
desparellats per fer originals manualitats 
com ara figures nadalenques. Per fer aquest 
taller necessiteu el següent material: Un 
mitjó blanc petit i un mitjó de color, estisores, 
fil, cinta o llana, botons, retoladors, unes 
quantes gomes elàstiques, cola apta per a 
roba o pistola de silicona. 
Per a fer el farcit: espuma de coixí, cigrons o 
llenties... 
A càrrec de Associació Entremans.

FIGURES NADALENQUES AMB 
ROTLLOS DE PAPER DE VÀTER 
  Dimarts 29 de desembre 
  De 18.30 a 19.30 h..
Taller de nadal i reciclatge on aprofitant els 
rotllos buits de paper de wc podreu crear 
divertides i originals figures nadalenques 
com ara els 3 reis mags de l’Orient, un ren 
o un pare noel per posar els coberts durant 
el dinar de nadal. Per fer aquest taller 
necessitareu el següent material: rotllos 
buits de paper de vàter, retoladors, dacs 
o plastidecors, cartolines de colors (verd, 
vermell, negre...), folis, estisores i cola. 
A càrrec de Associació Entremans

TALLER DE DANSA EN ANGLÈS
  28, 29 i 30 de desembre  
  De 12.30 a 13 h.
Sigues molt benvingut/da al taller de dansa en 
anglès que organitzem l’escola Mediterrània 
de dansa irlandesa i anglès. Un programa 
d’educació artística i d’estimulació lingüística 
on creem experiències innovadores i 
divertides per a infants que tenen un primer 
contacte amb l’anglès i la dansa. Practicarem 
i gaudirem de la dansa durant una breu 
sessió de 30 minuts. El nostre objectiu és 
transmetre els coneixements amb paciència, 
treball, constància i satisfacció i que els nens 
participin activament mitjançant l’escolta de 
l’anglès. Informacions importants: els nens i 
nenes hauran de tenir colors per pintar, llapis i 
goma, i es recomana que hagin begut aigua 
abans de començar. 
Edat recomanada: activitat familiar. A partir de 6 anys 
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CONTES EN ANGLÈS PELS MÉS 
PETITS
  28, 29 i 30 de desembre 
  De 12.30 a 13 h.
Sigues molt benvingut/da al taller de contes en 
anglès: Jocs, contes i cançons en anglès que 
organitzem l’escola Mediterrània de dansa 
irlandesa i anglès. Un programa d’educació 
artística i d’estimulació lingüística on creem 
experiències innovadores i divertides per a 
infants que tenen un primer contacte amb 
l’anglès. Aprendrem a través d’un conte 
treballant les arts plàstiques. El nostre objectiu 
és transmetre els coneixements amb paciència, 
treball, constància i satisfacció i que els nens 
participin activament mitjançant l’escolta de 
l’anglès. Més informació: els nens i nenes hauran 
de tenir colors per pintar, llapis i goma. 
Edat recomanada: Infantil i familiar.

TALLER DE PERCUSSIÓ AMB 
CULLERES I CASTANYOLES
  Dimarts 29 de desembre
  De 17 a 17:30 h.
Sabies que les culleres poden ser un 
instrument musical i no només per menjar 
escudella? Connectat per gaudir en família 
d’un taller de percussió amb culleres i 
castanyoles on aprendràs molt sobre aquest 
instrument de percussió i podràs seguir una 
nadala amb molt de ritme. Per a fer aquest 
taller necessitareu unes castanyoles que 
podeu venir a buscar al Centre Cívic Ter
A càrrec de Fodansa foment internacional de 
la dansa.

BALLEM UNA NADALA AMB 
ELEMENTS DE DANSES DEL MÓN. 
ESTIL RUMBA
  Dimarts 29 de desembre
  De 17.30 a 18.15 h.

No trobes a faltar una mica de marxa? En 
aquest taller podràs aprendre a ballar una 
nadala amb l’estil de la dansa del ventre o 
oriental a través d’una coreografia, per a 
animar les tardes nadalenques. A càrrec de 
Fodansa foment internacional de la dansa.

FLASHMOB. BALLEM UNA 
NADALA AMB ELEMENTS DE 
DANSES DEL MÓN. ESTIL DANSA 
ORIENTAL
  Dimecres 30 de desembre
  De 18 a 19 h.
En aquest taller repassarem el que hem 
après en els tallers de danses d’arreu del món 
de rumba i oriental de dilluns 28 i dimecres 
30 de desembre. Tria l’estil amb el que et 
sentis més lliure! Ens unirem totes per a fer un 
flashmob nadalenc i ben especial.
A càrrec de Fodansa foment internacional de 
la dansa.

COM FER JOGUINES DE NADAL 
PELS TEUS GATS I GOSSOS
  Des de dilluns 28 de desembre al 4  
 de gener de 2021
No trobes a faltar una mica de marxa? 
En aquest taller podràs aprendre a ballar 
una nadala amb l’estil de la rumba amb 
una coreografia, per a animar les tardes 
nadalenques. 
A càrrec de Fodansa foment internacional de 
la dansa.

CONTE EN FRANCÈS: LE LOUP QUI 
VOULAIT CHANGER DE COULEUR
  Dilluns 28 de desembre
  De 16 a 16.30 h.
Un llop que no està content amb el seu color 
i vol canviar-lo. No us perdeu la hora del 
conte en francès de la mà de la Muriel de 
l’associació Girouette, que ens encisarà amb 
la seva lectura per a practicar la llengua 
del nostre país veí. Activitat dirigida a nens i 
nenes de 3 a 1o anys. Cal que tingueu a mà 
uns fulls, llapis i colors.
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CONTE EN FRANCÈS. BABOU A 
UN TALENT FOU
  Dimarts 29 de desembre
  De 16 a 16.30 h.
Un peix que creu que no té talent com artista 
i descobreix que és un excel·lent còmic. No 
us perdeu la hora del conte en francès de la 
mà de la Muriel de l’associació Girouette, 
que ens encisarà amb la seva lectura per a 
practicar la llengua del nostre país veí. Cal 
que tingueu a mà uns fulls, llapis i colors.
Edat recomanada:de 3 a 10 anys

CONTE EN FRANCÈS. IGOR ET 
OLAFE, LA REMORQUE
  Dimecres 30 de desembre
  De 16 a 16.30 h.
Un noi i la seva germana roben un remolc 
ple de menjar. Ai, ai, els descobriran...? No 
us perdeu la hora del conte en francès de la 
mà de la Muriel de l’associació Girouette, 
que ens encisarà amb la seva lectura per a 
practicar la llengua del nostre país veí. Cal 
que tingueu a mà uns fulls, llapis i colors.
Edat recomanada:de 3 a 10 anys

FEM GALETES NADALENQUES EN 
FRANCÈS
  Dimarts 29 de desembre
  De 18 a 19 h.
Les galetes nadalenques són una tradició 
típica del nostre país veí, França. De la 
mà de membres de l’associació Girouette 
aprendreu a fer delicioses galetes per 
menjar aquestes festes en família. Estigueu 
atents quan feu la inscripció per a tenir a punt 
el llistat d’ingredients necessaris.

TALLER DE PERCUSSIÓ 
CORPORAL
  Dilluns 28 de desembre
  16 h.
Saps que hi ha moltes maneres de fer 
percussió? Pots fer servir el cos o objectes 
molt diferents. T’animes a provar-ne algunes 
amb nosaltres aquestes vacances de 
Nadal? Avui farem servir el nostre cos com a 
instrument. 
A càrrec de Caixa de Trons Girona. 

TALLER DE PERCUSSIÓ AMB GOTS
  Dimarts 29 de desembre
   16 h.
Saps que hi ha moltes maneres de fer 
percussió? Pots fer servir el cos o objectes 
molt diferents. T’animes a provar-ne algunes 
amb nosaltres aquestes vacances de Nadal? 
Avui farem servir gots per a fer música... 
els tens a punt? A càrrec de Caixa de Trons 
Girona.

TALLER DE PERCUSSIÓ. RITMES 
AMB LES MANS
  Dimecres 30 de desembre
  16 h.
Saps que hi ha moltes maneres de fer 
percussió? Pots fer servir el cos o objectes 
molt diferents. T’animes a provar-ne algunes 
amb nosaltres aquestes vacances de Nadal? 
Avui et convidem a fer servir les mans. 
A càrrec de Caixa de Trons Girona. 
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ENCESA DE LLUMS A GIRONA 
EST
  Dijous 17 de desembre
   18 h.
 Format: Virtual. 
 Instagram per veure 
 el directe @3puntsomniagi
Encendrem les llums de l’arbre de Nadal i de 
la façana del centre cívic per fer notar que el 
Nadal ha arribat a Girona Est.

TORNEIG DE NADAL D’ESCACS 
  Divendres 18 de desembre
  22 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual
Més informació: Primer premi: una espatlla 
de pernil + un premi d’un panera d’embotits, 
segons els números de la GROSSA DE NADAL 
(les dues últimes xifres que coincideixen amb 
l’ordre de la classificació del torneig). Els 
premis es recolliran a la Carnisseria Turón (C/ 
Mare de Déu de la Salut, 37).
Organitza: Club d’Escacs de Santa Eugènia de Ter 
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prè-
via. Per inscriure-us-hi, aneu a plataforma lichess.org
DECORACIÓ DE L’ARBRE 
COMUNITARI DE NADAL DEL 
CENTRE CÍVIC ONYAR
  Del 18 al 23 de desembre
  De 10 a 19 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Presencial
 Lloc: Centre Cívic Onyar
Porta el teu arc de Sant Martí pintat i decorarem 
l’arbre de Nadal del Centre Cívic Onyar amb 
ornaments nadalencs fets per tots vosaltres.
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Girona Est.

ENVIA LA TEVA POSTAL DE NADAL 
A UNA AMISTAT
  Del 18 al 23 de desembre
  De 10 a 19 h.
 Format: Virtual
 Lloc: Centre Cívic Onyar
Activitat familiar per a tots el públics. Podreu 
passar pel Centre Cívic Onyar a recollir la 
vostra postal de Nadal, decorar-la a casa 
vostra i fer-la arribar a un amic o amiga, 
deixant-la a la seva bústia o enviant-la per 
correu postal. 
Organitza: Centre Cívic Onyar

DEMANA EL TEU DESIG PER AL 
2021
  Del 18 al 30 de desembre
  De 10 a 19 h.
 Format: Virtual. 
 Envia el teu desig al 
 cconyar@ajgirona.cat
Volem omplir el pati del centre cívic Onyar 
amb els teus bons desitjos per al nou any 2021.  
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Girona Est.

TALLER DE TIONS A PONT MAJOR
  Dissabte 19 de desembre
  11 h.
 Format: Presencial
 Lloc: Plaça de l’Om
Vine a crear i construir el teu tió per endur-te’l 
a casa, només hauràs d’alimentar-lo bé   
Organitza: Òmnium Gironès

NADAL ALS BALCONS DE PONT 
MAJOR
  Fins al 20 de desembre de 2020
   23.59 h.
 Format: Virtual. WhatsApp
Recollim fotografies del vostre balcó 
o finestra amb la decoració nadalenca.
Enviar fotografia per WhatsApp al Centre 
Cívic Pont Major (telèfon 696438245) i 
participeu en la rifa de tres paneres
Organitza: AV del Pont Major 



NADAL A CAMPDORÀ
  Fins al dilluns 21 de desembre de   
2020
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual. Whatsapp
Recollim fotografies del vostre pessebre, 
decoració nadalenca o Tió.  Més informació: 
Adreçat als veïns i veïns de Campdorà
Podeu enviar una fotografi a del vostre pessebre, 
decoració nadalenca o Tió a la Plataforma de Veïns i 
Veïnes i participareu en l’audiovisual comunitari que 
es difondrà el dijous 24 de desembre per WhatsApp
Organitza: Plataforma de Veïns i Veïnes de Campdorà

L’ARBRE DELS DESITJOS DEL 
BARRI
  Del 21 al 31 de desembre de 2020
 Lloc: Local Social de Montjuïc
Escriu un desig en un paper petit i deixa’l a 
la bústia del Local Social. Crearem un arbre 
ben bonic entre tots i totes
Organitza: AV. De Montjuïc

CONCURS DE DIBUIX. LES 
VACANCES D’HIVERN
  Del 19 al 31 de desembre de 2020
 Lloc: Local Social de Montjuïc
 Format: Virtual. Instagram
Participa penjant la teva foto amb el hastag 
#concursdibuixnadalMontjuic2020.Més 
informació:  Últim dia per les votacions el 
dissabte 2 de gener de 2021 a les 23.59 h. 
Publicació de guanyadores per xarxes el 
diumenge 3 de gener de 2021. 
Consulta les bases dels concursos i tota la informació a la 
web www.barridemontjuic.cat
Organitza: AV. De Montjuïc

CONCURS DE DECORACIÓ DE 
BALCONS
  Del 19 al 31 de desembre de 2020
 Format: Presencial
Decora el teu balcó i penja una foto amb el 

hastag elmillorbalcodeMontjuic2020 . Més 
informació: Per a participar al concurs escriu 
la teva categoria, segueix-nos, etiqueta’ns 
i rep m’agrades.Últim dia per les votacions 
el dissabte 2 de gener de 2021 a les 23.59 
h. Publicació de guanyadores per xarxes el 
diumenge 3 de gener de 2021. Consulta les 
bases dels concursos i tota la informació a la 
web www.barridemontjuic.cat
Organitza: AV de Montjuïc

GIMCANA PEL CASTELL DE 
MONTJUÏC
  Diumenge 27 de desembre
   10.30 h
 Lloc: Pista de Montjuïc
Vine amb el teu grup bombolla i el vostre 
enginy. Informació i inscripció prèvia a www.
barridemontjuic.cat
Organitza: AV. De Montjuïc
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BÚSTIA DELS PATGES REIALS A 
GIRONA EST
  Del 21 de desembre al 5 de gener
   De 10 a 18 h.
 Format: Presencial. 
 Lloc: Centre Cívic Onyar
Activitat Familiar per a tots els públics. Porta 
la teva carta a la bústia reial que trobaràs al 
centre cívic Onyar.
Organitza: Comissió del Reis Mags i Centre Cívic Onyar

FEM LA CARTA ALS @REIS MAGS 
  Del 21 de desembre al 5 de gener
  De 10 a 18 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual
 Lloc: Xarxa de centres cívics
Activitat Familiar per a tots els públics. 
Escriu la carta als reis i envia-la a 
reismagsdegironaest@gmail.com, de ben 
segur que en breu rebràs una  resposta!
Organitza: Centre Cívic Onyar

PATGE REIAL A LA DEVESA – GÜELL 
  Dissabte 2 de gener
  De 17 a 20 h.
 Format: Presencial
 Lloc: Plaça Miquel de Palol
Encara no has entregat la teva carta als reis 
mags? No et preocupis, els patges reials 
visiten el barri de la Devesa-Güell.
Organitza: AVV Devesa-Güell i Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prèvia. 
Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

ELS PATGES ET VENEN A VEURE!
  Dimecres 5 de gener
  A la tarda i vespre
 Format: Presencial
 Lloc: A casa teva 
 Preu: Donació voluntària
15ª edició del programa de voluntariat. 
Demana als patges que vinguin a casa la Nit 
de Reis. Una representació dels patges de 
cada rei mag farà una visita als infants de casa 
la tarda-nit de la vigília de reis. Data límit de la 
inscripció fins el 20 de desembre. 
A càrrec de Associació Juvenil Salsa Jove.
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
Inscripció:  www.salsajove.com, 699 00 85 22 o elspat-
gesetvenenaveure@gmail.com
Vine a crear i construir el teu tió per endur-te’l a 
casa, només hauràs d’alimentar-lo bé   
Organitza: Òmnium Gironès



RECOLLIDA DE JOGUINES 
DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL 
SALSA JOVE
 Format: Presencial. 
 Punts de recollida:    
 Al Centre Cívic Ter (fi ns el 22   
 de desembre consultar   
 horaris d’obertura),    
 Apaus i Carfresa
No utilitzes algunes coses i estàs a 
punt de llençar-les? Col·labora amb 
Salsa Jove en el seu projecte social i 
lúdic. Amb quins objectes pots ajudar? 
Joguines (bicicletes, jocs de taula, 
ninots...), material escolar (motxilles, 
colors, llibretes, ordinadors...), material 
esportiu (pilotes, cordes, mocadors...) i 
material de lleure (carmanyoles, tendes 
de campanya, sacs...). 

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
Inscripció: telèfon 699 00 85 22, 
  ass.salsajove@gmail.com

PONSÈTIES SOLIDÀRIES
  A partir del dilluns 11 de gener
  De 10 a 18 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Presencial
 Lloc: Centre Cívic Ter
És molt típic en aquestes festes 
nadalenques regalar una planta 
ponsètia pels seus colors alegres i vius, 
però un cop passats els dies festius 
molta gent no sap què fer-ne amb ella 
o no sap com cuidar-la perquè son unes 
plantes delicades.
Porta-la al Centre Cívic Ter, on la 
cuidarem, recuperarem i la donarem 
l’any vinent a alguna persona per a que 
li doni ànims durant el Nadal, o a algun 
projecte solidari.
Organitza: Centre Cívic Ter
Inscripció: per a més informació truqueu al Cen-
tre Cívic Ter 972 41 49 52

22
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SESSIÓ OBERTA EN LÍNIA DE PREGUNTES SOBRE EL NADAL I EL 
COVID-19
  22 de desembre a les 19 h
   De 10 a 18 h.
 Format: Virtual 
 Preu: Gratuït
Activitat informativa per a adults a càrrec de professionals sanitaris del CAP de Vila-roja.
Podràs escoltar les explicacions d’una persona experta en el tema de les mesures preventives 
i de salut del Nadal en època de pandèmia, podràs fer preguntes i aclarir tot els teus dubtes.
Organitza: Centre Cívic Onyar
Inscripció: si esteu interessats/des en rebre el link amb la convocatòria de la sessió cal enviar un correu al 
cconyar@ajgirona.cat sol·licitant-lo.

XERRADA-DEBAT: “L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ: EL CANVI QUE 
NECESSITEM ARA”
  Dilluns 28 de desembre
  De 20 a 21 h.
  Preu: Gratuit
 Format: Virtual 
Immersos en un mar de neguit, incertesa, consumisme, canvi i urgència econòmica i social, 
necessitem mirades àmplies, profundes i factibles que ens donin esperança i propostes d'acció 
per a construir la societat i l'economia que la majoria de la gent volem: economia entesa com 
a distribució justa de recursos. L'Economia del Bé Comú és una proposta que creiem que 
reuneix aquestes característiques. Coneixeu-nos!
Organitza:  Centre Cívic Pla de Palau i EBC Girona
Inscripció: Aquesta activitat requereix inscripció prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics

per a construir la societat i l'economia que la majoria de la gent volem: economia entesa com 
a distribució justa de recursos. L'Economia del Bé Comú és una proposta que creiem que 

Aquesta activitat requereix inscripció prèvia. Per inscriure-us-hi, aneu a www.girona.cat/ccivics
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EXPOSICIÓ DE POSTALS DE 
MARTA LAGARES I VARGAS
  De l’1 de desembre de 2020   
 al 31 de gener de 2021
 Format: Presencial 
 Lloc: Centre Cívic Onyar
Exposició de postals turístiques que ens 
recorden a viatges, a indrets, a moments... a 
on viatjaríeu ara mateix si poguéssim fer-ho? 
Organitza: Centre Cívic Onyar

EXPOSICIÓ DELS DRETS DELS 
INFANTS
  De l’1 de desembre de 2020   
 al 31 de gener de 2021
 Format: Presencial 
 Lloc: Centre Cívic Onyar
Exposició participativa dels drets dels infants 
treballats pel diferents serveis i entitats de 
Girona Est.
Organitza: Centre Cívic Onyar

DUO D’ART QUIM MORETA & 
JOAL AQUAREL·LES, ACRÍLICS 
I OLIS  
  Del 15 de desembre de 2020   
 al 8 de gener de 2021
 Format: Presencial 
 Lloc: Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Obres a càrrec de Quim Moreta i Joal (Josep 
Albertí)
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal

EL PESSEBRE DE PAPER  
  Del 15 de desembre de 2020   
 al 8 de gener de 2021
 Format: Presencial 
 Lloc: Centre Cívic Barri Vell – 
Mercadal
Ja pots visitar el pessebre de paper fet 
amb la tècnica origami. A càrrec de Joan 
Esparraguera i Jofre Adzerias 
Organitza: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal

SOM BOSC. HOMENATGE A LA 
COMUNITAT DE L’ESQUERRA 
DEL TER.  
  Del 14 de desembre de 2020   
 al 16 de gener de 2021
 Format: Presencial 
 Lloc: Centre Cívic Ter
Muntatge coparticipat. Podeu gaudir d’un 
bosc d’avets realitzats amb fotografies de 
les persones, entitats, projectes i accions que 
formen part de la comunitat compartida 
entre el Centre Cívic Ter i tothom qui d’alguna 
manera o una altre s’hi vincula. Enguany 
volem fer reflexa de 
la calidesa de les 
relacions que construïm 
conjuntament. Ens 
ajudes? Més informació : 
Porta la teva foto o envia-
la a ccter@ajgirona.cat  
Organitza: Centre Cívic Ter

Exposicions
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COVID
Amb motiu de les restriccions orga-
nitzatives derivades de la pandè-
mia de la COVID-19, les activitats 
que us proposem s’organitzaran 
aplicant les mesures de prevenció i 
seguretat. L’organització es reser-
va el dret de modificar o suspendre 
alguna de les activitats per causes 
de força major.

CENTRE CÍVIC 
BARRI VELL MERCADAL
C. Cort Reial, 7
17004 Girona
Tel. 972 010 005 
ccbarrivell@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 11

CENTRE CÍVIC ONYAR
C. Camp de la Plana, 13 
17004 Girona
Tel. 972 010298 
cconyar@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 6

CENTRE CÍVIC PEDRET
C. Pedret, 152-156
17007 Girona
Tel. 972 212 568 
ccpedret@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 6

CENTRE CÍVIC 
PLA DE PALAU
C. Saragossa, 27
17003 Girona
Tel. 972 426 390 
ccpalau@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 1 i 10

CENTRE CÍVIC 
PONT MAJOR
C. Pont Major, 67-73 
17007 Girona
Tel. 972 205 244 
ccpontmajor@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 6

Xarxa De Centres 
Cívics De Girona
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CENTRE CÍVIC 
SANT NARCÍS
Pl. Assumpció, 26-27 
17005 Girona
Tel. 972 237 063 
ccsantnarcís@ajgirona.cat Pa-
rada bus urbà: Línia 5

CENTRE CÍVIC 
SANTA EUGÈNIA
C. Santa Eugènia, 146
 17006 Girona
Tel. 972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat 
Parada bus urbà: Línia 3

CENTRE CÍVIC 
TER
C. Can Sunyer, 46
17007 Girona
Tel. 972 414 952
ccter@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 5

ESPAIS CÍVICS

Espai Cívic de Santa Eugènia
(vinculat al CC Santa Eugènia) 
Pl. Leonor Joher, s/n 17006 
Girona
Tel. 972 010 272/972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat

Espai Cívic Can Gibert 
(vinculat al CC Santa Eugènia)
C. del Taga, 4 17005 Gi-
rona
Tel. 646 63 82 74/972 245 
111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat

Espai Cívic Mercadal 
(vinculat al CC Barri 
Vell-Mercadal)
Pl. Jordi de Sant Jordi, 1 
17001 Girona
Tel. 972 419 051 
ecmercadal@ajgirona.cat

Espai Cívic La Rosaleda 
(vinculat al CC Barri 
Vell-Mercadal)
C. Passeig de la Devesa, 1 
17001 Girona
Tel. 654 464 482 
parcdevesa@gmail.com 
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 17 a 20 h

Tel. 972 414 952
ccter@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 5

Vell-Mercadal)
Pl. Jordi de Sant Jordi, 1 
17001 Girona
Tel. 972 419 051 
ecmercadal@ajgirona.cat

Espai Cívic La Rosaleda 
(vinculat al CC Barri 
Vell-Mercadal)
C. Passeig de la Devesa, 1 
17001 Girona
Tel. 654 464 482 
parcdevesa@gmail.com 
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 17 a 20 h
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LOCALS SOCIALS VIN-
CULATS A LA XARXA 
DE CENTRES CÍVICS

Casal de Gent Gran de Taialà
(vinculat al CC Ter)
C. de la Modeguera 
Gran, 1
17007 Girona
Telèfon: 972 227 627 
Dilluns i dimecres de 16.30 
a 18.30 h

Local de l’Associació de Veïns 
dels blocs 1-3 i 5-7 de Fontajau 
(vinculat al CC Ter)
C. Fontajau, 5 17007 
Girona 
ccter@ajgirona.cat

Local de l’Associació de Veïns 
de Montjuïc
(vinculat al CC Pont Major) 
Ronda del Fort Roig, 15-
20 baixos 5
17007 Girona
Tel. 972 410 965
montjuic.av@gmail.com 
http://barridemontjuic.cat 
Horari d’atenció: 
Dimecres de 17.30 a 19.30 h

Local social de Sant Daniel 
(vinculat al CC Barri Ve-
ll-Mercadal)
(Antigues Escoles)
C. de les Monges, 18-20 
17007 Girona
info@lavalldesantdaniel.com 

Pista Esportiva 
CREC de Sant Daniel 
(vinculat al CC Barri 
Vell-Mercadal)
C. de les Monges, 7 
17007 Girona
info@lavalldesantdaniel.com

Local social
Torre Gironella
(vinculat al CC Barri Ve-
ll-Mercadal)
C. Torre Gironella, 102
17007 Girona
aavvtg@gmail.com

Local social 
AV Vista Alegre-Carme 
Pgte. Picapedrers,
 1 17004 Girona
www.veinsvistaalegrecar-me.cat
De dilluns a divendres de 
17 a 20 h

Local social 
AV les Pedreres J
ardins de la Muralla s/n
 17004 Girona 
lespedreres.blogspot.com

Local de l’Associació de 
veïns i veïnes de Sant 
Narcís Sud
C. Valladolid, número 10, 
1r 1a - 17005 Girona
Tel. 972 298 853
Dimarts i dijous de 17 a 19 h

Locals social 
de l’AVV de l’Eixample
(vinculat al CC Pla de Pa-
lau) C. del Migdia, 23-B
17003 Girona
Tel. 972 296 612 
aveinseixample@gmail.com 
http://aveixample.entitatsgi.cat 

Local Social de l’AVV de 
Palau-sacosta
(vinculat al CC Pla de Pa-
lau) C. Jocs Olimpics, 2-4 
17003 Girona
avpalau-sacosta@avpalau-sa-
costa.cat
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