
Barri Vell-Mercadal-Sant Daniel-Devesa-Güell-Torre Gironella



COVID-19

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

distanciament social.

L’organització es reserva el

dret de modificar o suspendre

alguna de les activitats per

causes de força major.
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BV20401 BALLAMAMES: DANSA PER A MARES AMB NADONS DE 2 A 8 
MESOS

Ballamames és un espai on podem cuidar, escoltar i estirar el nostre cos, i
alhora jugar i connectar amb els nostres petits per proporcionar-los nous
estímuls psicomotrius. El fonament bàsic del taller és la dansa com a
expressió espontània del nostre món intern.

Del 5 d’octubre de 2020 al 14 de juny de 2021
Dia: Dilluns 10.45-11.45 h

Preu: 40 €

Professora: Paula Radresa

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Ass. La Petita Vall

espai familiar i nadons (0-3 anys)nadons

(0-3 anys)
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infantil i juvenil (3-17 anys)
ACTIVITATS FÍSIQUES

BV20402 TRAIL RUNNING INFANTIL (DE 6 A 12 ANYS)
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer l’activitat de Trail Running
(córrer per la muntanya) a la mainada, així com els valors de l’esport i el
respecte i la descoberta de l’entorn de la vall de Sant Daniel, a través de
jocs, circuits, exercicis, recorreguts i estiraments finals. Aprendrem les
tècniques adequades per córrer per la muntanya, fomentarem els valors de
l’esport, reconeixerem la geografia i les espècies naturals, introduirem la
cultura de l’esforç...

Del 6 d’octubre de 2020 al 25 de maig de 2021
Dia: Dimarts 17.30-19 h

Preu: 150 €

Professors: Raül Latre i Núria Puig

Lloc: CREC Sant Daniel

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel



BV20403 TRAIL RUNNING INFANTIL (DE 13 A 17 ANYS)
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer l’activitat de Trail Running
(córrer per la muntanya) a la mainada, així com els valors de l’esport i el
respecte i la descoberta de l’entorn de la vall de Sant Daniel, a través de
jocs, circuits, exercicis, recorreguts i estiraments finals. Aprendrem les
tècniques adequades per córrer per la muntanya, fomentarem els valors de
l’esport, reconeixerem la geografia i les espècies naturals, introduirem la
cultura de l’esforç...

Del 8 d’octubre de 2020 al 27 de maig de 2021
Dia: Diijous 17.30-19 h

Preu: 150 €

Professors: Raül Latre i Núria Puig

Lloc: CREC Sant Daniel

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

infantil i juvenil (3-17 anys)
CREIXEMENT PERSONAL

BV20404 ESCOLA DE KARATEDO ST. DANIEL (4-6 ANYS) 
Com a eina d’autosuperació i de perfeccionament, de benestar i de salut,
té tot el sentit en un món ple d’estrès, contaminació, competència i
tendència cada vegada més gran, al sedentarisme.
De l’1 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021
Dia: Dimarts i diijous 17-18 h

Preu: 320 €

Professor: Alex Peracaula i Tarrés

Lloc: Gimnàs CREC Sant Daniel

Ho organitza: Ass. Catalana de Budo Tradicional Kyushin Ryu
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BV20405 ESCOLA DE KARATEDO ST. DANIEL (6-10 ANYS) 

Del 2 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021
Dia: Dilluns i dimecres 17.30-18.30 h

BV20406 ESCOLA DE KARATEDO ST. DANIEL (10-13 ANYS) 

Del 2 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021
Dia: Dilluns i dimecres 18.30-19.30 h

BV20407 ESCOLA DE KARATEDO ST. DANIEL (13-17 ANYS) 

De l’1 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021
Dia: Dimarts i diijous 18-19 h



BV20410 RURAL SKETCHERS
Durant aquest curs sortim a dibuixar a la natura durant la tardor i
primavera, generalment anirem per la Vall de Sant Daniel. Allò important
no és si sabem dibuixar més o menys, sinó tenir ganes de sortir en plena
natura per a descobrir el plaer de dibuixar el que veiem al nostre voltant.
Una experiència plena de reptes, sorpreses i descobriments.

6, 20 i 27 març, 10 i 24 d’abril, 8, 22 i 29 de maig de 2021
Dia: Dissabtes 10-12 h

Preu: 55 € (adult + infant)

Professora: Mariona Terrats

Lloc: Exterior Sant Daniel

Ho organitza: Ass. Blaublau

activitats en família

DIBUIX I PINTURA

BV20401 BALLAMAMES: DANSA PER A MARES AMB NADONS DE 2 A 8 
MESOS

Ballamames és un espai on podem cuidar, escoltar i estirar el nostre cos, i
alhora jugar i connectar amb els nostres petits per proporcionar-los nous
estímuls psicomotrius. El fonament bàsic del taller és la dansa com a
expressió espontània del nostre món intern.

Del 5 d’octubre de 2020 al 14 de juny de 2021
Dia: Dilluns 10.45-11.45 h

Preu: 40 €

Professora: Paula Radresa

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Ass. La Petita Vall

activitats en família

DANSA I BALL
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activitats en família

MÚSICA

BV20413
BV20414
BV20415
BV20416

MÚSICA I MOVIMENT EN FAMÍLIA 
(0-12 MESOS), (1-2 ANYS), (2-3 ANYS) (3-5 ANYS) 
La música és present a les nostres vides des que estem a l’úter de la mare.
És una eina imprescindible per afavorir la relació afectiva entre les famílies i
els infants. Mitjançant la música i el moviment, acompanyarem els infants
en la descoberta del seu cos, del moviment, del ritme, del món sonor, de la
relaxació... Amb moixaines i jocs de falda, cançons, danses, manipulació
d’instruments, compartirem en família una experiència musical agradable.

Del 17/10, 21/11, 19/12, de 2020 i 16/01, 20/02, 30/03, 17/04, 15/05 i 19/06
de 2021
Dia: Dissabtes 9.15-10 h (0-12 mesos), 10.15-11 h (1 a 2 anys), 11.15-12 h (2 a 3 anys) i
12.15-13 h (3-5 anys)

Preu: 75 €

Professora: Núria Camps Barber

Lloc: Local Social Sant Daniel (Can Primi)

Ho organitza: Ass. La Petita Vall

BV20411
BV20412

SING AND PLAY (1-4 ANYS) (GRUP 1)
(GRUP 2)
Vols passar una bona estona amb el teu fill i practicar anglès alhora? Veniu
a cantar, ballar, llegir contes, fer manualitats i jugar en família! Farem servir
l'anglès com a llengua vehicular en un entorn totalment lúdic. Els nens són
veritables esponges i ràpidament s'animaran a dir coses. Gaudirem de
l'anglès en família. Let's sing and play!

Del 6 d’octubre de 2020 al 25 de maig de 2021
Dia: Dimarts 17-17.45 h (grup 1)

Dia: Dimarts 18-18.45 h (grup 2)

Preu: 150 €

Professor/a: Ass.The Hub

Lloc: Local Social Sant Daniel (Can Primi)

Ho organitza: Ass. La Petita Vall i The Hub
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BV20417
BV20418

DIVENDRES MUSICALS (6 MESOS-2 ANYS)
Sessions setmanals per compartir en família la música, la dansa, l'expressió
corporal, el joc i l'espontaneïtat. Crearem un espai on riure, ballar, jugar,
expressar emocions, cantar cançons i tocar instruments, alhora que
treballarem aspectes molts importants en aquesta etapa del
desenvolupament de l'infant, com són l'àrea vocal i auditiva, la
psicomotricitat i l'expressivitat.

Del 9 d’octubre de 2020 al 28 de maig de 2021
Dia: Divendres 17-17.45 h (grup 1)

Dia: Dimarts 18-18.45 h (grup 2)

Preu: 175 €

Professora: Nuria Camps Barber

Lloc: Local Social Sant Daniel (Can Primi)

Ho organitza: Ass. La Petita Vall

adults

ACTIVITATS FÍSIQUES

BV20408 ESCOLA DE KARATEDO ST. DANIEL
Tota duresa o tota suavitat dóna lloc a una incapacitat per desenvolupar-se
efectivament en la vida. Les relacions socials són un petit exemple d’això: l’ús
de la cortesia pot suavitzar un tracte que d’altra manera seria difícil.
Actualment les Arts Marcials no poden ser considerades “armes” en el sentit
estricte del terme i entrenar només com a “sistemes de defensa personal” en
un món on la sofisticació en els tipus d’armes disponibles és enorme, no té
lògica. No obstant això entrenar com a eines d’autosuperació i de
perfeccionament, de benestar i de salut, sí que té sentit en un món ple
d’estrès, contaminació, competència i tendència cada vegada més gran al
sedentarisme.

De l’1 de setembre de 2020 al 30 de juliol de 2021
Dia: Dimarts, diijous i divendres 19-20.30 h

Preu: 350 €

Professor: Alex Peracaula i Tarrés

Lloc: Gimnàs CREC Sant Daniel

Ho organitza: Ass. Catalana de Budo Tradicional Kyushin Ryu
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BV20420 FITNESS A LA VALL DE SANT DANIEL
Treballarem exercicis cardiovasculars i de força en sessions molt dinàmiques
i progressives per posar-nos en forma.
Del 6 d’octubre de 2020 al 17 de juny de 2021
Dia: Dimarts i dijous 15-15.45 h

Preu: 150 €

Professora: Nuria Marzà

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

BV20421
BV20422

IOGA SANT DANIEL (GRUP 1) i (GRUP 2)
A través de la pràctica d'assanes (postures), buscarem serenor, control del 
cos i claredat en la ment.
Del 9 d’octubre de 2020 al 18 de juny de 2021
Dia: Divendres 16-17.15 h (Grup 1) i 17.30-18.45 h (Grup 2)

Preu: 150 €

Professor: Sergi Bou

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

BV20423 IOGA MATINAL SANT DANIEL
Del 6 d’octubre de 2020 al 15 de juny de 2021
Dia: Dimarts 9-15-10.30 h

Preu: 150 €

Professora: Nuria Camps

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

BV20424 IOGA SUAU I RESTAURATIU SANT DANIEL
A través de la pràctica d'assanes (postures) buscarem serenor, control del
cos i claredat en la ment. Curs indicat per a persones que vulguin fer una
pràctica suau.
Del 6 d’octubre de 2020 al 15 de juny de 2021
Dia: Dimarts 10.45-12 h

Preu: 150 €

Professora: Nuria Camps

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel
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BV20425 IOGA PER A EMBARASSADES
L'embaràs és un moment molt especial, la màgia de la vida és amb tu. El
ioga és una bona manera per connectar-te amb el bebè i amb els canvis que
experimentes en cos i ànima, i compartir-ho amb altres dones que estan en
el mateix moment que tu. Viu la plenitud del teu cos i cuida'l per mantenir-te
àgil, flexible i forta. Treballarem la respiració conscient en les asanes i la
relaxació per estar preparada per a aquest moment tan únic i especial que és
donar a llum.

Del 5 d’octubre de 2020 al 14 de juny de 2021
Dia: Dilluns 9.30-10.30 h

Preu: 40 €

Professora: Paula Radresa

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Ass. La Petita Vall

BV20426 TAI-TXI A L'AIRE LLIURE A LA VALL DE SANT DANIEL
El Tai-Txi és un art marcial intern que coordina tres aspectes que s'unifiquen
amb la pràctica: el moviment corporal (fluït i continu), la respiració conscient i
la concentració mental. Desenvoluparem una gran capacitat propioceptiva
que afavoreix la postura, el flux i l'intercanvi energètic, així com una major
presència/consciència, alhora que descarreguem les tensions diàries i
enfortim els ossos i flexibilitzem les articulacions. Amb la pràctica continuada
guanyem salut i vitalitat!

Del 9 d’octubre de 2020 al 18 de juny de 2021
Dia: Divendres 9.30-11 h

Preu: 170 €

Professora: Carla Martín

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

F43 ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT (***)
Del 5 d’octubre de 2020 al 21 de juny de 2021
Dia: Dilluns i dimecres 20.10-21 h

Preu: 109.10 €

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Servei Municipal d'Esports



BV20427 QI GONG A L'AIRE LLIURE A LA VALL DE SANT DANIEL
El terme xinès Qi Gong fa referència a un conjunt de pràctiques corporals i
respiratòries destinades a cultivar l'energia vital "qi" i el seu flux lliure a través
dels meridians del cos. Practiquem seqüències fluides i dinàmiques de
moviments d'extensió, flexió i rotació de la columna i de totes les
articulacions del cos, així com estiraments segons els meridians,
l'automassatge dels punts d'acupuntura i la postura estàtica de meditació.
Amb la pràctica continuada guanyem salut i vitalitat!

Del 7 d’octubre de 2020 al 16 de juny de 2021
Dia: Dimecres 9.30-10.45 h

Preu: 170 €

Professora: Carla Martín

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

BV20428 HIPOPRESSIUS "LOW PRESSURE FITNESS" A LA VALL DE SANT 
DANIEL
Pràctica dels fonaments de la respiració i de la postura i seqüència bàsica
del nivell 1 i 2 LPF.
LPF és una tècnica global, basada en exercicis posturals i respiratoris, amb
un sistema innovador que combina la tècnica dels exercicis hipopressius
amb la reeducació postural, per tal d'entrenar les principals cadenes
musculars alhora que disminuïm la pressió de la zona abdominal. Té moltes
aplicacions: recuperació postpart, fisioteràpia uroginecològica, prevenció de
lesions, millora de la condició i del rendiment físic i millora de la qualitat de
vida.

Del 7 d’octubre de 2020 al 16 de juny de 2021
Dia: Dimecres 11-12 h

Preu: 170 €

Professora: Carla Martín

Lloc Pista esportiva del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

11



BV20429 AIKIDO
El Aikido és un art tradicional japonès que prové de les disciplines marcials.
No obstant això lluny de l'esperit de lluita i violència el seu propòsit és el de
buscar la resolució del conflicte d'una forma constructiva, proposa un treball
personal orientat a la superació del dualisme, l'acceptació i l'autocontrol.

Del 14 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021
Dia: Dilluns i dimecres 21-22.30 h i divendres 20.30-22 h

Preu: 200 €

Professors: Florenci De la Torre, Emilio LosHuertos i Jose Antonio Molero

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

adults

DIBUIX i PINTURA

BV20410 RURAL SKETCHERS
Durant aquest curs sortim a dibuixar a la natura durant la tardor i primavera,
generalment anirem per la Vall de Sant Daniel. Allò important no és si
sabem dibuixar més o menys, sinó tenir ganes de sortir en plena natura per
a descobrir el plaer de dibuixar el que veiem al nostre voltant. Una
experiència plena de reptes, sorpreses i descobriments.

6, 20 i 27 març, 10 i 24 d’abril, 8, 22 i 29 de maig de 2021
Dia: Dissabtes 10-12 h

Preu: 35 € (adult)

Professora: Mariona Terrats

Lloc: Local social Sant Daniel

Ho organitza: Ass. Blaublau
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BV20442 KENDO-IAIDO (a partir de 14 anys) (**)
El Kendo es practica amb una espasa de bambú (shinai) i una armadura
(bogu). A través del rigurós entrenament es busca la perfecta coordinació
dels moviments i el domini de l'espasa, així com potenciar la capacitat de
concentració i el domini d'un mateix.

Del 06 d’octubre de 2020 al 29 de juny de 2021
Dia: Dimarts i dijous de 20.30-22 h i dissabtes de 17 -18.30h

Professor: Miguel Jaime Sorribes

Lloc: Gimnàs del CREC

Ho organitza: Associació Esportiva Kendo-Girona



13

BV20431 FANG
Un taller per desconnectar i passar una estona de calma i creativitat.
Aprendreu a manipular el fang i us emportareu a casa les vostres peces de
ceràmica (escultures, recipients, llums). No cal nivell previ.

Del l’1 d’octubre de 2020 al 13 de gener de 2021
Dia: Dijous 10.30-12.30 h

Preu: 80 € (material inclòs)

Professora: Fanny Leymat

Lloc: Local Social Sant Daniel

Ho organitza: Ass. Blaublau

adults

MANUALITATS

BV20432 MÚSICA DE BALL FOLK A LA VALL DE ST. DANIEL. TARDOR
Obert a tots els instruments, de qualsevol estil! A partir d'un repertori de ball
folk variat i eclèctic (tradicional o de composició, antic o més modern, català
o d'altres llocs), treballarem la manera de tocar en grup perquè cada
instrument i cada músic hi pugui fer la seva millor aportació. I tindrem
l'ocasió de posar-ho en pràctica en directe, als balls de Qramla de Girona.
12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 i 30/11 de 2020
Dia: Dilluns 18.30-20 h

Preu: 60 €

Professor: Pere Romaní

Lloc: Local Social Sant Daniel

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

adults

MÚSICA

BV20433 MÚSICA DE BALL FOLK A LA VALL DE ST. DANIEL. HIVERN
11/01, 18/01, 25/01, 8/02, 15/02, 22/02, 8/03 i 15/03  de 2021
Dia: Dilluns 18.30-20 h

BV20434 MÚSICA DE BALL FOLK A LA VALL DE ST. DANIEL. PRIMAVERA
12/04, 19/04, 26/04, 10/05, 17/05, 24/05, 7/06 i 14/06  de 2021
Dia: Dilluns 19-20.30 h



BV20440 TOQUEM I CANTEM LES CANÇONS DELA NOSTRA VIDA TARDOR
T'agrada cantar? Potser, a més, toques algun instrument?
En aquest taller, gaudirem cantant i tocant les cançons de la nostra vida
(d'estils i èpoques diversos), que proposarem entre tots els participants.
Atenció, horari pro-conciliació familiar!
8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 i 17/12  de 2020
Dia: Dijous 15.15-16.15 h

Preu: 50 €

Professor: Pere Romaní

Lloc: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

BV20441 TOQUEM I CANTEM LES CANÇONS DELA NOSTRA VIDA HIVERN
14/01, 21/01, 28/01,4/02, 11/02, 25/02, 4/03,11/03, 18/03 i25/03 de 2021
Dia: Dijous 15.15-16.15 h

BV20435 MANGIA E PARLA: VIAGGIO PER L'ITALIA
Curs de cuina per conèixer els secrets de la gastronomia italiana i descobrir
nous productes mentre fem una immersió en la llengua italiana, tant per si
vols practicar italià, com si vols començar a conèixer-lo. Es tracta d’un curs
100% pràctic, on tocarem, olorarem, riurem, parlarem i menjarem. No cal
coneixement previ de la llengua. Ti aspettiamo per scoprire insieme il bel
paese!
12/01, 26/01, 9/02, 23/02 i 9/03
Dia: Dimarts 19.30-21 h

Preu: 50 €

Professora: Anna Abbaiatini

Lloc: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

adults

CUINA

BV20436 MANGIA E PARLA: IL GRANDI CLASSICI
13/10, 27/10, 10/11, 24/11 i 15/12

BV20437 MANGIA E PARLA: LA DOMENICA C'È IL MERCATO
13/04, 27/04, 11/05, 25/05 i 08/06
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adults

TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

BV20409 STREET THEATRE A LA VALL DE SANT DANIEL (+25 ANYS)
Street Theatre és un projecte nou i fresc que combina teatre i arts
escèniques en espais no convencionals. Es pretén descobrir noves
maneres de fer teatre, crear espais on s’hi desenvolupin múltiples
interaccions entre les persones participants, tot aprenent els uns dels
altres, sempre comptant amb un acompanyant de referència per al grup.
La combinació de teatre de carrer, microteatre, teatre
experimental i de text, retorna el protagonisme als espais i la seva gent.
Del 6 d’octubre de 2020 al 25 de maig de 2021
Dia: Dimarts 19.30-21.30 h

Preu: 210 €

Professor: Raymon Pujol

Lloc: Local Social Sant Daniel (Can Primi)

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel

adults

CREIXEMENT PERSONAL

BV20438 EL PODER DA LA RESPIRACIÓ: AUTOCONEIXEMENT A TRAVÉS DE 
BREATHWORK
El breathwork, o respiració connectada, és una teràpia basada en la
respiració per catalitzar processos físics, emocionals, psicològics i
espirituals en la persona. El ritme respiratori pautat activa l'energia del
nostre organisme i permet que emergeixin sensacions, emocions i
memòries que estaven latents i que puguem observar la nostra situació
amb uns altres ulls.

24/10, 28/11, 13/12 (diumenge), 30/01, 13/02, 27/02, 13/03, 24/04 i 22/05
Dia: Dissabtes 10-14 h

Preu: 180 €

Professor: Marc Casain

Lloc: Local Social Sant Daniel (Can Primi)

Ho organitza: Ass. La Petita Vall



adults

FOTOGRAFIA I AUDIOVISUAL

BV20439 INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA A LA VALL DE SANT DANIEL
Desperta i deixa anar la teva creativitat! Curs d'iniciació a la fotografia per
aprendre a utilitzar la nostra càmera Reflex o amb modes manuals.
Treballarem la part tècnica (triangle d'exposició, enfocament, fotòmetre...) i
la composició, i ho aplicarem de forma creativa a les fotografies que
s'aniran proposant cada setmana. Es faran també sortides fotogràfiques.

Del 8 d’octubre al 17 de desembre de 2020
Dia: Dijous 19-21 h

Preu: 100 €

Professor: Jordi Soldevila

Lloc: Local Social Sant Daniel

Ho organitza: Associació de Veïns de la Vall Sant Daniel
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INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: De l’1 al 15 de setembre de 2020

SORTEIG DE PLACES: El 16 de setembre de 2020

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: A partir del 17 de setembre rebreu un 
correu electrònic  informant-vos que podeu consultar la resolució de places 
mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions

1 Passos a seguir per formalitzar la preinscripció

IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la

preinscripció, per evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures com a

participants en les activitats.

1.1 Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona
www.girona.cat/inscripcions de l’1 al 15 de setembre de 2020 ambdós inclosos.
No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora, mentre s’hagi fet dins el
període assenyalat n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de
privilegi. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un
sorteig.
1.2 Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i
contrasenya que us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre pots inscriure’t



tu i els teus fills/es o altres persones. Si ja us heu registrat en alguna altra ocasió no
cal que ho torneu a fer.

1.3 Primer haureu d’escollir l’oferta d’activitats: Cursos i Tallers de la Xarxa de
Centres Cívics 2020-2021. Desprès seguiu els passos que us indiquen fins a trobar
l’activitat a què us voleu inscriure.

1.4 La major part dels cursos i tallers no tenen limitació de sol·licitud de places. En
alguns cursos anuals, trobareu que només es permet fer una preinscripció per
persona, amb tres opcions d’activitats ordenades per prioritat. És important que les
sol·liciteu per ordre de preferència, per si no obteniu plaça en la primera activitat
escollida. El sorteig es farà sempre entre les sol·licituds presentades en primera
opció. Si un cop fet aquest sorteig no s’entra a la primera activitat escollida el
programa informàtic busca si queden places lliures en les altres opcions. Si tampoc hi
ha places lliures, es queda en reserva de la primera opció escollida.

ATENCIÓ: si una mateixa persona vol inscriure’s en dues activitats de grups diferents,
caldrà que faci dues preinscripcions diferents.

1.5 Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca
d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).

1.6 Durant el període de preinscripció amb el vostre usuari i contrasenya podreu
anul·lar la preinscripció. IMPORTANT: Si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal
anul·lar-la i fer-ne una de nova. Les persones inscrites són les responsables en última
instància de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.

1.7 En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a
vàlida la darrera presentada, i les anteriors no es consideraran ni computaran.

1.8 El 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places
disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

1.9 En el sorteig és donarà preferència a les persones empadronades a Girona. El fet
d’haver estat inscrit en alguna activitat en períodes o anys anteriors no dóna prioritat
en el sorteig.

1.10 A partir del 16 de setembre rebreu un correu electrònic informant-vos que
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podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a
la web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu
electrònic actiu. Si teniu plaça, a la web també se us informarà de com i quan
podeu realitzar el pagament. La informació de la web també la podeu obtenir de
forma presencial al Centre Cívic on s’organitza l’activitat.

2. Passos a seguir per formalitzar la inscripció i el pagament

2.1 RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i
vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic al
Centre Cívic on s’organitza l’activitat el més aviat possible per donar opció a les
reserves per ocupar les places vacants.

2.2 A partir del 17 de setembre podeu passar per la recepció del centre cívic on es
durà a terme l’activitat per presentar la documentació que acredita que sou
mereixedors d’un descompte. No feu cap pagament fins que es confirmi que el
descompte us ha estat aplicat.

2.3 Si no pagueu la inscripció en el termini establert (veureu la informació de cada
activitat a la web d’inscripcions) es procedirà a donar-vos de baixa i traspassar la
vostra plaça a la primera persona de la llista de reserva.

2.4 En les activitats anuals que permeten pagament fraccionat, el primer rebut es
pot pagar fins el dia 27 de setembre i el segon rebut fins el dia 1 de desembre de
2020.

2.5 Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot
anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.

2.6 En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els
preinscrits en situació reserva seguint l’ordre establert per sorteig.

2.7 En les activitats on després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el
període d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.

2.8 No s’admetran devolucions si no són per causes que es puguin considerar de
força major i degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita
fer l’activitat, que caldrà justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de
domicili a una altra població, que caldrà justificar amb el canvi d’empadronament.
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2.9 La Xarxa de Centres Cívics i les diferents entitats organitzadores es reserven el
dret de modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per
causes justificades

Si no teniu connexió a casa
Podeu adreçar-vos als Esp@isInternet del Centre Cívic i/o fer la preinscripció
presencialment al centre cívic.
Descomptes
- En els cursos organitzats pels centres cívics es farà un descompte del 20% a
estudiants majors de 16 anys, jubilats, aturats, famílies nombroses i famílies
monoparentals.
-Els cursos marcats amb (*) tenen un descompte per part de l’entitat
organitzadora. Els marcats amb (**) són gratuïts per als socis de l’entitat
organitzadora.
- A l’hora de fer la preinscripció, en cada activitat hi trobareu l’explicació dels
descomptes que preveu, les condicions per acollir-s’hi i com s’han de demanar i/o
justificar.
- En cap cas els descomptes són acumulatius.
Informació pels cursos marcats amb (***) en l’entitat organitzadora:
Per fer la preinscripció cal entrar al web de l'Ajuntament de Girona
(www.girona.cat/inscripcions) del 26 d'agost al 6 de setembre i escollir l'oferta
fisicoesportiva i aquàtica 2020-2021 del Servei Municipal d'Esports. Per a més
informació cal contactar amb Pavelló Municipal Girona - Fontajau - A/e:
activitatsesports@ajgirona.cat - Tel. 972 226 136
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Xarxa de Centres Cívics de Girona

www.girona.cat/ccivics

CENTRE  CÍVIC 

BARRI VELL-MERCADAL

C. Cort Reial, 7 - 17004 Girona

Tel. 972 010 005  

ccbarrivell@ajgirona.cat

Informació i inscripcions: 

de dilluns a divendres

de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

LOCALS SOCIALS SANT DANIEL 

(Antigues Escoles)

C/ de les Monges, 20 – 17007 Girona

CREC 

(Centre Recreatiu Esportiu Cultural)

C/ Segle XVI St. Daniel, 1 – 17007 Girona

lavalldesantdaniel@gmail.com

lapetitavall@Gmail.com
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