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Serveis de ciutat a l’Esquerra del Ter

Servei Bàsic d’Atenció Social Taialà
Atenció al públic: dimarts i dijous de 10 a 14 h

Tel: 972 419 404

sbastaiala@ajgirona.cat

Al Centre Cívic Ter

Punt de Trobada Jove
Dilluns, dimarts i dijous de 19.30 a 21 h

Al Local Social Taialà

Per a joves del barri majors de 15 anys

Assessoraments individualitzats acadèmics
Dies i hores a convenir

Assessoria individual per a joves per a definir itineraris acadèmics o professionals, 

curriculums, resolució de dubtes… amb l’educador juvenil.

Al Centre Cívic Ter

OAMR-Oficina d’assistència en materia de registre
Només amb cita prèvia al telefon: 972 41 90 10 o a 

ajuntamentinforma@ajgirona.cat o a través de la página web: www.girona.cat

Al C/Modeguera Gran 1

Casal de la Gent Gran de Taialà

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Centre Cívic Ter
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 21 h

Dissabtes de 9 a 14 h

Biblioteca Antònia Adroher
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 h i de 15.30 a 20 h

Dimarts de 15.30 a 20 h

Dissabtes de 10 a 14 h

Cafeteria Ter
De dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 16 a 20 h

Dissabtes de 8 a 13 h
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EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE GERMANS SÀBAT 

I PROJECTE NOMENCLÀTOR

El passat estiu del 2020 es va iniciar un procés de consulta participativa per a poder presentar a

l’Ajuntament de Girona una proposta de noms per a la desagregació en carrers del Grup Germans Sàbat.

Com a associació valorem que el fet de tenir carrers és una avantatge en molts sentits per al nostre barri,

donat que els diversos serveis (ambulància, correus, serveis de transport...) podran localitzar els habitatges

i és alhora una oportunitat per a fer una revisió de la nostra memòria històrica que ens dóna força com a

barri de Germans Sàbat, reflectint-la en la tria dels noms dels nous carrers.

Ha resultat ser un procés que la pandèmia del Covid-19 ha fet més lent del que ens hagués agradat. Han

estat un munt de reunions d’un grup de treball que es va presentar l’estiu del 2020 per a que hi poguessin

participar tots els veïns i veïnes del barri i alhora un grup de teatre que en paral·lel ha preparat un

curtmetratge dins del projecte Arts i Barris amb l’associació ConArte internacional. Diversos veïns i veïnes

del barri hi ha estat col·laborant i reflexa la història que hi ha a darrera de cada un dels noms que ens

identifiquen. El mes de juliol de 2021 la proposta de carrers sorgida de la votació popular el passat 10

d’abril de 2021 va estar aprovada. Esperem que en breu podrem presentar al conjunt de la ciutadania la

conclusió del procés i l’inici de la col·locació de les plaques.

Per ara us presentem el noms que tindran els carrers i places de Germans Sàbat:

(1) Carrer Pujada de la Font de Germans Sàbat

(2) Carrer Maria Prat i Colom

(3) Carrer mestra Margarita Díaz

(4) Carrer de les botigueres

(5) Carrer dels perruquers

(6) Carrer del mig

(7)  Carrer del camp de Fútbol

(8)  Carrer de les dones

(9)  Carrer de l’autopista

(10) Plaça Germans Sàbat

(11) Carrer del pi

(12) Carrer Petit

(13) Carrer dels mestres

(14) Carrer 12 d’agost

(17) Carrer del Pou

(P1) Plaça de la Verge del Pi

(P2) Plaça del Capellà



EXPOSICIONS 2021-2022

Del dilluns 13 de setembre al diumenge 17 d’octubre del 2021

EXPOSICIÓ “PISSARRA DEL TER A TRAVÉS D’IMATGES”

Organitza: Centre Cívic Ter

Dijous 14 d’octubre del 2021 a les 19 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA INFANCIA CREATIVA” DE SUSANNA 

ARJONA I DEL PROJECTE DE PISSARRA DEL TER

Organitza: Centre Cívic Ter

Del dilluns 18 d’octubre al dissabte 13 de novembre del 2021 

EXPOSICIÓ “REALITAT INCERTA” DE LLUÍS BOSCH RICH

Organitza: Centre Cívic Ter

Del diumenge 14 de novembre al dimarts

14 de desembre del 2021

EXPOSICIÓ “APAREIXES I DESAPAREIXES” 

DE DOLORS DURAN

Organitza: Centre Cívic Ter

Del dilluns 20 de desembre al divendres 21 

de gener del 2022

EXPOSICIÓ “SOMNIS DE CARRER”

Organitza: NouSol

Al vestíbul de l’equipament del Centre Cívic Ter teniu un espai a la vostra

disposició.

Al llarg de l’any hi podeu trobar exposicions de pintura, fotografia, mostres

d’alumnes que fan cursos al Centre Cívic Ter i també exposicions amb una

vessant social que cerquen la reflexió i l’anàlisi sobre una temàtica. També és un

espai per a les vostres propostes i suggeriments.
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Del dilluns 4 d’abril al dissabte 30 d’abril del 2022

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE CARNESTOLTES

Entrega de premis: 29 d’abril a les 18 h

Organitza: Centre Cívic Ter

Del dissabte 7 al diumenge 22 de maig

del 2022

EXPOSICIÓ “PRIMAVERA” DE

BERTA LLENAS

Organitza: Centre Cívic Ter

Del dimecres 25 de maig al dissabte 18 

de juny del 2022 

EXPOSICIÓ D’ARTISTES DEL TER

Inauguració: 20 de maig a les 19 h

Organitza: Centre Cívic Ter

Divendres 17 de juny del 2022

MOSTRA DE PREBONSAIS

Organitza: Club Culture Bonsais

Del diumenge 26 al dijous 30 de juny del 2022

EXPOSICIÓ DE LES ALUMNES DE PATCHWORK

Inauguració: 26 de juny a les 18 h

Organitza: Associació Entremans
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Inspirats en la recomanació del Dr. Figueres “Ser optimista genera

salut”, la Setmana de la Felicitat és un projecte que ens acosta la

felicitat a l’Esquerra del Ter amb un munt d’activitats gratuïtes per a

tothom.

Reserva les dates del 18 al 27 de març del 2022 per a viure

experiències que t’aportaran felicitat.

Si tens alguna proposta o t’interessa i vols fer voluntariat, posa’t en

contacte amb nosaltres al Centre Cívic Ter (Tel: 972 41 49 52 o

ccter@ajgirona.cat)

Aquest projecte aplega el treball comunitari d’uns 30 serveis, entitats,

associacions i un bon nombre de persones particulars.

Podràs consultar la programació a:

www.girona.cat/setmanadelafelicitat

Del 18 al 27 de març del 2022
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INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS CURSOS 20121-2022 
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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 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.
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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 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.
- 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.



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

SORTEIG DE PLACES: Dilluns 16 de setembre 

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: 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

Si no teniu connexió a casa podeu adreçar-vos als 

Esp@isInternet del centre cívic i/o fer la preinscripció 

presencialment al centre cívic.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS CURSOS 2021-2022
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PISSARRA DEL TER

CURS 2019-2020

CURS 

2019-2020
CURS 2021-2022

Per informació i inscripcions dels cursos i activitats:

www.girona.cat/inscripcions

Què és la Pissarra del Ter?

El projecte Pissarra del Ter neix de la necessitat de crear propostes infantils i

familiars amb les associacions de famílies d’alumnes del sector (Balandrau,

Taialà, Domeny i Carles Rahola).

Treballant en aquesta direcció es va prendre el compromís de fer un butlletí

que englobés totes les activitats per a infants i famílies amb la intenció

d’estimular la relació entre els diferents grups, i donar suport a les famílies en

la seva tasca educativa.



PISSARRA DEL TER
PISSARRA DEL TER

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)

PISSARRA DEL TER

NADONS (0-3 ANYS)

TE21252 MÚSICA EN FAMÍLIA: CANÇONS I JOCS (OCTUBRE)

TE21253 MÚSICA EN FAMÍLIA: CANÇONS I JOCS (FEBRER)

TALLERS PER NADONS DE 6 MESOS A 2 ANYS
Experiències sensorials i motrius que afavoreixen el desenvolupament del nadó i

enseneyen als pares una nova manera de comunicar-se amb el seu fill.

TE21252- Dissabte 16 d’octubre de 10.30 a 11.30 h

TE21253- Dissabte 5 de febrer de 10.30 a 11.30 h

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter-Pissarra del Ter

TE21130 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIJOUS)

TE21131 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIVENDRES)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap

a la cultura del món anglosaxó.

TE21130- Dijous de 18 a 19 h, d’octubre a juny

TE21131- Divendres de 17 a 18 h, d’octubre a juny

Preu: 230 € (TE21130), 231 € (TE21131)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21132 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (OCTUBRE)

TE21133 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (GENER)

TE21134 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (ABRIL)
Un espai de trobada i socialització per a adults i nens a partir de 5 anys, al voltant de

la dansa i la música celta. No es necessita parella ni un coneixement previ. Per

aquelles persones que només poden venir a classe els caps de setmana.

TE21132- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a desembre

TE21133- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, de gener a març

TE21134- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’abril a juny

Preu: 42 € (TE21132), 43 € (TE21133), 44 € (TE21134)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa
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NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)

PISSARRA DEL TER

INFANTILS 

TE21264 BATUKADA (6-15 ANYS)
Taller on aprendrem diversos ritmes i muntarem coreografies amb els diferents sons

dels tambors.

Dissabtes de 9.30 a 11 h, d’octubre a maig

Preu: 30 € (inclou samarreta, taps i material pel taller)

Organitza: Centre Cívic Ter

L’ACTIVITAT ES REALITZA A L’ESCOLA TAIALÀ

TE21135 IRISH SONGS
Monogràfic d'un dia on coneixerem la cultura irlandesa a través de cançons

històriques com Molly Malone (explica una llegenda) i The Spanish Lady (història

dels espanyols a Irlanda). També fomentarem la llengua anglesa i la seva

pronunciació a través d'aquestes cançons.

Dimecres 27 d’octubre de 18 a 19 h

Preu: 7 €

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21136 IRISH TIN WHISTLE-FLAUTA CELTA
Iniciació per aprendre a tocar la flauta tradicional irlandesa, amb escales bàsiques, i

farem una petita polka irlandesa.

Dimecres 23 de febrer de 18 a 19 h

Preu: 7 €

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21094 FRANÇAIS: FLAM ADOS (11-15 ANYS)

TE21093 FRANÇAIS: FLAM JUNIOR (7-10 ANYS)
Classes de francès per a nens i nenes. Treballarem la llengua francesa a través

d'exercicis divertits i suports variats.

TE21094- Dimecres de 16.30 a 17.20 h, d’octubre a juny

TE21093- Dimecres de 17.30 a 18.20 h, d’octubre a juny

Preu: 203 € (TE21094) 202 € (TE21093)

Organitza: Associació Girouette
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PISSARRA DEL TER

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)

PISSARRA DEL TER

TE21092 FRANÇAIS: FLE ADOS (11-15 ANYS)

TE21091 FRANÇAIS: FLE JUNIOR (7-10 ANYS)
Classes de francès per a nens i nenes. Treballarem la llengua francesa a través

d'exercicis divertits i suports variats.

TE21092- Dilluns de 18.30 a 19.20 h, d’octubre a juny

TE21091- Dilluns de 17.30 a 18.20 h, d’octubre a juny

Preu: 206 € (TE21092), 204 € (TE21091)

Organitza: Associació Girouette

TE21251 CUINEM FESTES SALUDABLES EN FAMÍLIA
Us donarem opcions sanes i delicioses, sense lactosa, lliures de sucres i farines

refinades, lluny d’additius tòxics i greixos saturats.

Dimarts 30 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter-Pissarra del Ter

TE21257 MATEMÀTIQUES VIVES I CLARES PER A FAMÍLIES
Us donarem opcions sanes i delicioses, sense lactosa, lliures de sucres i farines

refinades, lluny d’additius tòxics i greixos saturats.

Dijous 27 de gener de 18 a 20 h

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter-Pissarra del Ter

TE21053 PALMES I PERCUSSIÓ EN FAMÍLIA
Primer contacte amb el món del flamenc per gaudir-ho entre pares i fills. Veniu a

conèixer el flamenc a través de la música i el ball, atreviu-vos i trobareu un món

desconegut que us emocionarà. Emmarcat dins de les activitats del Festival

FlamenGi que s’organitza a la ciutat de Girona.

Dissabte 20 de novembre de 10 a 12 h

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter-Pissarra del Ter
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NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

PISSARRA DEL TER

També hi poden participar joves a partir de 16 anys als següents cursos i tallers:

-TE21002 COSTURA PRÀCTICA (DIMECRES)

-TE21003 COSTURA PRÀCTICA (DIVENDRES)

-TE21004 PATCHWORK (DIMARTS MATÍ)

-TE21005 PATCHWORK (DIMARTS TARDA)

-TE21000 PATRONATGE SISTEMA MARTÍ

-TE21007 COM FER UN JOIER DE PATCHWORK

-TE21015/TE21016/TE21017 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (NOVEMBRE,

FEBRER I MAIG)

-TE21050 SEVILLANES (INTENSIU)

-TE21170 COM TENIR CURA DEL TEU GAT, PAUTES I DUBTES
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PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: De l’1 al 15 de setembre 

SORTEIG DE PLACES: Dilluns 16 de setembre 

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: 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
Si no teniu connexió a casa podeu adreçar-vos als Esp@isInternet del 

centre cívic i/o fer la preinscripció presencialment al centre cívic.

IMPORTANT!

Totes les activitats es realitzaran al Centre Cívic Ter excepte si s’especifica

una altra ubicació a la informació.

JUVENILS

Dijous 14 d’octubre del 2021 a les 19 h

XERRADA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA INFANCIA CREATIVA”

DE SUSANNA ARJONA I DE LA EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE

PISSARRA DEL TER
Organitza: Centre Cívic Ter

https://susannaarjona.com/

https://www.instagram.com/susannaarjona/

http://www.girona.cat/inscripcions
https://susannaarjona.com/
https://www.instagram.com/susannaarjona/


PISSARRA DEL TER

TE21259 – COM PARLAR DE 

SEXUALITAT A L’ADOLESCÈNCIA
Quan i com hem començat a parlar de

sexualitat amb els nostres fills i filles? Quina

educació sexual hem rebut nosaltres? Quines

pors, tabús o prejudicis tenim? Parlarem de

com millorar l’educació afectivo-sexual.

Dijous 16 de desembre de 19 a 21 h

Preu: gratuït

TE21258 - ADDICCIONS A LES XARXES 

SOCIALS A L’ADOLESCÈNCIA
Abusar de les xarxes socials i videojocs

genera aïllament, ansietat i afecta l’autoestima.

Reflexionarem sobre l’ús de les eines digitals,

com acompanyar els nostres fills/es en el món

virtual i les claus per evitar-ne l’addicció.

Dijous 21 d’octubre de 19 h a 21 h

Preu: gratuït

TE21260 – COM RESOLEM 

CONFLICTES EN FAMÍLIA
Com acompanyem als i les adolescents des de

l’empatia i el respecte? Aquesta trobada vol ser

un espai per adquirir estratègies de forma

vivencial i gestionar les dificultats que

sorgeixen dia a dia. Una oportunitat per poder

reflexionar què fem i provar altres possibilitats.

Dijous 10 de desembre de 19 a 21 h

Preu: gratuït

TE21261 – L’ACOMPANYAMENT PER 

PART DE LES FAMÍLIES A LA SALUT 

MENTAL DELS I LES ADOLESCENTS
Com acompanyar i abordar la salut mental dels

fills i filles deteriorada arran de la pandèmia.

Facilitarem recursos per a conèixer i identificar

els signes d’alerta, i els factors de protecció per

a la salut dels i les nostres joves i adolescents.

Dijous 14 de gener de 19 a 21 h

Preu: gratuït

CAFÉ TERTÚLIA PER A FAMÍLIES 

AMB ADOLESCENTS

INSCRIPCIONS:  https://seu.girona.cat/si/



PISSARRA DEL TER

TE21254 - PRIMERS AUXILIS AMB 

NADONS (NOVEMBRE)
T’informarem de les principals situacions de

risc per a la salut del teu nadó i com afrontar-

les.

Dijous 11 de novembre de 15.15 h a 16.30 h

Preu: gratuït

ESCOLA DE FAMÍLIA: XERRADES

TE21256 – “BLW” ALIMENTACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA AUTOREGULADA 
La incorporació de diferents aliments a la dieta

del lactant pot generar dubtes. En aquestes

xerrades aprendrem en què consisteix el BLW.

Dijous 4 de febrer de 19 a 21 h

Preu: gratuït

TE21265 - AFRONTANT ELS REPTES DE 

L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES INFANTS
Posar consciència de les situacions emocionals

que hem viscut, i vivim, com a mares i pares.
Dissabtes 9 i 23 d’octubre, 13 de noviembre i 4 

de desembre de 10 a 12 h

Preu: gratuït

INSCRIPCIONS:  https://seu.girona.cat/si/

TE21262 / TE21263 – ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE A L’ADOLESCÈNCIA 

(OCTUBRE I FEBRER)
En aquesta etapa es produeixen canvis en 

corporals i augmenta la velocitat de creixement. 

La nutrició té paper essencial.
Dimarts 19 d’octubre i 17 de febrer de 19 a 21 h

Preu: gratuït

TE21250 – FAMÍLIES AMB ADOPCIONS. 

L’ADOLESCÈNCIA.
En el cas de fills i filles adoptades, aquesta

dificultat adquireix més rellevància, donat que

s’encaren a una etapa important en la

construcció de la seva identitat.

Dijous 18 de novembre de 19 a 21 h

Preu: gratuït

TE21255 - PRIMERS AUXILIS AMB 

NADONS (FEBRER)
T’informarem de les principals situacions de

risc per a la salut del teu nadó i com afrontar-

les.

Dijous 10 de febrer de 15.15 h a 16.30 h

Preu: gratuït
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JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA

Veniu a jugar amb els millors jocs de taula familiars! Més enllà del parxís, l‘oca i el

monopoly hi ha vida. Un espai de trobada gratuït i obert a tothom.

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter-Pissarra del Ter

A càrrec de La Juganera.

Els divendres de l’1 d’octubre del 2021 al 8 d’abril del 2022, de 17 a 19.30 h

Inscripcions: www.girona.cat/agenda/cat/agenda.php
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PASSEJADA PER A CONÈXER LA FLORA DE L’ENTORN EN FAMÍLIA

Data per confirmar.

Acompanyats del Grup Excursionista Taialà farem una passejada de dificultat baixa en família

per l’entorn de l’Esquerra del Ter per tal de reconèixer i recol·lectar algunes plantes remeieres

(sempre amb molta cura, seny i respecte!) per a elaborar unes bossetes de remeis casolans.

Segur que algunes les coneixes bé i en d’altres no t’hi has fixat mai, sovint són plantes que

creixen a les vores dels camins i que fins i tot s’anomenen males herbes… però són tresors

vivents que si es coneixen bé poden ser molt útils.

El punt de trobada serà el Centre Cívic Ter.

EXPLOREM LES RIBES 

DEL TER EN FAMÍLIA

Data per confirmar.

Farem un petit passeig

interpretatiu al llarg de les

ribes del Ter, per comprendre

millor el nostre gran riu, el

Ter, la seva dinàmica,

ecologia, problemes

ambientals, etc. També farem

un petit taller de pesca

científica, adaptat a tots els

públics, per a conèixer de

prop la nostra fauna fluvial

més desconeguda, els peixos

de riu.

A càrrec d’especialistes en

fauna i sistemes fluvials de la

Sorellona.

Sortida a davant de les

escales que donen a les ribes

del Ter al Pavelló de

Fontajau.
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PARC INFANTIL DE NADAL
Dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de 

desembre de 16 a 19 h.

Preu: 3 € per família
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També tens un munt d’activitats a la Biblioteca Antònia Adroher per a infants i famílies que

no et pots perdre!

-Contes al cabàs

Dimecres 6 i 20 d’octubre, 24 de novembre i 15 de desembre a les 17.30 h. A càrrec de Glòria 

Matas. Famílies i infants a partir de 3 anys. Cal inscripció.

-La capsa de les paraules

Dimecres 13 d’octubre, 3 de novembre i 1 de desembre a les 17.30 h. A càrrec de Glòria Matas. 

Famílies i Infants a partir de 3 anys. Cal inscripció.

-Taller científic de llums i ombres

Dimecres 17 de novembre a les 17.30 h. A càrrec d’Accretum. Famílies i infants a partir de 3 anys. 

Cal inscripció. 

L’HORA DEL CONTE:

Famílies i Infants a partir de 3 anys. 

-Kamishibai sobre rodes

Dimecres 29 de setembre a les 17.30 h. Cal inscripció.

A càrrec de Pepa Contes.

-Tocats del bolet 

Dimecres 27 d’octubre a les 17.30 h. Cal inscripció.

A càrrec de Pati de contes.

-En el fons... el mar!

Dimecres 10 de novembre a les 17.30 h. Cal inscripció.

A càrrec de Moi Aznar 

-Nadal, Nadal… un pas de pardal!

Dimecres 22 de desembre a les 17.30 h. Cal inscripció.

A càrrec de Petita Companyia.

Pots consultar totes les activitats a :

www.girona.cat/biblioteques/cat

(A la secció “Equipaments” trobareu la biblioteca Antònia Adroher)



Àrea de Sostenibilitat

Plaça del Vi, 1, 17004 Girona | Tel. 972 419 004 | www.girona.cat/sostenibilitat

Fira en format familiar. Tan sols es tracta de portar 

aquells objectes que ja no fas servir i que a algú altre 

li poden ser d’utilitat: llibres i contes, música, roba i complements, jocs i 

joguines, etc.

Dissabte  14 de desembreDe 10 a 14 h

Aparcament Pavelló de Fontajau

Reserva la teva taula al Centre Cívic Ter - Tel.: 972 414 952 
Tindran prioritat les famílies de les AFA’s de les escoles del Sector de l’Esquerra del Ter

Cada paradista ha de portar la seva taula i cadira!

Organitza:   

AMPA EscolaTaialà, AFA Escola Domeny, AFA Escola Balandrau, 

Qatsina, Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, Participació i Cooperació i Centre Cívic Ter

AMB ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA  D’11 a 13 h

VINE A COMPRAR 

GANGUES DE SEGONA MÀ!



TE21002 COSTURA PRÀCTICA (DIMECRES)

TE21003 COSTURA PRÀCTICA (DIVENDRES)
Pots fer des d’arranjaments fins a crear la teva pròpia roba. Costura creativa en

funció dels teus interessos o habilitats.

TE21002- Dimecres de 15 a 17 h, d’octubre a maig.

TE21003- Divendres de 18.15 a 20.45 h, d’octubre a maig.

Preu: TE21002 (146 €), TE21003 (180 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21004 PATCHWORK (DIMARTS MATÍ)

TE21005 PATCHWORK (DIMARTS TARDA)
Podràs fer múltiples creacions, com ara cobrellits, bosses de ma, làmpares,

portamonedes… fent servir robes de colors.

TE21004- Dimarts de 10 a 13 h, d’octubre a juny.

TE21005- Dimarts de 17 a 20 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21004 (196 €), TE21005 (196 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21000 PATRONATGE SISTEMA MARTÍ
Permet l’adaptació de la peça de roba al cos de la persona. Aprendrem a prendre

mesures i elaborar patrons base.

Dijous de 18 a 20 h, d’octubre a maig.

Preu: 200 €

Organitza: Associació Entremans

TE21007 COM FER UN JOIER DE PATCHWORK
Taller intensiu per fer un preciós joier de patchwork amb miniatures, fent servir una

nova tècnica.

Dissabtes 20 i 27 de novembre de 10 a 13 h

Preu: 43 €

Organitza: Associació Entremans
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Juvenil

ARTESANIA TÈXTIL- anuals

Juvenil

ARTESANIA TÈXTIL- monogràfics



TE21015 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (NOVEMBRE)

TE21016 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (FEBRER)

TE21017 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (MAIG)
Adreçat a persones que vulguin tenir nocions bàsiques del funcionament d’una

màquina de cosir o vulguin aprofundir allò que ja saben.

TE21015- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, d’octubre a novembre.

TE21016- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, de febrer a març.

TE21017- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, de maig a juny.

Preu: TE21015 (40 €), TE21016 (40 €), TE21017 (40 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21130 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIJOUS)

TE21131 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIVENDRES)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap

a la cultura del món anglosaxó.

TE21130- Dijous de 18 a 19 h, d’octubre a juny.

TE21131- Divendes de 17 a 18 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21130 (230 €), TE21131 (231 €)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21132 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (OCTUBRE)

TE21133 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (GENER)

TE21134 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (ABRIL)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap

a la cultura del món anglosaxó.

TE21132- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a desembre.

TE21133- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, de gener a març.

TE21134- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’abril a juny.

Preu: TE21132 (42 €), TE21133 (43 €) TE21134 (44 €)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa
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Juvenil

DANSA I BALL- anuals

Juvenil

ARTESANIA TÈXTIL- monogràfics

Juvenil

DANSA I BALL- monogràfics



TE21051 SEVILLANES (INTENSIU)
Aprendrem a ballar sevillanes, els seus passos, careos, passades i al mateix temps a

coordinar braços i mans. Reconeixerem el seu ritme i compàs.

Dimarts de 17 a 18 h, al març.

Preu: 29 €

Organitza: Associació cultural FODANSA

TE21264 BATUKADA (6-15 ANYS)
Taller on aprendrem diversos ritmes i muntarem coreografies amb els diferents sons

dels tambors.

Dissabtes de 9.30 a 11 h, d’octubre a maig.

Preu: 30 € (inclou samarreta, taps i material pel taller)

Organitza: Centre Cívic Ter

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE21146 PERCUSSIÓ DE CAVALCADA
Sessió de percussió per aprendre a tocar “Visca el tres reis” i cançons populars. Si

vens a tocar la nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.

Dilluns 27 i dimarts 28 de desembre 4 de 20 a 22 h

Preu: 5 €

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE21147 XANQUERS REIS MAGS
Sessió perquè puguis fer de xanquer. Nosaltres posem les xanques! Si vens la nit de

Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.

Dimecres 29 de desembre de 20 a 22 h

Preu: 5 €

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ
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Juvenil

MÚSICA - anuals

Juvenil 

TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - monogràfics

Juvenil

DANSA I BALL- monogràfics



TE19101 INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE LABORS
Vine amb la teva labor, comparteix i intercanvia els teus coneixements amb altres

persones aficionades.

Dimecres de 18 a 20 h, d’octubre a juny

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter

INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE PUNTES DE COIXÍ
Espai d'intercanvi de puntes de coixí. Vine amb la teva labor, comparteix i intercanvia

els teus coneixements amb altres persones aficionades.

NO ES FAN CLASSES. NOMÉS PER PUNTAIRES QUE JA SABEN COSIR.

Dijous de 16 a 18 h, d’octubre a juny

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter

ESPAI OBERT D’AMIGUES DEL PATCHWORK

Espai per a aficionades que vulguin intercanviar tècniques. Es farà un

treball conjunt de fi de curs per destinar-lo a una causa solidària que s'esculli en el

grup.

NOMÉS PER LES ALUMNES DELS TALLERS DE PATCHWORK.

Segon dissabte de mes de 10 a 13 h, d’octubre a juny

Preu: gratuït

Organitza: Associació Entremans
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Juvenil

CUINA - monogràfics

Juvenil
NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT - monogràfics

TE21170 COM TENIR CURA DEL TEU GAT, PAUTES I DUBTES
Veurem les cures i atencions que necessita un gat, com donar medicació, ficar a un

transportí, evitar l’estrès, adaptar a un nou membre animal a la família... I enderrocarem

alguns mites sobre els gats.

S’accepten donacions de pinso pels gats del carrer.

Dimecres 9 i 23 de febrer de 19.15 a 21.30 h

Preu: Taquilla inversa

Organitza: Plataforma Aninmalista i Associació GiroGats

ESPAIS DE TROBADA



TE21011 DIBUIXAR I VEURE-HI (TARDOR)

TE21012 DIBUIXAR I VEURE-HI (PRIMAVERA)
Cercarem afinitats amb aquells instruments o tècniques artístiques que poden aportar

quelcom d’interès al procediment de l’aquarel·la.

TE21011- Dissabtes de 9.30 a 13 h, d’octubre a desembre.

TE21012- Dissabtes de 9.30 a 13 h, d’abril a juny.

Preu: TE21011(75 €) TE21012 (76 €)

Organitza: Associació Entremans. A càrrec de Lluis Bruguera 

(http://lluisbruguera.net/)

TE21002 COSTURA PRÀCTICA (DIMECRES)

TE21003 COSTURA PRÀCTICA (DIVENDRES)
Pots fer des d’arranjaments fins a crear la teva pròpia roba. Costura creativa en

funció dels teus interessos o habilitats.

TE21002- Dimecres de 15 a 17 h, d’octubre a maig.

TE21003- Divendres de 18.15 a 20.45 h, d’octubre a maig.

Preu: TE21002 (146 €), TE21003 (180 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21006 PATCHWORK (DILLUNS)

TE21005 PATCHWORK (DIMARTS TARDA)

TE21004 PATCHWORK (DIMARTS MATÍ)
Podràs fer múltiples creacions, com ara cobrellits, bosses de ma, làmpares,

portamonedes… fent servir robes de colors.

TE21006- Dilluns de 17 a 20 h, d’octubre a juny.

TE21004- Dimarts de 10 a 13 h, d’octubre a juny.

TE21005- Dimarts de 17 a 20 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21006 (196 €), TE21004 (196 €), TE21005 (196 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21000 PATRONATGE SISTEMA MARTÍ
Permet l’adaptació de la peça de roba al cos de la persona. Aprendrem a prendre

mesures i elaborar patrons base.

Dijous de 18 a 20 h, d’octubre a maig.

Preu: 200 €

Organitza: Associació Entremans
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adults

DIBUIX I PINTURA - monogràfics

adults

ARTESANIA TÈXTIL - anuals



TE21007 COM FER UN JOIER DE PATCHWORK
Taller intensiu per fer un preciós joier de patchwork amb miniatures, fent servir una

nova tècnica.

Dissabtes 20 i 27 de novembre de 10 a 13 h

Preu: 43 €

Organitza: Associació Entremans

TE21015 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (NOVEMBRE)

TE21016 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (FEBRER)

TE21017 APREN A COSIR AMB LA TEVA MÀQUINA (MAIG)
Adreçat a persones que vulguin tenir nocions bàsiques del funcionament d’una

màquina de cosir o vulguin aprofundir allò que ja saben.

TE21015- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, d’octubre a novembre.

TE21016- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, de febrer a març.

TE21017- Dimecres de 17.15 a 19.15 h, de maig a juny.

Preu: TE21015 (40 €), TE21016 (40 €), TE21017 (40 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21209 DISSENYA LA TEVA BOSSA FEMINISTA
Converteix la teva bossa en una pancarta en moviment amb eslògans feministes per

reivindicar la igualtat, la llibertat i la diversitat afectiva, sexual i de génere.

Dijous 18 de novembre de 19 a 21 h

Preu: 5 €

Organitza: Centre Cívic Ter

TE21009 ESTIRAMENTS I FELIXIBILITAT (DIMARTS)

TE21008 ESTIRAMENTS I FLEXIBILITAT (DIVENDRES)
Tècniques de respiració i estirament que afluixen les parts rígides del cos passant a

un estat flexible i saludable. L'energia circula millor i permet vitalitat a les cèl·lules.

TE21009- Dimarts de 15.30 a 16.30 h, d’octubre a juny

TE21008- Divendres de 10 a 11 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21009 (122 €), TE21008 (120 €)

Organitza: Associació Entremans
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adults

ARTESANIA TÈXTIL - monogràfics

adults

ACTIVITATS FÍSIQUES - anuals



TE21075 IOGA (DILLUNS 19 H)

TE21076 IOGA (DILLUNS 20.30 H)

TE21082 IOGA (DIMARTS 10 H)
A partir del coneixement profund del cos i la psique farem servir diferents postures

que es combinen de forma respectuosa cap a les persones que les practiquen.

TE21075- Dilluns de 19 a 20.15 h, d’octubre a juny

TE21076- Dilluns de 20.30 a 21.45 h, d’octubre a juny.

TE21082- Dimarts de 10 a 11.15 h, d’octubre a juny.

Preu: 144 € (preu per activitat)

Organitza: AV Germans Sàbat

TE21077 IOGA (DIMECRES 17.30 H)

TE21079 IOGA (DIJOUS 10 H)
A partir del coneixement profund del cos i la psique farem servir diferents postures

que es combinen de forma respectuosa cap a les persones que les practiquen.

TE21977- Dimecres de 17.30 a 18.45 h, d’octubre a juny.

TE21079- Dijous de 10 a 11.15 h, d’octubre a juny.

Preu: 144 € (preu per activitat)

Organitza: AV Germans Sàbat

TE21013 PILATES DINÀMIC(DIMARTS)

TE21014 PILATES DINÀMIC(DIMECRES)
Mitjançant una sèrie d'exercicis dinàmics aconseguim millorar l'estabilitat, l'equilibri i

la respiració, alhora que prenem consciència del nostre propi cos.

TE21013- Dimarts de 19.30 a 20.30 h, d’octubre a juny.

TE21014- Dimecres de 20.30 a 21.30 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21013 (140 €), TE21014 (142 €)

Organitza: Associació Entremans

TE21010 KUNDALINI IOGA
És un estil de ioga que a través de la pràctica de postures en combinació amb la

respiració busca equilibrar els chakras per prevenir i sanar dolors físics i emocionals.

Divendres de 15.30 a 17 h, d’octubre a juny.

Preu: 160 €

Organitza: Associació Entremans
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TE21050 DANSA DEL VENTRE
La dansa del ventre és un ball típic que ha evolucionat de diverses danses antigues

de l’orient. Danses, músiques i colors fascinants.

Dimarts de 19.30 a 20.30 h, d’octubre a maig.

Preu: 148 €

Organitza: Associació FODANSA

TE21130 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIJOUS)

TE21131 DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIVENDRES)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap

a la cultura del món anglosaxó.

TE21130- Dijous de 18 a 19 h, d’octubre a juny.

TE21131- Divendes de 17 a 18 h, d’octubre a juny.

Preu: TE21130 (230 €), TE21131 (231 €)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21150 DANSA TAHITIANA
Inclou diferents estils, des de la percussió més vibrant, amb moviments de malucs

espectaculars, a les cançons més suaus i melodioses.

Dijous de 19.45 a 21 h, d’octubre a juny.

Preu: 110 €

Organitza: Associació SOM-HI!!! Natura, Esport, Cultura

TE21132 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (OCTUBRE)

TE21133 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (GENER)

TE21134 DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM (ABRIL)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap

a la cultura del món anglosaxó.

TE21132- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a desembre.

TE21133- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, de gener a març.

TE21134- Dissabtes quinzenals de 10.30 a 11.30 h, d’abril a juny.

Preu: TE21132 (42 €), TE21133 (43 €) TE21134 (44 €)

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa
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TE21051 SEVILLANES (INTENSIU)
Aprendrem a ballar sevillanes, els seus passos, careos, passades i al mateix temps a

coordinar braços i mans. Reconeixerem el seu ritme i compàs.

Dimarts de 17 a 18 h, al març.

Preu: 29 €

Organitza: Associació cultural FODANSA

TE21203 DANSA CONTEMPORÀNIA. TASTET TARDOR.

TE21204 DANSA CONTEMPORÀNIA. TASTET PRIMAVERA.
Descobreix les pròpies habilitats en la improvisació de dansa contemporània, el

guiatge permet reforçar el cos i la ment i potencia la confiança en un mateix.

Dimarts 26 d’octubre i dimarts 5 d’abril de 17.30 a 19.30 h.

Preu: Gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter

TE21205 DANSA CONTEMPORÀNIA (TARDOR)

TE21206 DANSA CONTEMPORÀNIA (PRIMAVERA)
Descobreix les pròpies habilitats en la improvisació de dansa contemporània, el

guiatge permet reforçar el cos i la ment i potencia la confiança en un mateix.

TE21205- Dimarts de 18 a 19.15 h, de novembre.

TE21206- Dimarts de 18 a 19.15 h, d’abril i maig.

Preu: 16 € (Preu per activitat)

Organitza: Centre Cívic Ter

TE21200 CANT CORAL
Cant coral on aprendrem música de tot arreu, nocions bàsiques de música i diferents

tipus de veus.

Dilluns de 10 a 12 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter
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TE21146 PERCUSSIÓ DE CAVALCADA
Sessió de percussió per aprendre a tocar “Visca el tres reis” i cançons populars. Si

vens a tocar la nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.

Dilluns 27 i dimarts 28 de desembre 4 de 20 a 22 h

Preu: 5 €

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE21147 XANQUERS REIS MAGS
Sessió perquè puguis fer de xanquer. Nosaltres posem les xanques! Si vens la nit de

Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.

Dimecres 29 de desembre de 20 a 22 h

Preu: 5 €

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE21148 ESCOPIDORS DE FOC PER REIS MAGS
Farem una sessió perquè puguis fer d’escopidor de foc. Si vens a fer d’escopidor de

foc la nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.

Dijous 30 de desembre de 20 a 22 h

Preu: 5 €

Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL TAIALÀ

TE21207 CUIDEM-NOS CUINANT
T’agrada la cuina? T’agradaría aprendre a fer nous plats d’una manera saludable i a

on aprenguis a cuidar-te a través de la cuina i els aliments? Aquest és el teu taller!

Dimecres quinzenals de 18.30 a 21 h, d’octubre a desembre.

Preu: 35 €

Organitza: Centre Cívic Ter
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TE21054 DANSA SANA (OCTUBRE)

TE21055 DANSA SANA (FEBRER)
Moviments i exercicis de respiració i estiraments terapèutics, expressius i creatius.

Movent el cos movem la vida. La dansa sana genera salut física, mental i emocional.

TE21054- Un dissabte al mes de 10 a 13 h, d’octubre a gener.

TE21055- Un dissabte al mes de 10 a 13 h, de febrer a maig.

Preu: TE21054 (65 €), TE21055 (66 €)

Organitza: Associació FODANSA

TE21054 DANSA SANA I PERCUSSIÓ EN VIU
Moviments i exercicis de respiració i estiraments terapèutics, expressius i creatius.

Movent el cos movem la vida. La dansa sana genera salut física, mental i emocional.

Dissabte 2 d’octubre de 17 a 18.30 h

Preu: 10 €

Organitza: Associació FODANSA

TE21210 DANSA COLLAGE. EM VULL CONÈIXER
Combinació de tècniques de dansa i de collage per reflexionar i expressar

creativament moviments i imatges relacionades amb el cos, el gènere, la sexualitat i

altres aspectes de la nostra identitat.

Divendres 15 d’octubre, 5 de novembre i 2 de desembre de 18 a 20 h

Preu: 5 €

Organitza: Centre Cívic Ter

TE21145 ANGLÈS BÀSIC DE SUPERVIVÈNCIA PER VIATJAR
Dirigit a persones amb un nivell bàsic o sense coneixements de l’idioma. Tòpics útils

per anar de viatge, activitats vivencials i engrescadores.

Dimecres de 9.30 a 10.30 h, d’octubre a juny.

Preu:150 €

Organitza: Associació Salsa Jove

TE21090 CONVERSATIONS EN FRANÇAIS
Vols practicar francés i conèixer altres persones amb els mateixos interessos? Es

proposarà un tema específic de la cultura francesa per treballar-ho junts.

Dilluns de 18.30 a 19.20 h, d’octubre a juny.

Preu:205 €

Organitza: Associació Girouette
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TE21096 CUINA FRANCESA EN LLENGUA FRANCESA

Tallers organitzats per francòfons aficionats a la cuina. Descobrirem i tastarem junts

receptes típiques de països francòfons a través del món.

Divendres de 18.30 a 21 h, d’octubre a juny.

Preu: 100 €

Organitza: Associació Girouette

TE21137 LLENGUA IRLANDESA
Introducció al gaelic, probablement la llengua més poèticament rica. Aprendrem

paraules bàsiques d’aquesta llengua tan ancestral i preciosa.

Dimecres 4 de maig de 18 a 19 h

Preu: 7 €

Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE21208 TALLER DE MEMÒRIA A L’ESQUERRA DEL TER
Els tallers de memòria per a la gent gran tenen l'objectiu de prevenir les pèrdues de

memòria i promoure l'autonomia, detectar i diagnosticar situacions de pèrdues de

memòria i habilitats cognitives, i estimular el treball mental i els hàbits saludables.

Dimarts de 16.30 a 17.30 h, d’octubre a maig.

Preu: 15 €

Organitza: Xarxa de Centres Cívics

TE21070 CREACIÓ I COMUNICACIÓ DIGITAL

Per assolir habilitats en la creació digital, fer un ús creatiu de les xarxes

socials i millorar la teva presència a internet.
Dimarts de 11 a 13.30 h d’octubre a juny.

Preu: Gratuït

Organitza: FAVBIC
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TE21201 HISTÒRIA DE CATALUNYA
Coneix de forma dinàmica la història de Catalunya, des de la seva concepció fins els

nostres temps, tot passant pels fets polítics, socials i culturals més importants.

Divendres de 18 a 19.30 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter

TE21202 DEBAT FILOSÒFIC
El debat filosòfic es planteja com una conversa oberta i per participar-hi no cal altra

disposició que la de compartir amb un esperit obert i crític les pròpies idees.

Primer dimarts de mes de 19.15 a 20.45 h, d’octubre a maig.

Preu: gratuït

Organitza: Centre Cívic Ter

TE211160 COM CREAR I TENIR CURA D’UN BONSAI
En aquest curs aprendrem a tenir cura d'un bonsai, quines necessitats té, quines són

les pautes a seguir per crear-los i cuidar-los de la millor manera possible.

Divendres de 19 a 20.45 h, d’octubre a juny.

Preu: 25 €

Organitza: Associació Culture Bonsai

TE21170 COM TENIR CURA DEL TEU GAT, PAUTES I DUBTES
Veurem les cures i atencions que necessita un gat, com donar medicació, ficar a un

transportí, evitar l’estrès, adaptar a un nou membre animal a la família... I

enderrocarem alguns mites sobre els gats.

S’accepten donacions de pinso pels gats del carrer.

Dimecres 9 i 23 de febrer de 19.15 a 21.30 h

Preu: Taquilla inversa

Organitza: Plataforma Aninmalista i Associació GiroGats
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PROGRAMACIÓ PER A 
LA GENT GRAN A 

L’ESQUERRA DEL TER

Al llarg de l’any podeu participar a xerrades, cursos 
i tallers, temes de salut, festes i celebracions, 

sortides i excursions… 
No us ho perdeu!

Mireu les cartelleres o veniu a demanar informació.
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TE21111 GRUP DE TEATRE
T’agrada el teatre? Tens ganes de fer nous amics i passar-t’ho bé a dalt d’un

escenari? Potenciar la teva memòria aprenent textos i escenificant-los?

Dijous de 17 a 19 h, d’octubre a juny.

Preu: 20 €. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà.

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21108 BALLS EN LÍNIA (NIVELL 1)

TE21109 BALLS EN LÍNIA (NIVELL 2)
Vine a divertir-te i aprendre els passos i les coreografies dels balls en línea.

TE21108- Divendres de 19 a 20 h, d’octubre a juny.

TE21109- Divendres de 20.15 a 21,15 h, d’octubre a juny.

Preu: 10 €. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà.

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21110 COSTURA I ARTESANIA EN FIL I LLANA
Farem disfresses de carnestoltes, vestits de paper, etc. També t’ajudarem a fer les

teves pròpies creacions.

Dimarts, dimecres i divendres de 15.30 a 17 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà.

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21106 PLAYBACK
Vols cantar imitant els teus cantants preferits? Anima’t a participar en aquesta 

activitat de playback i recorda que... qui canta els seus mals espanta!

Divendres de 17 a 18.45 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà.

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

ANEM A CAMINAR
Ens movem i fem exercici per mantener la vitalitat, anem a caminar amb el CAP Dr. 

Joan Vilaplana.

Dilluns i dijous de 9.30 a 11 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà i CAP Dr. Joan Vilaplana.

39

gent gran



TE21107 GRUP DE CANT TAIALÀ
Tens ganes de cantar? De passar-ho bé compartint l’afició pel cant? Vine amb

nosaltres i gaudeix del cant en bona companyia.

Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes, en l’horari

d’atenció al públic.

Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà.

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21105 JOCS DE TAULA PER LA MEMÒRIA
Millora la teva memòria a partir de jocs de taula de sempre i nous. Des del clàssic joc

del dòmino fins a altres com el Dixit.

Dijous de 11 a 12.30 h, d’octubre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes, en l’horari

d’atenció al públic.

Organitza: AV Fontajau 1-7

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21065 LLENGUA CASTELLANA
Taller per ajudar a aprendre les normes més bàsiques per escriure en llengua 

castellana sense faltes, i per a poder llegir amb facilitat.

Dijous de 15.30 a 17 h, de setembre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes, en l’horari

d’atenció al públic.

Organitza: FAVBIC

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

TE21067 LLENGUA CASTELLANA (FONTAJAU)
Millora l’expressió oral i escrita i repassa les normes bàsiques de gramàtica. 

Dimecres de 10 a 11.30 h, de setembre a juny.

Preu: 2 € al mes. Inscripcions: Mónica Canals, tel. 687 74 34 84

Organitza: FAVBIC

L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL AV FONTAJAU 1-7

TE21069 LLENGUA CASTELLANA (ONLINE)
Taller per ajudar a aprendre les normes més bàsiques per escriure en català i poder

llegir amb facilitat online.

Dimarts i dijous de 19 a 20 h, de setembre a juny.

Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al casal de Pensionistes, en l’horari

d’atenció al públic.

Organitza: FAVBIC
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GIMNÀSTICA DOLÇA
Ofereix la possibilitat de moure el cos de manera sana i efectiva. Exercicis de tonificació, resistència,

equilibri i flexibilitat per conservar i millorar la condició física i qualitat de vida, mantenint-se més actius.

Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.20 h, d’octubre a juny.

Preu: 49,23 €. Del 26 d’agost al 6 de setembre: preinscripcions de les activitats a través del web

www.girona.cat/esports

L’ACTIVITAT ES REALITZA ALCASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

Hi podràs trobar moltes i diverses activitats com ara teatre, balls, desfilades, 

concursos… T’hi esperem!

Del 6 al 12 d’octubre del 2021

SERVEI DE PERRUQUERIA I BARBERIA

Dilluns i dimecres de 9 a 13 h. Dijous de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Divendres i dissabtes de 8 h fins a

tancar.

SERVEI DE PODOLOGIA

Dimecres de 9 a 19 h

SERVEI DE BAR

On pots participar en jocs de taula o llegir la premsa.

De 8.30 a 12.30 h i de 15.30 a 19.30 h

CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

C/Modeguera Gran 1. Telefon: 972 22 76 27

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN EL DESPATX DE L’ASSOCIACIÓ

Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h

Els centres cívics de Girona ofereixen formació i accés a les noves tecnologies. Al casal

de la gent gran de Taialà i al Centre Cívic Ter trobaràs un ampli ventall d’opcions, amb

una proposta formativa de cursos adreçats a persones que volen introduir-se en el món

de la informàtica o de les xarxes socials, així com a aquelles que vulguin reciclar-se o fer

cursos específics i especialitzats en format de monogràfics.
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SERVEIS EXCLUSIUS PER MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

AULES D’INFORMÀTICA

Pots demanar informació de cursos, períodes i preus al Centre Cívic Ter.
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CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ

C/Modeguera Gran 1. Telefon: 972 22 76 27

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN EL DESPATX DE L’ASSOCIACIÓ

Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h



Xarxa de Centres Cívics de Girona

www.girona.cat/ccivics

Equipaments on es realitzen les activitats

Centre Cívic Ter

C/ Can Sunyer 46, 17007, Girona

Tel: 972 414 952

ccter@ajgirona.cat

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 21 h 

dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Casal de la Gent Gran Taialà

C/ de la Modeguera Gran 1, 17007, Girona

Tel: 972 227 627

Horari d’atenció al públic: 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

C/ Fontajau 5, 17007, Girona

ccter@ajgirona.cat

Local Social de Taialà

C/ Josep Maria Prat 12-14 bxs, 17007, Girona

ccter@ajgirona.cat

D
L
 G

i
9

9
3

-2
0

2
1

mailto:ccter@ajgirona.cat
mailto:ccter@ajgirona.cat
mailto:ccter@ajgirona.cat

