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Organitza: AV EIXAMPLE 

Local Social AV EIXAMPLE 

C/ Migdia 23B - Girona 

aveinseixample@gmail.com 

Telèfon 972 29 66 12 - de 16 a 19 h 

*PA21301- ANGLÈS PER VIATJAR NIVELL 1 

Professor/a: Cristina Colomer Font 

Horari : dimecres de 18.00 a 19.30 h  

Durada: del 6 d’octubre 2021 al 25 de maig 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 150€ 

Preu amb descompte: 135€ pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample 

Curs pensat per a les persones que tenen 
coneixements bàsics d’anglès. 

*PA21302 - CONVERSA ANGLÈS PER VIATJAR 
NIVELL 2 

Professor/a: Cristina Colomer Font 

Horari: dimecres de 19.30 a 21.00 h  

Durada: del 6 d’octubre 2021 al 25 de maig 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 150 € 

Preu amb descompte: 135€ pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample 

Ampliarem el vocabulari i serem capaços de tenir 
una conversa fluida. 

*PA21303 - ANGLÈS PER VIATJAR NIVELL 
ZERO 

Professor/a: Escola Helen Doron 

Horari: dimarts de 15. 45 a 17.15 h  

Durada: del 5 d’octubre 2021 al 31 de maig 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 150€ 

Preu amb descompte: 135 € pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample 

No tens cap coneixement d’anglès.  

Aprendrem les nocions elementals per a poder 
mantenir una conversa senzilla i llegir textos bàsics. 

*PA21318 - INTERACTIVE ENGLISH – BÀSIC 
NIVELL 1 

Professor/a: THE HUB 

Horari: dilluns  de 15.45 a 17.15 h  

Durada: del 4 d’octubre 2021 al 13 de juny 2022 

Sessions: 30 

Places: 15 

Preu públic: 150€ 

Preu amb descompte: 135€ pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample 

Veniu a aprendre i practicar l'anglès d'una manera 
més amena! 

Per mitjà de diverses activitats divertides i 
dinàmiques millorarem l'expressió i la comprensió 
oral. En aquest curs es consolidarà una mica més la 
gramàtica per tal de millorar l'expressió oral. 
Posarem l'anglès en pràctica i gaudirem de l'idioma 
en un entorn relaxat i natural. Now you're talking! 

*PA21310 - INTERACTIVE ENGLISH – 
INTERMEDI NIVELL 2 

Professor/a: THE HUB 

Horari: dilluns  de 19.00 a 20.30 h  

Durada: del 4 d’octubre 2021 al 13 de juny 2022 

Sessions: 30 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 150€ 

Preu amb descompte: 135 € pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample 

Veniu a aprendre i practicar l'anglès d'una manera 
més amena!  

Per mitjà de diverses activitats divertides i 
dinàmiques millorarem l'expressió i la comprensió 
oral. Posarem l'anglès en pràctica i gaudirem de 
l'idioma en un entorn relaxat i natural. Now you're 
talking! 
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PA21304 - TALLER D’ART FLORAL DE NADAL  

Professor/a: Marta Pous 

Durada: divendres 26 i dimarts, 30 de novembre 
2021, de 19 a 21 hores 

Edat: majors 16 anys 

Places: 8  

Preu públic: gratuït ( 28€ pel material de cada 
sessió) 

Taller floral pensat per fer rams, centres i 
arranjaments per Nadal. 

PA21305 - L’AULA DE COLORS TALLER DE 
DIBUIX, PINTURA I ESCULTURA 

Professor/a: Laura Gil 

Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 hores  

Durada: del 4 d’octubre 2021 al 13 de juny 2022 

Edat: 6 a 12 anys (nens i nenes de Primària) 

Places: 12  

Preu públic: matrícula 20 € (inclou bloc de dibuix, 
llapis i goma) 150 € curs 

Preu amb descompte: 135€ pels socis actuals/socis 
nous de l’Eixample (matricula 20€) 

Aquesta activitat s’enfoca a desenvolupar la 
creativitat plàstica i alhora adquirir coneixements 
d’alguns artistes influents. Fem possible aquest 
creixement d’habilitats artístiques en un ambient 
lúdic que incentiva la creativitat, el lleure i la llibertat 
artística. 

PA21306 - COSTURA CREATIVA TARDOR 

Professor/a: Vanessa Gil 

Horari: dijous de 16.00 a 18.00 h  

Durada: del 7 d’octubre al 9 de desembre 2021 

Sessions: 10 (per trimestre) 

Edat: majors 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 100 €/trimestre 

Preu amb descompte: 95 €/trimestre pels socis de 
l’Eixample 

PA21307 - COSTURA CREATIVA HIVERN 

Professor/a: Vanessa Gil 

Horari: dijous de 16.00 a 18.00 h  

Durada: del 13 de gener al 17 de març 2022 

Sessions: 10 (per trimestre) 

Edat: majors 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 100 €/trimestre 

Preu amb descompte: 95 €/trimestre pels socis de 
l’Eixample 

Curs dirigit a persones que es vulguin iniciar en 
costura o que els interessi millorar el seu nivell i 
creativitat. 

PA21308 - COSTURA CREATIVA PRIMAVERA 

Professor/a: Vanessa Gil 

Horari: dijous de 16.00 a 18.00 h  

Durada: del 24 de març al 2 de juny 2022 

Sessions: 10 (per trimestre) 

Edat: majors 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 100 €/trimestre 

Preu amb descompte: 95 €/trimestre pels socis de 
l’Eixample 

Curs dirigit a persones que es vulguin iniciar en 
costura o que els interessi millorar el seu nivell i 
creativitat. 

PA21309 - INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

Horari: dijous de 19.30 a 21.00 h  

Durada: del 7 d’octubre al 9 de desembre 2021 

Sessions: 10 

Edat: majors 18 anys 

Places: 12  

Preu públic: 75€ 

Preu amb descompte: 70 € pels socis de l’Eixample 

Tens una càmera reflex? Vols treure-li el màxim de 
suc? Vine!  

Aprendrem la tècnica bàsica, coneixerem la nostra 
càmera, analitzarem la composició de la imatge i 
explicarem una mica d'història de la fotografia!  

Practicarem amb les nostres màquines a classe i a 
casa. I per acabar, un dissabte, farem una sortida al 
matí per practicar-ho tot! :) 

T'hi apuntes?! 
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PA21311 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – FES 
LA TEVA PIZZA! 

Professor/a: BOTTEGA TOSCANA 

Horari: divendres de 18.00 a 20.00 h  

Durada: 6 de maig 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 18€ 

Vols fer la teva pròpia massa de pizza? 

Aprèn tot el que cal saber per dominar el secret de 
la massa i deixar bocabadats als teus convidats i 
convidades. 

PA21312 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
TAST DE FORMATGES 2021 

Professor/a: Xavier Baig. LA NOUCENTISTA 

Horari: divendres de 19.00 a 20.30 h  

Durada: 3 desembre 2021 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 18€ 

Vols descobrir quina varietat de formatge t’agrada 
més?  

Deixa’t sorprendre amb en Xavier amb aquesta 
introducció al món dels formatges a través de les 
seves categories segons el seu gust, textura, origen 
i tipus de llet. 

PA21313 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
TAST DE FORMATGES 2022 

Professor/a: Xavier Baig. LA NOUCENTISTA 

Horari: divendres de 19.00 a 20.30 h  

Durada: 3 de juny 2022 

Places: 15 

Preu Públic: 18€ 

PA21314 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
MONOGRÀFIC D’ARROSSOS 

Professor/a: XAVIER COROMINAS 

Horari: divendres de 18.00 a 20.00 h  

Durada: 1 d’abril 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 18 € 

Saps la diferència entre un arròs caldós i un arròs 
sec? 

Vine al monogràfic d’introducció a l’apassionant 
món de l’arròs de la mà d’en Coro. Aprendràs les 
fases de l’arròs, el punt òptim de cocció i algun altre 
truc per augmentar les teves habilitats 
gastronòmiques 

PA21315 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
TAST DE CERVESES ARTESANES 

Professor/a: EL CELLER D’EN XIQUI 

Horari: divendres de 20.00  a 21.30 h  

Durada: 4 de març 2022 

Places: 15 

Preu públic: 18€ 

Ets més IPA o STOUT? 

Introducció al món de les cerveses artesanes i els 
seus principals estils. Descobrirem la gran 
variabilitat de cerveses que hi ha i com maridar-les 
amb els vostres plats preferits. 

PA21316 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
TAST DE VINS CATALANS 

Professor/a: DIVI GIRONA 

Horari: divendres de 19.00 a 20.30 h  

Durada: 4 febrer 2022 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 18€ 

Vols conèixer les diferents variants i tipologies de 
vins catalans?  

Vine al tast d’iniciació d’una selecció de les millors 
varietats que pots trobar al llarg del nostre territori. 

PA21317 - ELS TASTETS DE L’EIXAMPLE – 
TAST DE VINS BLANCS I CAVES 

Professor/a: DIVI GIRONA 

Horari: divendres de 19.00 a 20.30 h  

Durada: 5 novembre 2021 

Edat: majors 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 18€ 

Vols aprendre més sobre el vi blanc i el cava? 
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Vine al tast d’iniciació de les principals DO 
catalanes. Aprèn a gaudir i coneix les diferents 
varietats dels nostres vins de la mà de l’Ivan, un 
gran apassionat. 

 

                                                            

 

Organitza: PALAU SACOSTA 

Local Social AV. Palau-sacosta 

email : avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA21701 - INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

Professor/a: Marc Sabrià Bayés 

Horari: dijous de 19.30 a 21.00 h. 

Durada: 7 ,14, 21 i 28 d’octubre i  4 i 11 de 
Novembre 

Sessions: 6 sessions 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 75€ 

Preu amb descompte: 60€ socis AV. 

Objectiu del curs: conèixer el nostre equip (a més 
d'obtenir criteris per la selecció d'un nou) i dominar 
el mode manual i totes les funcionalitats de la nostra 
càmera. Treballarem la part tècnica (triangle 
d’exposició, enfocament, modes...) i la composició, 
aplicant-ho de forma creativa a les fotografies que 
s’aniran proposant cada setmana.  

NOTA: cal portar equip fotogràfic a totes les 
sessions. 

PA21702 - PERFECCIONAMENT FOTOGRÀFIC 

Professor/a: Marc Sabrià Bayés 

Horari: dijous de 19.30h a 21.00 h. 

Durada: 18 i 25 de Novembre i 2 i 16 de Desembre 

Sessions: 4 sessions 

Edat: a partir de 16 anys 
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Places: 8 

Preu públic: 50€ 

Preu amb descompte: 40€ socis AV. 

Desperta i deixa anar la teva creativitat!  

Objectiu del curs:  Ja teniu un cert domini de l'equip 
fotogràfic, practicarem amb diverses disciplines per 
treure'n tot el suc possible per gaudir al màxim. 

- Fotografia nocturna (astro-fotografia i lightpainting) 

- Flash i retrat 

- Fotografia esportiva 

- Street 

- Paisatge ... 

S'adaptarà les temàtiques en funció de preferències 
del grup. 

NOTA: cal portar equip fotogràfic a totes les 
sessions. 

*PA21703 - PILATES DILLUNS 

Professor/a: Sònia Sánchez Vilamitjana 

Horari: dilluns de 17.00  a 18.00 h. 

Durada: d’octubre a juny. 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 180€ 

Preu amb descompte: 145€ socis AV. 

Mètode que treballa la consciència postural i la 
respiració, entre altres tècniques. Els objectius 
generals són enfortir i equilibrar tota la musculatura, 
reforçar els músculs febles i allargar els que s’hagin 
escurçat, per aconseguir l’equilibri muscular. 

*PA21704 – PILATES DIMECRES 

Professor/a: Sònia Sánchez Vilamitjana 

Horari: dimecres de 18.30h a 19.30 h. 

Sessions: d’octubre a juny 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 180€ 

Preu amb descompte: 145€ socis AV. 

Mètode que treballa la consciència postural i la 
respiració, entre altres tècniques. Els objectius 
generals són enfortir i equilibrar tota la musculatura, 

reforçar els músculs febles i allargar els que s’hagin 
escurçat, per aconseguir l’equilibri muscular. 

*PA21705 - ZUMBA DIMARTS 

Professor/a: Laura Cuéllar Redondo 

Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h. 

Sessions: d’octubre a juny 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 135€ 

Preu amb descompte: 100€ socis AV. 

Activitat aeròbica que combina diferents estils 
musicals, la majoria ritmes llatins anomenat ZUMBA 
que ajuda a realitzar una activitat aeròbic i 
cardiovascular. Ajuda a la psicomotricitat, la 
tonificació de la musculatura i a treballar l’equilibri, 
la flexibilitat i la coordinació. 

*PA21706 - ZUMBA DIJOUS 

Professor/a: Laura Cuéllar Redondo 

Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h. 

Sessions:  d’octubre a juny 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 135€ 

Preu amb descompte: 100€ socis AV. 

Activitat aeròbica que combina diferents estils 
musicals, la majoria ritmes llatins anomenat ZUMBA 
que ajuda a realitzar una activitat aeròbic i 
cardiovascular. Ajuda a la psicomotricitat, la 
tonificació de la musculatura i a treballar l’equilibri, 
la flexibilitat i la coordinació. 

*PA21715 - ACTIVITAT FÍSICA DE 
MANTENIMENT 

Professor/a: Clara Negre Puyol 

Horari: dilluns de 18.30 a 19.20 h. 

Durada: Classes d’octubre a juny.  

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 90€ 

Preu amb descompte: 75€ socis AV. 

Per mantenir un bon estat de salut, augmentar la 
flexibilitat del cos, relaxar-nos … És un gimnàstica 
de manteniment que busca millorar la qualitat de 
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vida, combinant exercicis globals de tonificació i 
estiraments. 

*PA21716 - HATHA IOGA 

Professor/a: Natàlia Entrocassi 

Horari: dimecres de 19.30h a 20.30h. 

Durada: d’octubre a juny 

Edat: A partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu Públic: 165€ 

Preu amb descompte: 140€ socis AV. 

*PA21717 - GIMNÀSTICA SUAU 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

Horari: dimecres  de 11.15 a 12.15 h. 

Durada: d’octubre a juny.  

Edat: a partir de 60-65 anys ?? 

Places: 8 

Preu públic: 150€ 

Preu amb descompte:120€ socis AV. 

Moure el cos d’una manera sana ens aporta més 
qualitat de vida. Farem exercicis respiratoris, 
estiraments, d’equilibri i coordinació que milloraran 
la vostra mobilitat. Si no podeu estar drets, ho farem 
asseguts a la cadira, això no serà un impediment 
per venir a la nostra classe. Hem d’estar actius !!! 

PA21719 - MARXA NÒRDICA – PRIMAVERA 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

Horari: divendres de 10.30h a 12.00 h. 

Sessions: 8 sessions  

Durada: a partir del 21 de març fins a maig, fins a 
fer 8 sortides. 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 16 

Preu Públic: 44€ 

Preu amb descompte: 32€ socis AV. 

Si pots caminar, pots fer marxa nòrdica! 

Activitat segura, eficaç i equilibrada que ens ajuda a 
treballar tot el cos de forma simètrica. A més, el 
nòrdic walking ens permet adaptar el nivell de 
l’activitat segons l’objectiu del practicant.  Això fa 
que sigui una activitat apte per a tothom i a més 
gaudir d’aquest esport en companyia 

Caldrà dur un bon calçat esportiu i els bastons. 

PA21718 - MARXA NÒRDICA – TARDOR 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

Horari: divendres de 10.30 a 12.00 h. 

Sessions: 8 sessions  

Durada: a partir de l’1 d’octubre a novembre fins a 
fer 8 sortides. 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 16 

Preu públic: 44€ 

Preu amb descompte:32€ socis AV. 

Si pots caminar, pots fer marxa nòrdica! 

Activitat segura, eficaç i equilibrada que ens ajuda a 
treballar tot el cos de forma simètrica. A més, el 
nòrdic walking ens permet adaptar el nivell de 
l’activitat segons l’objectiu del practicant.  Això fa 
que sigui una activitat apte per a tothom i a més 
gaudir d’aquest esport en companyia.  

Caldrà dur un bon calçat esportiu i els bastons. 

*PA21707 - CUINA D’APROFITAMENT 

Professor/a: Montserrat Busquets 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 5 de novembre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 18€ 

Preu amb descompte:15€ socis AV. 

En aquest curs aprendrem a aprofitar el que ens ha 
quedat a la nevera o les restes d’un àpat anterior.  

Són receptes senzilles, que ens agraden a tots!  

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és donar-te idees per després fer les 
receptes a casa.  

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 
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*PA21708 - CUINA INTERNACIONAL SENSE 
GLUTEN 

Professor/a: Helena Cané 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 26 de novembre 

Places: 8 

Preu públic: 18€ 

Preu amb descompte: 15€ socis AV. 

Cuinar és un art i menjar bé ens agrada a totes i a 
tots. No oblidem que podem tenir intoleràncies i no 
per això hem de deixar de gaudir. 

En aquest curs adaptarem gastronomia 
internacional als nostres gustos i a més a més 
sense gluten! 

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és et diverteixis fent quelcom diferent i 
original. 

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

*PA21709 - PASTISSERIA SENSE GLUTEN 

Professor/a: Helena Cané 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 17 de desembre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu Públic: 18€ 

Preu amb descompte: 15€ socis AV. 

Vols esmorzar les teves magdalenes o fer un pastís 
a l’escola sense patir pels al·lèrgens? En aquest 
taller aprendrem a fer pastisseria  sense gluten per 
poder-ne gaudir tots. 

L'objectiu és et diverteixis fent quelcom diferent i 
original. 

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

 

 

*PA21710 - ESPECIAL CUINA DE HALLOWEEN 

Professor/a: Helena Cané 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 22 d’octubre 

Edat: de 10 a 14 anys 

Places: 8 

Preu públic: 15€ 

T’agrada el Halloween?  En aquest taller aprendrem 
a fer pastisseria amb decoracions o menjar  que 
espantaran als més valents. 

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és et diverteixis fent quelcom diferent i 
original. 

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

*PA21711 - CUINA PER A PRINCIPIANTS 

Professor/a: Montserrat Busquets 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada:  12 i 19 de novembre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 40€ 

Preu amb descompte: 30€ socis AV. 

En aquest curs us ajudarem a tenir un primer 
contacte amb la cuina i perdre-hi la por.  Són 
receptes senzilles, que ens agraden a tots!  

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és donar-te idees per després fer les 
receptes a casa.  

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

*PA21712 - CUINA PER SI ESTIC SOL 

Professor/a: Montserrat Busquets 

Horari: divendres de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 03 i 10 de desembre 

Edat: a partir de 16 anys 
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Places: 8 

Preu públic: 40€ 

Preu amb descompte:30€ socis AV. 

En aquest curs us donarem nocions bàsiques de 
què podeu cuinar si us trobeu sols en algun 
moment.  

Són receptes senzilles, que ens agraden a tots!  

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és donar-te idees per després fer les 
receptes a casa.  

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

*PA21713 - CUINA PIM PAM 

Professor/a: Montserrat Busquets 

Horari: divendres  de 18.30 a 20.00 h. 

Durada: 8 d’octubre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 18€ 

Preu amb descompte: 15€ socis AV. 

Si t'agrada cuinar i no vols estar hores a la cuina en 
aquest taller aprendràs a fer  delicioses receptes en 
un tres i no res. “Show Cooking” al voltant de la 
cuina amb degustació final 

L'objectiu és donar-te idees per després fer les 
receptes a casa.  

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 

*PA21714 - CUINEM LA TARDOR 

Professor/a: Montserrat Busquets 

Horari: divendres de 18.30h a 20.00 h. 

Durada: 15 d’octubre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 18€ 

Preu amb descompte:15€ socis AV. 

En aquest curs prepararem un menú adaptat a la 
tardor amb productes de casa nostra. Són receptes 
senzilles, que ens agraden a tots!  

“Show Cooking” al voltant de la cuina amb 
degustació final 

L'objectiu és donar-te idees per després fer les 
receptes a casa.  

Et facilitarem les receptes impreses en paper.   

Si aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a 
una altra persona. 
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Organitza: AV SANT PAU 

Local: Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

ccpalau@ajgirona.cat 

*PA21201 DOLÇOS AMB FRUITS SECS  

Professor/a: Mònica Tarradellas 

Horari: dilluns de 20 a 21.30 h  

Durada: 18 d’octubre 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic: Gratuït 

Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels 
Aliments. 

Al taller farem una recepta de tardor: prepararem 
algun dolç amb fruits secs sencers i un altre amb 
farina d’algun fruit sec . L’Elaboració no és un 
procés gaire complicat i que es pot fer perfectament 
a casa. Només fa falta bona matèria primera i ganes 
de gaudir. 

Organitza: AV Pla de Palau Sant Pau– Sant Pau i 
Centre Cívic Pla de Palau 

*PA21202 FIGURETES DE MASSAPÀ I TRONC 
DE NADAL 

Professor/a: Mònica Tarradellas 

Horari: dilluns de 20 a 21.30 h  

Durada: 13 de desembre 

Edat: A partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic: gratuït 

Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels 
Aliments. 

Al taller farem figuretes de massapà i tronc de 
Nadal de xocolata. 

Organitza: AV Pla de Palau Sant Pau– Sant Pau i 
Centre Cívic Pla de Palau 

*PA21203 GALETES DE CARNAVAL  

Professor/a: Mònica Tarradellas 

Horari: dilluns de 20 a 21.30 h  

Durada: 21 de febrer 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu Públic: Gratuït 

Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels 
Aliments. 

Al taller farem unes galetes de mantega decorades 
amb temàtica de l’època i les clàssiques orelletes. 

Organitza: AV Pla de Palau Sant Pau– Sant Pau i 
Centre Cívic Pla de Palau 

*PA21204 POSTRES AMB MADUIXES  

Professor/a: Mònica Tarradellas 

Horari: dilluns de 20 a 21.30 h  

Durada: 2 de maig 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic:  Gratuït 

Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels 
Aliments. 

Farem un pastís crumbe de maduixes i unes 
postres en gotet també de maduixa 

Organitza: AV Pla de Palau Sant Pau– Sant Pau i 
Centre Cívic Pla de Palau 

PA21205 CAPRITXETS DE XOCOLATA I ALGÚN 
DE SALAT  

Professor/a: Lluís Blanch 

Horari: dimarts  de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies 22 febrer i 1 març 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 
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Preu públic: 26 € 

Aprendrem com fer a casa pastisseria amb xocolata 
i algun aperitiu salat. 

Un cop acabat en provarem el resultat. 

PA21206 POSTRES I APERITIUS DE NADAL  

Professor/a: Lluís Blanch 

Horari: dimarts de 19.30 a  21.30 h 

Durada:   dies 23 i 30 novembre  

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic: 26 € 

Qui s’apunti en aquest taller aprendrà a realitzar 
pastisseria nadalenca dolça i salada espectacular, 
de qualitat, i amb unes presentacions impecables. 
Cuina de qualitat per gent amb ganes 
d’experimentar. 

Taller amb degustació final. 

PA21207 POSTRES I APERITIUS D’ESTIU  

Professor/a: Lluís Blanch 

Horari: dimarts  de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies 24 i 31 maig 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic: 26 € 

Qui s’apunti a aquest taller aprendrà a realitzar 
pastisseria dolça i salada espectacular, de qualitat, i 
amb unes presentacions impecables. Cuina de 
qualitat per gent amb ganes d’experimentar. 

Aprendrem com fer a casa dolç i salat per un 
aperitiu, un buffet, una petita celebració...  

Taller amb degustació final. 

* PA21208 RECEPTES DE CARMANYOLA 
SALUDABLE 

Professor/a: Matthias Hespe 

Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies  8, 15, 22 i 29 novembre  

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 45 € 

Com deu ser la composició d'una carmanyola 
saludable? Fem diferents preparacions adequades 
per guardar en un tupper per endur-te'l l'endemà a 
la feina. També donem idees per esmorzars i 
berenars saludables. 

 *PA21209 CUINA NUTRITIVA I EQUILIBRADA 

Professor/a: Matthias Hespe 

Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies 28 febrer, 7,14 i 21 març 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 45 € 

Som el que assimilem, per això necessitem saber 
quins aliments tenen nutrients fàcils d’assimilar i 
com els podem preparar sense perdre masses 
nutrients. Durant els tallers anirem una mica més 
lluny i mirarem també com podem fer plats 
equilibrats energèticament i quines tècniques de 
cuinar i aliments són les més adequades i las que 
millor corresponen a la temporada. 

* PA21210 CUINA JAPONESA 

Professor/a: Matthias Hespe 

Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies  9, 16 i 23 maig  

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 45 € 

Preparació de receptes japoneses: sopes, sushi, 
ramen, verdures i llegums etc. Aprendrem formes i 
tècniques de preparar peix i verdures d’estil 
japonès. 

*PA21211 BATUTS I SUCS FETS AMB 
VERDURES I FRUITES (SMOOTHIES) 

Professor/a: Matthias Hespe 

Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies 7 i 14 febrer  

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 20 € 

Lluny de ser una moda passatgera, els batuts i els 
sucs verds aporten a la nostra salut beneficis 
evidents, tant en l'àmbit físic com en el mental i 
l'emocional. Carregats de propietats magnífiques 
per a l'organisme ens ajuden a oxigenar i 
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remineralitzar la sang, prevenen l'envelliment i 
milloren el trànsit intestinal. Durant el taller 
prepararem receptes fàcils elaborades amb 
verdures, espècies culinàries i fruites. 

 *PA21212 PATÉS VEGETALS AMB VERDURES I 
LLEGUMS 

Professor/a: Matthias Hespe 

Horari: dilluns  de 19.30 a 21.30 h 

Durada: dies 28 de març i 4 abril 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 20 € 

Durant el taller prepararem diferents patés vegetals 
amb colors i aromes sorprenents. Els patés són una 
bona manera d’acompanyar un plat amb cereals o 
de preparar els àpats de mig matí i el berenar amb 
pa o tortitas de cereals. També pots reciclar restos 
de menjar per preparar un paté vegetal boníssim. 

*PA21213 HATHA IOGA. GRUP 1.  

Professor/a: Dolors Garcia 

Horari: dilluns i dijous de 19.00 a  20.00 h 

Durada: 4 octubre - 16 juny 

Sessions: 64 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 200€ 

Classes de hatha-ioga per equilibrar el cos i la 
ment, reduir l’estrès i millorar la qualitat de vida. 
Prendre consciència del propi cos mitjançant 
exercicis suaus, asanas, respiracions, pranayamas i 
aprendre a relaxar-lo, ens aporta calma i serenitat a 
la nostra vida. 

*PA21214 HATHA IOGA. GRUP 2  

Professor/a: Dolors Garcia 

Horari: dilluns i dijous de 20.00 a 21.00 h 

Durada:  4 octubre - 16 juny 

Sessions: 64 

Edat: a  partir de 18 anys 

Places:15 

Preu públic: 200€ 

Classes de hatha-ioga per equilibrar el cos i la 
ment, reduir l’estrès i millorar la qualitat de vida. 

Prendre consciència del propi cos mitjançant 
exercicis suaus, asanas, respiracions, pranayamas i 
aprendre a relaxar-lo, ens aporta calma i serenitat a 
la nostra vida 

 *PA21215 TAI TXI TXUAN. NIVELL 2 

Professor/a: Xavier Álvarez 

Horari: dimecres  17.15 - 18.30 h  

Durada: 6 octubre - 15 juny  

Sessions: 33 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 18 

Preu públic: 180€ 

Tai txi txuan, “l’art marcial de la polaritat”. És un estil 
d’entrenament xinès, que té les seves arrels tant en 
un sistema de lluita com en antics models de treball 
corporals energètics. Sovint se’n destaca els 
nombrosos beneficis terapèutics per a la salut 
corporal que ens aporta, sempre lligats al benestar 
emocional i mental. També és conegut com l’art de 
la meditació en moviment 

*PA21216 TAI TXI TXUAN. NIVELL 1 

Professor/a: Xavier Álvarez 

Horari: dimecres de 18.40 a 19:55 h  

Durada: 6 octubre - 15  juny  

Sessions: 33 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 18 

Preu públic: 180€ 

Tai txi txuan, “l’art marcial de la polaritat”. És un estil 
d’entrenament xinès, que té les seves arrels tant en 
un sistema de lluita com en antics models de treball 
corporals energètics. Sovint se’n destaca els 
nombrosos beneficis terapèutics per a la salut 
corporal que ens aporta, sempre lligats al benestar 
emocional i mental. També és conegut com l’art de 
la meditació en moviment 

PA21220 MARXA NÒRDICA. TARDOR 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

Lloc: Exterior. 1r dia: trobada a l’exterior del CC Pla 
de Palau 

Horari: divendres de 16.00 a 17.30 h 

Durada: 1 octubre - 26 novembre 

Sessions: 8 
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Edat: a partir de 18 anys 

Places: 16 

Preu Públic: 32€ 

La marxa nòrdica és una activitat física apta per a 
totes les edats i situacions físiques. Consisteix en 
incorporar bastons específics a la manera natural 
de caminar que ens ajudaran a millorar la condició 
muscular i cardiorespiratòria. 

L’activitat es realitzarà a l’aire lliure per diferents 
recorreguts de Girona. El primer dia sortirem del 
Centre Cívic Pla de Palau. Caldrà portar bastons i 
calçat còmode. 

PA21219 MARXA NÒRDICA. PRIMAVERA 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

1r dia: trobada a l’exterior del CC Pla de Palau 

Horari: divendres de 16 a 17.30 h 

Sessions: 8 

Durada: 18 març  a - 13 maig 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 16 

Preu públic: 32 € 

La marxa nòrdica és una activitat física apta per a 
totes les edats i situacions físiques. Consisteix en 
incorporar bastons específics a la manera natural 
de caminar que ens ajudaran a millorar la condició 
muscular i cardiorespiratòria. 

L’activitat es realitzarà a l’aire lliure per diferents 
recorreguts de Girona. El primer dia sortirem del 
Centre Cívic Pla de Palau. Caldrà portar bastons i 
calçat còmode. 

PA21217 ESMALTS MATINS 

Professor/a: Luz Barrabés 

Horari: dimarts de 10.00 a 13.00 h 

Durada 5 octubre - 14  juny  

Sessions: 32 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 8 

Preu Públic: 260€ 

Taller de tècnica i creació d’esmalts al foc. 
Aprenentatge pràctic de tot el procés, des del dibuix 
fins a la cocció, passant per l’elaboració i 
combinació dels colors i formes. Creació de peces 
pròpies (quadres, ornaments...). 

Material fungible no inclòs. 

PA21218 ESMALTS TARDES 

Professor/a: Luz Barrabés 

Horari: dimecres de 17 a  20 h 

Durada: 6 octubre - 15  juny  

Sessions: 33 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 8 

Preu públic: 260€ 

Taller de tècnica i creació d’esmalts al foc. 
Aprenentatge pràctic de tot el procés, des del dibuix 
fins a la cocció, passant per l’elaboració i 
combinació dels colors i formes. Creació de peces 
pròpies (quadres, ornaments...). 

Material fungible no inclòs. 

*PA21111 ESCRIPTURA CREATIVA 

Professor/a: Amparo Carretero  

Horari: 1r i 3r dijous de 18.00 a 19.30 h 

Sessions: 16 

Durada 7 octubre - 16 juny 

Edat: A partir de 18 anys 

Places: 10 places  

Preu públic: gratuït  

Es proposaran lectures de diferents autors (relats 
curts) que ens inspiraran per crear les nostres 
històries, creant un espai per compartir la passió 
per la escriptura i el seu procés creatiu. 

PA21112 DIBUIX I MEDITACIÓ. INTRODUCCIÓ. 
TARDOR 

Professor/a: Amparo Carretero 

Horari: 1r i 3r divendres de 18.45 a 19.45 h 

Durada:  1 octubre - 17 desembre 

Sessions: 6 

Edat: A partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu Públic: gratuït 

Començant amb una petita meditació utilitzarem el 
traç, el color i les paraules per activar el nostre 
cervell: no cal saber pintar ni voler ser escriptor. 
Farem un treball un treball personal que ens 
donarà pau i ens ajudarà a ser més conscients 
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 PA21113 DIBUIX I MEDITACIÓ. INTRODUCCIÓ. 
HIVERN 

Professor/a: Amparo Carretero 

Horari: 1r i 3r divendres de 18.45 a19.45 h 

Durada:  14 gener - 18 març 

Sessions: 6 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu Públic: gratuït 

Començant amb una petita meditació utilitzarem el 
traç, el color i les paraules per activar el nostre 
cervell: no cal saber pintar ni voler ser escriptor. 
Farem un treball un treball personal que ens 
donarà pau i ens ajudarà a ser més conscients. 

PA21114 DIBUIX I MEDITACIÓ. INTRODUCCIÓ. 
PRIMAVERA 

Professor/a: Amparo Carretero 

Horari: divendres de 18.45 a 19.45 h 

Durada:  8 abril - 17 de juny 

Sessions: 6 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: gratuït 

Començant amb una petita meditació utilitzarem el 
traç, el color i les paraules per activar el nostre 
cervell: no cal saber pintar ni voler ser escriptor. 
Farem un treball un treball personal que ens 
donarà pau i ens ajudarà a ser més conscients. 

PA21115 ESPAI SALA DE BALL 

Professor/a: Amparo Carretero  

Horari: 1R i 3R dijous de mes de 10.00 a 11.00 h 

Durada: 7 octubre - 16 juny 

Sessions: 17 

Edat: a  partir de 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: gratuït  

Gaudeix de la música i deixa que el teu cos es 
mogui al seu ritme. És un espai lúdic per ballar 
lliurament on també aprendrem passos de ball. 
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Organitza: CENTRE CIVIC PALAU 

Local: Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

ccpalau@ajgirona.cat 

*PA21109 SEMINARI D’INTRODUCCIÓ A 
L’ECONOMIA DEMOCRÀTICA I SOCIAL QUE 
ARA NECESSITEM 

Professor/a: EBC-GIRONA I ESCOLA DE 
FILOSOFIA “EL POU” 

Horari: dissabtes de 12.00 a 13:30 h 

Durada: del  16 octubre  fins al 18  juny 

Sessions: 9 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 15 

Preu públic: 54 € 

Preu amb descompte:43,2 € 

Els dissabtes 16 d’octubre, 20 de novembre, 18 de 
desembre, 22 de gener, 19 de febrer, 19 de març, 
30 d’abril (el 6 és setmana santa i el 23 Sant Jordi), 
21 de maig i 18 de juny 

Lectura i comentari de documents sobre diferents 
aspectes dels reptes econòmics que té la nostra 
societat actualment. Visió de conjunt, anàlisi crítica 
del sistema actual, propostes de canvi i anàlisi de 
mesures d’impacte social. 

*PA21101 TASTETS EN FAMÍLIA. FEM 
PANALLETS   

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: divendres de 17.30 a 18.30 h  

Durada: 22 d’octubre 

Edat: a partir de 6 anys 

Places: 5 

Preu públic: gratuït 

Cuina familiar perquè els nens vinguin 
acompanyants d’un adult (pare o mare o avi o avia 
o tutor...) per compartir les nostres tradicions 
culinàries en dies assenyalats. 

Caldrà inscriure al nen/a per reservar plaça 
(l’acompanyant no cal que s'inscrigui). Si queden 
places lliures la gent que vingui sense haver fet 
inscripció podrà entrar. Passats cinc minuts de 
l'hora de començar es perd la plaça i en el seu lloc 
podrà entrar gent que no s'hagi inscrit. 

*PA21102 TASTETS EN FAMÍLIA. FEM TORRÓ 
DE XOCOLATA  

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: divendres de 17.30 a 18.30 h  

Durada: 17 de desembre 

Edat: a partir de 6 anys 

Places: 5 

Preu públic: gratuït 

Cuina familiar perquè els nens vinguin 
acompanyants d’un adult (pare o mare o avi o avia 
o tutor...) per compartir les nostres tradicions 
culinàries en dies assenyalats. 

Caldrà inscriure al nen/a per reservar plaça 
(l’acompanyant no cal que s'inscrigui). Si queden 
places lliures la gent que vingui sense haver fet 
inscripció podrà entrar. Passats cinc minuts de 
l'hora de començar es perd la plaça i en el seu lloc 
podrà entrar gent que no s'hagi inscrit. 

*PA21103 TASTETS EN FAMÍLIA. FEM COCA 
LLARDONS (A PARTIR DE 6 ANYS) 

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h 

Durada:. 15 febrer 

Edat: a partir de 6 anys 

Places: 5 

Preu públic: gratuït 

Cuina familiar perquè els nens vinguin 
acompanyants d’un adult (pare o mare o avi o avia 
o tutor...) per compartir les nostres tradicions 
culinàries en dies assenyalats. 

Caldrà inscriure al nen/a per reservar plaça 
(l’acompanyant no cal que s'inscrigui). Si queden 
places lliures la gent que vingui sense haver fet 
inscripció podrà entrar. Passats cinc minuts de 
l'hora de començar es perd la plaça i en el seu lloc 
podrà entrar gent que no s'hagi inscrit. 
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*PA21104 TASTETS EN FAMÍLIA. FEM 
BUNYOLS (A PARTIR DE 6 ANYS) 

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h 

Durada: 5 d’abril 

Edat: a partir de 6 anys 

Places: 5 

Preu Públic:  gratuït 

Cuina familiar perquè els nens vinguin 
acompanyants d’un adult (pare o mare o avi o avia 
o tutor...) per compartir les nostres tradicions 
culinàries en dies assenyalats. 

Caldrà inscriure al nen/a per reservar plaça 
(l’acompanyant no cal que s'inscrigui). Si queden 
places lliures la gent que vingui sense haver fet 
inscripció podrà entrar. Passats cinc minuts de 
l'hora de començar es perd la plaça i en el seu lloc 
podrà entrar gent que no s'hagi inscrit. 

*PA21105 TASTETS EN FAMÍLIA. FEM COCA 
DE SANT JOAN (A PARTIR DE 6 ANYS) 

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h 

Durada: 14 de juny 

Edat: a partir de 6 anys 

Places: 5 

Preu Públic: gratuït 

Cuina familiar perquè els nens vinguin 
acompanyants d’un adult (pare o mare o avi o avia 
o tutor...) per compartir les nostres tradicions 
culinàries en dies assenyalats. 

Caldrà inscriure al nen/a per reservar plaça 
(l’acompanyant no cal que s'inscrigui). Si queden 
places lliures la gent que vingui sense haver fet 
inscripció podrà entrar. Passats cinc minuts de 
l'hora de començar es perd la plaça i en el seu lloc 
podrà entrar gent que no s'hagi inscrit. 

PA21117 REFORCEM EL SISTEMA IMMUNITÀRI 

Professor/a: Pilar Martinez  

Horari: dilluns  de 18 a  20.30 h  

Durada: 11 i 25 d’ octubre  

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu Públic: 20€ 

Preu amb descompte:16€ 

Curs monogràfic sobre les plantes remeieres, les 
seves propietats i els seus usos, tant a nivell de 
remeis populars com incorporades a la cuina. En 
aquest bloc de tardor coneixerem algunes plantes i 
aliments més indicats per reforçar el nostre sistema 
immunitari com les baies de saüc, la ceba, la 
llimona, la farigola, l’all, l’orenga i la gavarrera. 

PA21118 DEPUREM EL NOSTRE ORGANISME 

Professor/a: Pilar Martinez  

Horari: dilluns de 18 a  20.30 h  

Durada: 10 i 17 de gener 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 20 € 

Preu amb descompte:16 € 

Curs monogràfic sobre les plantes remeieres, les 
seves propietats i els seus usos, tant a nivell de 
remeis populars com incorporades a la cuina. 
Conceptes bàsics sobre la depuració de l’organisme 
i les plantes i remeis. Coneixerem la dent de lleó, 
l’api, el fonoll, la cua de cavall, el romaní i també 
l’ortiga. 

PA21107 PINTURA, ART I CREACIÓ  

Professor/a: Raquel Moron 

Horari: dimecres de 10.00 a 11.45 h 

Durada: 6 octubre- 15 juny 

Sessions: 34 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 4 

En cas de confinament: No es faria online 

Preu públic: 102,06 

Preu amb descompte:82,08 

A través de la pintura i les diferents tècniques 
pictòriques,  aprendrem a experimentar, crear i 
comunicar a través de l’art. 

Un espai on s’acompanya a cada alumne al seu 
procés personal i creatiu, cercant i despertant el seu 
món sensitiu intern i extern. 
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PA21108 TALLER DE MEMÒRIA A PALAU 

Horari: dimarts de 10.00 a 11.00 h 

Edat: + de 65 (1922-1956) 

Places: 10 

Preu públic: 15 € 

Taller de tècniques i activitats que agilitzen i re-
activen els mecanismes de la memòria, adreçat a 
persones amb cert deteriorament cognitiu. 

PA21106 GIMNÀSTICA SUAU (GENT GRAN) 

Professor/a: Evelyn Reinprecht 

Horari: dimecres de 9 a 10.30 h 

Durada:  6 octubre - 15 juny 

Sessions: 34 

Edat: a partir de 65 anys 

En cas de confinament: No es faria el curs online 

Places: 16 

Preu públic: 68€ 

Preu amb descompte:54,94€ 

Activitat adreçada a la gent gran que vulgui 
mantenir-se en forma d’un a manera divertida. 
Practicarem exercicis suaus de coordinació, 
respiració i estiraments amb l’objectiu de passar-
s’ho bé i sentir-se cada dia millor. 

*PA21116 COOK AND CHAT TEENS (1r-3r ESO) 

Professor/a: Bara Simonova 

Horari: dilluns de 16.00 a 17.30 h 

Durada: del 4 d’octubre 2021 al 20 de juny 2022 

Edat: 12-15 (1r-3r ESO) Nascuts 2007-2009 

Places: 8 

Preu públic: 96€ 

Preu amb descompte: 76,80€ 

T’agrada cuinar o vols aprendre’n? Vine a practicar 
el teu anglès mentre aprens a preparar plats fàcils i 
saborosos (principalment vegetarians) basats en 
cuines de tot el món. A cada sessió, farem receptes 
diferents, tan salats com dolços, perquè tothom hi 
pugui participar i llavors berenarem tots junts! No va 
només de cuina: coneix gent nova, fes nous amics, 
amplia el teu vocabulari i guanya fluïdesa en anglès. 
Let’s ook and chat! 

 

 

PA21119 CALMEM LA MENT I L’ESPERIT 

Professor/a: Pilar Martinez  

Horari: dilluns  de 18.30 a 21.00 h  

Durada:  6 i 13 de juny 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 20€ 

Preu amb descompte: 16€ 

Curs monogràfic sobre les plantes remeieres, les 
seves propietats i els seus usos, tant a nivell de 
remeis populars com incorporades a la cuina. Ens 
endinsarem en les propietats energètiques i 
màgiques de les herbes dels solstici. Coneixerem 
l’espígol, l’hipèric, les mentes i moltes més plantes 
amb propietats extraordinàries. 

PA21120 HORT URBÀ.  

Professor/a: Isaac Bosch  

Horari: 2n i 4rt dijous  de 18.00 a 20.00 h 

Sessions: dijous 31 març, 28 d’abril, 12 i 26 de 
maig, 9 de juny 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 16 

Preu públic: 26,7€ 

Preu amb descompte:21,36€ 

Emociona't convertint el teu balcó, terrat o solar en 
un hort urbà ecològic. Aprendrem tot el que cal 
saber per fer créixer verdures en espais reduïts i 
farem pràctiques tant a casa com en el mateix 
centre cívic en una taula de cultiu. 

PA21121 DESFEM NUSOS 

Professor/a: Conxi Badia 

Horari: divendres de 16 a 18h 

Durada:  1 octubre- 17 juny 

Sessions: 34 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 8 

Preu públic: 102 € 

Preu amb descompte:81,6 € 

Espai per aprendre a teixir amb ganxet i amb dues 
agulles. Treballarem des de l part inicial, les dues 
tècniques de crochet on podràs crear i confeccionar 
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accessoris per a la llar, roba... i tot allò que al llarg 
del curs vagi sorgint.  

A més a més, serà un espai on aprendràs a 
treballar la paciència, la frustració, la concentració... 
amb un passatemps agradable. 

 

 

Altres : 

PA21110 CICLE DE DEBATS (ESCOLA DE 
FILOSOFIA EL POU) 

Professor/a: Escola de Filosofia El Pou. (Josep M. 
Carbó) 

Horari: dijous de  20.00 a 21.30 h 

Durada: 21 octubre - 16  juny 

Sessions: 9 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 16 

Preu públic: Gratuït 

Els assistents s’inscriuen per l’agenda municipal 

Les sessions seran els dijous 21 d’octubre, 18 de 
novembre, 16 de desembre, 20 de gener, 17 de 
febrer, 17 de març, 21 d’abril, 19 de maig i 16 de 
juny 

Treball cooperatiu. És un debat obert entre els 
assistents, dirigit i canalitzat pel moderador. A partir 
de temes bàsics d’interès general com l’amistat, el 
poder, els ideals, la veritat, el diner, etc. 

 

 

MÚSICA PER A TOTHOM 

Magic Room  

Horari: dimarts a les 20.00 h 

Sessions: 5, 19 octubre, 2 i 16 novembre,14 i 21 
desembre 

Edat: per tots els públics.  

Preu públic: gratuït (inscripció Agenda Mnicipal) 

Organitza: C. C.  Pla de Palau i Magic Room 

A la primera sessió del mes s’organitza una trobada 
musical pedagògica, es tracta d’una audició musical 
que contempla una part d’explicació pedagògica 
d’algun autor, corrent o estil musical i una segona 
part de concert en directe. A la segona sessió del 
mes s’organitza una audició musical d’un cantautor 

per tal de donar a conèixer les seves propostes 
musicals associats a la ciutat. 

 

 

ESFERA LÚDICA 

Entitat: Ludus Mundi  

Horari:  de 17.00 a 19.00 h 

Sessions: 13, 27 octubre,10, 24 novembre,15, 22 
desembre,12, 26 gener, 09, 23 febrer,09, 23 març, 
20, 27 abril  i 11, 25 maig 

Places: 21 

Preu públic: gratuït (inscripció Agenda Municipal) 

És un projecte dedicat al món dels jocs i pretén 
impulsar una nova mirada educativa a través del 
món del joc, la creativitat i la imaginació. 

Organitza: C. C.  Pla de Palau i Ludus Mundi 
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Organitza: CLUB ESCACS GERUNDA 

Lloc; Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Més informació: club@escacsgerunda.cat / 
www.escacsgerunda.cat  

Es farà una sessió informativa per els pares i mares 
dels inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PA21401 ESCOLA ESCACS AVANÇAT (8-15 
ANYS) (DILLUNS) 

Horari: dilluns de 19.00 a 20.30 h 

Durada: 4 octubre – 6 juny 

Sessions: 32 

Edat: de 8 a 15 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63€ / trimestre, amb 50% descompte 
en la inscripció d’un 2n curs. 

PA21402 ESCACS PER A ADULTS 

Horari: dilluns  de 20.00 a 21.30 h 

Durada: 4 octubre – 6 juny 

Sessions: 31 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63€/trimestre, amb 50% descompte en 
la inscripció d’un 2n curs. 

 

 

*PA21403 ESCOLA D’ESCACS. CONSOLIDACIÓ. 
DIMARTS . ON-LINE 

 Virtual- On Line 

Horari: dimarts 18.00 a 19.00 h 

Durada: 5 octubre – 7  juny 

Sessions: 33 

Edat: de 8 a 15 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63 € 

*PA21404 ESCOLA D’ESCACS. CONSOLIDACIÓ. 
DIMECRES (6-12 ANYS) 

Horari: dimecres  de 17.30 a 19.00 h 

Durada: 6 octubre – 15 juny  

Sessions: 33 

Edat: de 6 a 12 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63€ / trimestre, amb 50% descompte 
en la inscripció d’un 2n curs 

*PA21405 ESCOLA D’ESCACS INICIACIÓ. 
DIJOUS (6-12 ANYS) 

Horari: dijous de 17.30 a 19.00 h 

Durada: 7 octubre - 16 de juny 

Sessions: 33 

Edat: de 6 a 12 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63€ / trimestre, amb 50% descompte 
en la inscripció d’un 2n curs 

*PA21406 ESCOLA D’ESCACS. DIVENDRES     
(7-15 ANYS) 

Horari: divendres de 17.30 a 19.00 h 

Durada: 1 octubre – 10 juny 

Sessions: 33 

Edat: de 7 a 15 anys 

Places: 15 

Preu Públic: 63€/ trimestre. 50% descompte en la 
inscripció d’un 2n curs 
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*PA21407 ESCOLA ESCACS. INICIACIÓ. 
DISSABTES (6-12 ANYS) 

Horari: dissabtes de 11.00 a 12.30 h 

Durada: 2 octubre – 11 juny 

Sessions: 35 

Edat: totes les edats 

Places: 15 

Preu Públic:  63€ - Descompte del 50% en la 
inscripció del 2n curs 

PA21408 ESCACS PER A TOTHOM. ESPAI DE 
JOC OBERT 

Horari: dissabtes de 16.00 a 19.00 h 

Durada:  2 octubre – 16 juliol 

Sessions: 35 

Edat: totes les edats 

Places: 16 

Preu públic: gratuït                                                      

 

Organitza: DONES ARREU DEL MON 

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

 

 

*PA21501-CUINA PER A NENS. ABRIL  

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h 

Durada:  26 abril, 3, 10 i 17 maig 

Sessions: 4 

Edat: de 6 a 11 anys 

Places: 10 

Preu públic: 40 € 

Per els petits tastaolletes que els hi agrada estar a 
la cuina. Passarem una estona amb el menjar 
apreciant-lo, tocant-lo, cuinant-lo i tastant-lo 

*PA21502 CUINA PER JOVES  

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts 17.30 a 19.00 h 

Durada:  8, 15, 22 i 29 març  

Sessions: 4 

Edat: de 12 a 17 anys 

Places: 10 

Preu públic: 45 € 

Taller de Cuina per iniciar a nois/es a cuinar, on 
poden descobrir, observar i experimentar amb tot el 
que mengem. Volem transmetre la cultura del 
menjar i donar eines per a què comencin fer ells 
mateixos el seu menjar. 
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*PA21503-CUINA DE CADA DIA  

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 19.30  a 21.30 h 

Durada: 8, 15, 22 i 29 març 

Sessions: 4 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu Públic: 45 € 

Cuinarem delicioses receptes per als dies de cada 
dia, molt fàcils de fer, boníssimes, sanes i nutritives. 
Taller amb degustació final. 

*PA21504-CUINA TRADICIONAL  

Professor/a: Montse Busquets 

Horari: dimarts de 19.30 a  21.30 h 

Sessions: 4 

Durada: 26 abril, 3, 10 i 17 maig  

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic: 45 € 

Farem  la cuina de tota la vida, les receptes de 
l’àvia, l’olla que fa xup-xup lentament, incorporant-hi 
tècniques més innovadores i tenint sempre presents 
els criteris d’una alimentació sana i equilibrada. 
Taller amb degustació final. 

PA21505 CUINA D'ITÀLIA 

Horari: dilluns de 19.30 a  21.30 h 

Durada: 30 de maig 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 10€ 

Qui s’apunti aquest taller aprendrà a cuinar algunes 
receptes de l’autèntica cuina italiana. Cuina de 
qualitat per gent amb ganes d’experimentar i 
aprendre conceptes culinaris d’arreu del món! 

Al final del taller degustarem o ens emportarem a 
casa els plats cuinats. 

 

 

 

 

PA21506 CUINA DE LA XINA 

Professor/a:  

Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 

Durada: 25 d’abril 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 10 

Preu públic: 10€ 

Preparació de receptes xineses. Formes i 
tècniques de preparar menjars de la cuina xinesa.  

Al final del taller ens menjarem o emportarem el 
que haguem cuinat durant la sessió. 

PA21507 MINDFULNESS I FANG 

Professor/a: Neus Cutrinas i Laura Moreno 

Horari: divendres de 17.30 a 19.30 h 

Durada: 1, 8, 15 octubre,5, 12, 19 i 26 novembre i 3 
i 10 desembre 

Sessions: 9 

Edat: a partir de 16 anys 

Places: 10 

Preu públic:150€   

PA21508 FANG PER MAINADA 

Professor/a: Neus Cutrinas 

Horari: dijous 17.15 a 18.45 h 

Durada: d’octubre a juny 

Sessions: 4 

Edat: de 6 a 11 anys 

Places: 8 

Preu públic: 277 € 

El fang ha estat utilitzat des de la prehistòria per 
homes i animals per a construir coses. En aquest 
taller coneixerem les diferents maneres amb les que 
el fang ens permet fer diferents objectes. 
Adaptarem els treballs o la seva decoració a les 
diferents etapes del calendari.  

En el preu del taller, el material i la cuita de les 
peces està inclòs. 
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Organitza: Economia del Bé Comú 

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

 

 

 

 

 

 

*PA21801- CURS DE L’EBC ECONOMIA DEL BÉ 
COMÚ. INTRODUCCIÓ 

Professor/a: EBC-GIRONA 

Horari: dissabtes  de 12.30 a 13.55 h 

Durada:  2 octubre  - 4  juny 

Sessions: 8 

Edat: a partir de 18 anys 

Places: 25 

Preu públic: gratuït 

Els dissabtes 2 d’octubre, 6 de novembre, 4 de 
desembre, 15 de gener, 5 de febrer, 5 de març, 2 
d’abril, 7 de maig i 4 de juny 

Lectura i comentari, capítol per capítol (un al mes), 
del llibre de Christian Felber: “L’Economia del Bé 
Comú”, a continuació s’obre el debat amb la finalitat 
d’aclarir les idees del llibre i del moviment. 

 

 

 

Organitza: The hub 

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

 

PA21601 COOK AND CHAT ONLINE-AUTUMN 

Plataforma Virtual: Zoom 

Professor/a: Bara Simonova 

Horari: dimarts de 19:30 a 21:30 h 

Durada: del 5 d’octubre 2021 al  8 de febrer de 2022 

Sessions: 15 

Edat: majors de 18 anys 

Places: 8 

Preu públic: 140€ 

Vols practicar el teu anglès mentre aprens a 
preparar plats fàcils i saborosos (principalment 
vegetarians) basats en cuines de tot el món? 
Connecta’t a Cook and Chat per cuinar i xerrar 
junts! Les classes estan organitzades per cuines 
diferents o bé per ingredients de temporada, per 
exemple, a la tardor/hivern farem sopes, curris, 
cuina mexicana i plats de carbassa, moniato. La 
professora s’adaptarà als gustos del grup.  A cada 
sessió, farem receptes diferents i tothom pot triar si 
volen fer-les totes o només una! No va només de 
cuina: fes nous amics i parla de diferents temes en 
anglès des de la seguretat i comoditat de casa teva. 
Let’s cook and chat! 

PA21602 COOK AND CHAT ONLINE-SPRING 

VIRTUAL Plataforma Virtual: Zoom 

Professor/a: Bara Simonova 

Horari:  dimarts de 19:30 a 21:30 h 

Sessions: 15 

Durada: del 22 de febrer al 7 de juny de 2022 

Edat: majors de 18 anys 

Places: 8 

Preu públic: 140€ 
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La professora envia les receptes de la setmana amb 
temps per a què els alumnes puguin comprar els 
ingredients per la classe. Encara que fem 
principalment cuina internacional, els ingredients es 
poden comprar en els supermercats habituals. Si 
els alumnes prefereixen només xerrar i observar, no 
cal que cuinin. 

*PA21603 CREATIVE KIDS I   

Professor/a: Melanie Schroeder 

Horari: Dijous de 17.00 a 17.45h 

Sessions: 30 

Durada: del 7 d’octubre de 2021 al 26 de maig 2022 

Edat: en família P2-P5 Nascuts 2016-2019 

Places: 10 

Preu públic: 180€ 

Voleu venir amb els vostres nens a desenvolupar la 
seva imaginació i creativitat artística i musical en 
anglès? Doncs aquesta és l’activitat perfecte per a 
vosaltres. És l’edat ideal per absorbir l’anglès amb 
naturalitat a través d’activitats divertides. Cantarem, 
tocarem, ballarem, pintarem, farem manualitats, 
jocs, contes i molt més! Amb l’ajuda de diferents 
recursos, farem volar la nostra imaginació en un 
petit món creatiu angloparlant, una mini immersió 
lingüística al teu costat! Let's get creative! 

*PA21604 CREATIVE KIDS II  

Professor/a: Melanie Schroeder 

Horari: dijous de 18.00 a 18.45 h 

Durada: del 7 d’octubre de 2021 al 26 de maig 2022 

Sessions: 30 

Edat: P2-P5 Nascuts 2016-2019 

Places: 10 

Preu Públic: 180€- 

Voleu venir amb els vostres nens a desenvolupar la 
seva imaginació i creativitat artística i musical en 
anglès? Doncs aquesta és l’activitat perfecte per a 
vosaltres. És l’edat ideal per absorbir l’anglès amb 
naturalitat a través d’activitats divertides. Cantarem, 
tocarem, ballarem, pintarem, farem manualitats, 
jocs, contes i molt més! Aprendrem vocabulari i 
començarem a formar frases sense ni adonar-nos-
en, com si fos la llengua materna! Amb l’ajuda de 
diferents recursos, farem volar la nostra imaginació 
en un petit món creatiu angloparlant, una mini 
immersió lingüística al teu costat! Let's get creative! 
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GRUPS D’ASSAIG 

 

Assaig Girona Banda Band  

divendres de 19.30 a 23.30 

 

Assaig Bufant Fort    

diumenges de 19 a 22  

 

 

Assaig Coral Musicandis  

dimarts de 19 a 21 

 

 

Assaig Coral Viarany  

dijous de 20 a 22  

 

Assaig Grup de Teatre               
“Ja hi sóm tots”  

dilluns de 21 a 23 SG 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIONS OBERTES 

DE L’1 AL 15 DE SETEMBRE DE 
2021 

INFORMACIÓ I 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 2021 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 2021-2022. Desprès seguiu 
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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 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 
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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 26 de setembre i el segon 
rebut fins el dia 1 de desembre de 2021. 

 

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. 

  

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. 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: els cursos marcats amb asterisc * 

Indiquen que per causes de força major 

que comporti la suspensió de les classes 

presencials, aquest curs continuarà la seva 

formació en modalitat a distància.” 



 

 
27

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Cívic Pla de Palau 

C. Saragossa, 27. 17003 Girona 

Telèfon: 972 42 63 90 

ccpalau@ajgirona.cat , http://www.girona.cat/ccivics 

Per inscripcions: www.girona.cat/inscripcions 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres 

de 9 a 13 i de 16 a 21 h 

 

Local AV Eixample 

C. Migdia 23‐B Girona 

http://veinseixamplegirona.blogspot.com 

aveinseixample@gmail.com 

Tel 972 29 66 12 (de 16.00 a 19.00 h) 

 

Local AV Palau‐Sacosta 

Al carrer Jocs Olímpics de Barcelona 2‐4 

Al costat de la Residència de la Gent Gran 

avpalau‐sacosta@avpalau‐sacosta.cat 

DL Gi 974‐2021 


