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Després d’un temps difícils, en els quals se’ns ha privat de relacions socials  
presencials, ens cal replantejar-nos com des dels equipaments de proximitat i les 
entitats i serveis que hi som presents, podem treballar plegats per donar un impuls 
als nostres veïns i veïnes per poder generar espais de trobada segurs que ens  
ajudin a superar la crisi en el BENESTAR EMOCIONAL que ens ha deixat  

d’herència la COVID. 

Per això amb l’eslògan: “TORNEM ALS CÍVICS” i amb la voluntat de continuar  
ENXARXANT i FENT BARRI amb les entitats i serveis de Santa Eugènia i de Can 
Gibert del Pla, neix la programació de Cursos i Tallers per aquest 2021/22, amb la 

incorporació de noves mirades i noves associacions involucrades. 

Una programació que es portarà a terme al Centre Cívic Santa Eugènia (amb les 
aules de l’Espai Marfà), a l’Espai Cívic de Santa Eugènia i a l’Espai Cívic de Can 

Gibert. Tots ells, equipaments ja referents al territori. 

Tot un treball en equip, i com sempre amb uns ingredients molt especials: 

Una mateixa mirada que ens ha portat a pensar, a comunicar-nos i a actuar  

conjuntament. 

Compartint uns mateixos objectius, unes necessitats i uns recursos. 

Unificant capacitats, habilitats, coneixements i esforços que cada entitat i servei hi 

ha pogut aportar.  

Amb molta implicació, compromís, dedicació, respecte i motivació. Amb la voluntat 

de millorar, fruit de l’aprenentatge conjunt.  

Amb el desig de ser inclusius i pròxims, i d’afavorir les relacions socials. 

I sobretot, relacionant les nostres accions, per tal d’oferir-vos aquesta nova  
proposta engrescadora, diversa i plural, per tal de promoure la vostra participació i 
vinculació en un projecte molt més gran: CONTINUAR FENT BARRI, millorant la 
CONVIVÈNCIA i LA COHESIÓ SOCIAL de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert 

del Pla. 

 

Centre Cívic Santa Eugènia 
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SE21001 
ESCOLETA DE MARES I PARES 
Un espai on aprendrem a ser mares i pares durant el camí, a base d’assaig i error, l’experi-
ència ens dóna l’aprenentatge, però segur que hi ha moltes coses que et podien haver 
agradat saber abans, en aquests tallers et facilitarem eines pràctiques pel dia a dia, i infor-
mació sobre diferents aspectes emocionals del teu fill@, per a què puguis sentir-te més 
preparad@ per passar l’experiència més meravellosa i alhora difícil que ens posa la vida. 
T’hi esperem! Metodologia: sessions setmanals que farem entorn l’etapa del nadó, des de 
que arribem a casa amb el nou membre de la família, fins als 5 anys. A més invitarem 
diferents professionals del CAP de Can Gibert per a parlar de temes en concret. 
Conductores: Silvia Sosa (Psicòloga social) i  Lucía Suárez (Psicòloga social, doula i 
assessora de lactància) 
Horari: dijous de 10.15 a 11.45 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de desembre 
Preu: gratuït   |   Organitza: Associació MAYLA i Centre Cívic Santa Eugènia 

ESPAI NADONS (0 a 3 ANYS) 



SE21002 
AULA ARTÍSTICA PER ALS MÉS PETITS (6 - 8 anys) 
Passarem les tardes del dijous dibuixant, pintant i experimentant d’una manera intuïtiva i crea-
tiva amb els més petits, posant al seu abast tot d’eines i recursos per explorar noves maneres 
d’expressar-se lliurament.  
Professora: Mariona Terrats / Judit Iglesias 
Horari: dijous de 17.15 a 18.45 h  |  Durada: 7 d’octubre a 16 de juny     
Edat: de 6 a 8 anys   |   Preu: 130 €   |   Organitza: Ass. d'art Blaublau  
 
SE21003 
AULA ARTÍSTICA: DIBUIX I PINTURA (9 - 12 anys) 
Aprendrem i experimentarem amb les diferents tècniques del dibuix i la pintura d’una forma 
lúdica i divertida. Ens adaptem a les diferents necessitats dels grups, treballant  la creativitat i 

la imaginació com de la representació més objectiva. 
Professora: Judit Iglesias 
Horari: dimarts de 17.30 a 19 h  |     Durada: 5 d’octubre a 14 de juny      
Edat: de 9 a 12 anys   |   Preu: 130 €   |   Organitza: Ass. d'art Blaublau  
 
SE21018 
CONECTART: TROBA EL TEU CAMÍ DINS L’ART    
Per totes les edats i els gustos, més experimental, expressiu o clàssic. L’objectiu és trobar el 
propi camí, un fil a seguir completament personal mitjançant les arts plàstiques, es potencia al 
màxim la creativitat i l’autonomia. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dilluns de 16 a 19 h  |  Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Edat: de 6 a 99 anys   |   Preu: 270 € (no inclou material)   |    Organitza: Ass. Fent i Desfent 
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           DIBUIX I PINTURA 

INFANTIL I JUVENIL (3 a 17 ANYS) 



SE21004 
VINE I BALLA: DE LA DANSA CREATIVA, AL BALLET I A LA COMPOSICIÓ ARTÍSTICA 
(de 5 a 9 anys) 
El 1r trimestre farem “Dansa Creativa”: utilització d'eines del cos i de l'espai. Confiança 
amb el grup, generant un espai d'experimentació i creació. 
El 2n trimestre “Descobrirem el ballet”: entendre les posicions del cos en tècniques de 
ballet. Aprendre posicions dels peus i braços en un espai organitzat. 
El 3r trimestre “Presentació final”: preparació d'un espectacle amb un fil conductor creat 
pels nens i nenes i dirigits per la professora utilitzen les tècniques apreses durant el curs. 
Professora: Natàlia Entrocassi 
Horari: divendres de 17.30 a 19 h  |   Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny      
Edat: nens i nenes de  5 a 9 anys   |   *Preu: 99 €   |   Organitza: C. C. Santa Eugènia 
 
 
SE21005 
ZUMBA KIDS POPULAR 
Activitat aeròbica que combina diferents estils musicals, la majoria ritmes llatins anomenat 
ZUMBA que ajuda a realitzar una activitat esportiva popular pel barri, ajudar a la psicomotrici-
tat, crear vincles entre els diferents nens i nenes, socialitzar i relacionar les diferents cultures 
del barri mitjançant l'activitat lúdica esportiva.  
Horari: dimecres de 18 a 19 h  |    Durada: 6 d’octubre a 15 de juny     
Edat: de 6 a 12 anys   |   Preu: 90 €   |   Organitza: Ass. Cultural Cubana de Girona 
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                  INFANTIL I JUVENIL (3 A 17 ANYS)) 

                DANSA I BALL  

SE21026 
PINTEM LES EMOCIONS    
Aprendrem a gestionar les nostres emocions a través de l’expressivitat en la pintura (del 
traç, del color, de la composició i de la textura). Deixar el neguit i l’angoixa, o expressar 
sobre el suport els colors de l’alegria. Transmutar sentiments mitjançant l’expressió artística. 
Taller molt expressiu, emotiu i personal. Obrir una porta dins nostre per deixar sortir. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dissabte de 16 a 18 h  |  Durada: 19 i 26 de març i 2 i 9 d’abril 

Edat: de 6 a 99 anys   |  Preu: 70 €   |  Organitza: Associació Fent i Desfent 

                DIBUIX I PINTURA monogràfic 



 

 

SE21006    
ESCACS NIVELL INICI  (DILLUNS)  De 5 a 12 anys 
Introducció i iniciació als escacs per a infants de 5 a 12 anys 
Horari: dilluns de 18 a 19 h   |  Durada: del 4 d’octubre a 13 de juny    
Preu: 30 € / any    
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia i C.C. Santa Eugènia 
 
SE21007 
ESCACS NIVELL INICI (DIMECRES) De 6 a 16 anys 
Horari: dimecres de 18 a 19 h  |  Durada: del 6 d’octubre a 15 de juny     
Preu: 100 € / anual (Possibilitat de fraccionament)  
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
 
SE21008 
ESCACS NIVELL INICI (DIJOUS) De 6 a 16 anys 
Horari: dijous de 18 a 19 h  |  Durada: del 7 d’octubre a 16 de juny     
Preu: 100 € / anual (Possibilitat de fraccionament)    
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
 
SE21009 
ESCACS NIVELL INICI  (DISSABTE) De 5 a 10 anys 
Introducció i iniciació als escacs per a infants de 5 a 10 anys 
Horari: dissabte de 12 a 13 h  |  Durada: del 2 d’octubre a 18 de juny    
Preu: 100 € / any. (Possibilitat de fraccionament)    
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
 
SE21010 
ESCACS NIVELL 1 (DIMARTS) De 6 a 16 anys 
Horari: dimarts de 18 a 19 h  |  Durada: del 5 d’octubre a 14 de juny     
Preu: 100 € / anual (Possibilitat de fraccionament)    
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
 
SE21011 
ESCACS NIVELL 2  (DILLUNS) De 9 a 18 anys 
Horari: dilluns de 19 a 20 h  |  Durada: del 4 d’octubre a 13 de juny   
Preu: 120 € / anual (Possibilitat de fraccionament)    
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
 
SE21012 
ESCACS NIVELL 2  i 3 AVANÇAT (DISSABTE) De 9 a 18 anys 
Requereix un nivell mínim de 1900 ELO CAT 

Horari: Dissabte 10.30 a 12 h  |  Durada: del 2 d’octubre a 18 de juny   
Preu: 160 € anual (Possibilitat de fraccionament)  
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
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INFANTIL I JUVENIL (3 A 17 ANYS)) 

          ESCACS I JOCS DE TAULA 



8 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

               DANSA I BALL  monogràfics 

VINE I BALLA AMB ELLS  (De 2 a 5 anys)  
3 Monogràfics de dansa creativa per a pares i fills. 
La dansa pot crear espais no convencionals que fan que pares, mares, nens i nenes siguin  
capaços d'arribar a una comunicació íntima a partir del moviment i de l'espai.  
Professora: Natàlia Entrocassi    
Horari:1r dissabte de mes de 17 a 18.30 h   
Organitza: C.C. Sta. Eugènia 
 
 SE21013 VINE I BALLA AMB ELLS (OCT-DES)  
 2 d’octubre: “Descobrim el nostre cos” 
 6 de novembre: “Contacte i confiança” 
 4 de desembre: “Pilota imaginaria” 
 Edat: nens/nenes de 2 a 5 anys, amb pares/mares  |  *Preu: 10,80 € / infant  
 
 SE21014 VINE I BALLA AMB ELLS (GENER MARÇ)  
 15 de gener: “Temps ràpid i lent, Nivells alt i baix” 
 5 de febrer: “Rodar i rodar” 
 5 de març: “Màgia, apareix i desapareix” 
 Edat: nens/nenes de 2 a 5 anys, amb pares/mares  |  *Preu: 10,80 €/ infant  
 
 SE21015 VINE I BALLA  AMB ELLS (ABRIL JUNY)  
 2 d’abril: “Juguem amb els animals” 
 7 de maig: “La música i el moviment” 
 4 de juny: “Les qualitats dels moviments: suau, fort, fluix” 
 Edat: nens/nenes de 2 a 5 anys, amb pares/mares  |   *Preu: 10,80 €/ infant  
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DIBUIX I PINTURA 

SE21016 
DIBUIX I  PINTURA (GENT GRAN) 
Dirigit a alumnes molt diversos, amb intencions concretes i nivells diferents, o sigui que hi ha 
una part de personalització del curs força elevat. Cada alumne anirà realitzant les seves 
pintures a partir d’imatges que els interessin, tant poden ser fotografies, dibuixos…  
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia.  
Professora: Mariona Terrats 
Horari: dimarts de 10.30 a 12 h  |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny     
Preu: soci 50 € / no soci 90 €  
Organitza: Associació Gent Gran de Santa Eugènia i Ass. Art Blau-Blau 
 
SE21017 
MATINAL DE DIBUIX I PINTURA 
Treballarem tant el dibuix com la pintura amb les diferents tècniques (carbonet, pastells, 
acrílic i oli) d’una manera ben oberta i lúdica. Cada alumne podrà escollir el que voldrà  pin-
tar, si bé a través dels seus esbossos, fotografies, o bé a partir d’un quadre per a fer la prò-
pia visió d’aquest.  
Professora: Mariona Terrats 
Horari: dijous de 10 a 12 h  |   Durada: de l’7 d’octubre al 16 de juny      
Preu: 155 €   |   Organitza: Ass. d'Art Blau-blau 
 
SE21018 
CONECTART: TROBA EL TEU CAMÍ DINS L’ART    
Curs enfocat per a totes les edats i els gustos, més experimental, expressiu o clàssic.  
L’objectiu és trobar el propi camí, un fil a seguir completament personal mitjançant les 
arts plàstiques, es potencia al màxim la creativitat i l’autonomia. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dilluns de 16 a 19 h  |  Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Edat: de 6 a 99 anys   |   Preu: 270 € (no inclou material)       
Organitza: Ass. Fent i Desfent 
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SE21019 
DIBUIX (octubre - desembre)  
Diferents possibilitats, sense límit d’edat per poder aprendre i practicar tècniques bàsiques 
del dibuix dins de l’art figuratiu i coneixements bàsics necessaris per iniciar-se en el dibuix. 
Cada alumne aprèn a fer allò que més el motiva i interessa. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dimarts de 19.30 a 21 h  |  Durada: del 5 d’octubre al 21 de desembre 
Preu: 45 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21020 
DIBUIX (gener - març)  
Diferents possibilitats, sense límit d’edat per poder aprendre i practicar tècniques bàsiques 
del dibuix dins de l’art figuratiu i coneixements bàsics necessaris per iniciar-se en el dibuix. 
Cada alumne aprèn a fer allò que més el motiva i interessa. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dimarts de 19.30 a 21 h  |  Durada: de l’11 de gener al 15 de març  
Preu: 45 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21021 

DIBUIX (març - juny)  
Diferents possibilitats, sense límit d’edat per poder aprendre i practicar tècniques bàsiques 
del dibuix dins de l’art figuratiu i coneixements bàsics necessaris per iniciar-se en el dibuix. 
Cada alumne aprèn a fer allò que més el motiva i interessa. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dimarts de 19.30 a 21 h   |   Durada: del  22 de març al 14 de juny  
Preu: 45 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21022 
DIBUIX AMB MODEL VIU    
Coneixerem la figura humana a través del cos nu, aplicant les bases del dibuix, començant 
amb apunts ràpids per agafar agilitat, treballarem l’encaix, la línea, el traç, la taca, les llums i 
ombres, el volum… amb tècnica lliure. Aquest taller va dirigit a qualsevol persona interessa-
da a agafar agilitat i destresa realitzant apunts al natural, no calen coneixements previs. 
Professora: Mariona Terrats i Núria Gich 
Horari: divendres de 18.30 a 20.30 h 
Durada: 5 i 19 novembre, 3 i 17 desembre, 14 i 28 gener, 11 febrer 

Preu: 55 €   |  Organitza: Ass. Fent i Desfent i Ass. Art Balu-Blau 

DIBUIX I PINTURA monogràfics 

monogràfics 
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                                                                     DIBUIX I PINTURA monogràfics 

SE21023 
PINTURA (octubre-desembre) 
Treballarem amb diferents tècniques de dibuix i pintura, des de les més tradicionals: carbo-
net, oli, aquarel·la..., a les més modernes, acrílic, oli i mixta (càrregues i experimentals).  
Les propostes s’adaptaran al nivell de cadascú. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dilluns de 19 a 21 h  |  Durada: del 4 d’octubre al 20 desembre     
Preu: 60 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21024 
PINTURA (gener - març) 
Treballarem amb diferents tècniques de dibuix i pintura, des de les més tradicionals: carbo-
net, oli, aquarel·la..., a les més modernes, acrílic, oli i mixta (càrregues i experimentals).  
Les propostes s’adaptaran al nivell de cadascú. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dilluns de 19 a 21 h  |  Durada: del 10 de gener al 14 de març  
Preu: 60 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21025 
PINTURA (març - juny) 
Treballarem amb diferents tècniques de dibuix i pintura, des de les més tradicionals: carbo-
net, oli, aquarel·la ..., a les més modernes, acrílic, oli i mixta (càrregues i experimentals).  
Les propostes s’adaptaran al nivell de cadascú. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dilluns de 19 a 21 h  |  Durada: del 21 de març al 13 de juny  
Preu: 60 €   |   Organitza: Ass. Fent i Desfent 
 
SE21026 
PINTEM LES EMOCIONS    
Després de moments de confinament i de crisis, aprendrem a gestionar les nostres emocions 
a través de l’expressivitat en la pintura (del traç, del color, de la composició i de la textura). 
Deixar el neguit i l’angoixa, o expressar sobre el suport els colors de l’alegria. 
Transmutar sentiments mitjançant l’expressió artística. 
Professora: Núria Gich 
Horari: dissabte de 16 a 18 h  |  Durada: 19 i 26 de març i 2 i 9 d’abril 

Edat: de 6 a 99 anys   |  Preu: 70 €   |  Organitza: Associació Fent i Desfent 
 
SE21027 
URBAN ART I monar’T  
De la mà d’artistes del monar’T aprèn tècniques vàries d’art urbà: grafiti, stensils, retrat i 
tècniques murals. Tots els estils i per a tots els gustos i edats! Llença’t! 
Professors: artistes monar’T                                                                   
Horari: 1r i 3r dissabte de mes de 16 a 18 h  
Durada: 2 i 16 d’octubre, 6 i 20 de novembre, 4 i 18 de desembre, 15 i 22 de gener 2021 
Edat: de 6 a 99 anys   |  Preu: 96 € (inclou material)  
Organitza: Associació Fent i desfent, Associació d’art Blau-Blau i C.C. Santa Eugènia   
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MANUALITATS 

SE21028 
CERÀMICA, INSPIRA’T, EXPRESSA’T I GAUDEIX 
El fang és un material dúctil, tàctil i mal·leable. Ens permet desenvolupar la nostra part crea-
tiva, investigant amb les formes, els colors i gaudir amb el procés. 
Professora: Fanny Leymat        
Horari: dijous de 19 a  21 h  |  Durada: de 7 d’octubre a 16 de juny    
Preu: 150 € (material inclòs)  |   Organitza: Ass. d’art Blau-Blau 
 
SE21029 
JOIERIA ARTÍSTICA  
Taller per a la realització i coneixement de diferents tècniques de joieria artística i la seva 
transformació en peces fetes pels mateixos alumnes. 
Professora: Gemma Martín Torrents 
Horari: dijous de 15 a 17 h  |  Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny  
*Preu: 151,80 €   |   Organitza: C. C. Santa Eugènia 
 
SE21030 
SCRAP I DECOUPAGE 
Amb la teva creativitat i utilitzant materials com cartolines estampades i de colors, tovallons 
de paper, washi tapes, botons, cintes… i amb troquels, segells i tintes podràs fer àlbums per 
guardar els teus records, llibretes, postals i moltes coses més!!! 
Professora: Imma García 
Horari: dilluns de 19 a 21 h  |  Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny 
Preu: 190 € |   Organitza: GESICP 

SE21031 
DISSENYA ACCESSORIS QUE PARLEN DE TU 
Creació d’accessoris de bijuteria experimentant amb materials diversos. Crearem accessoris 
molt personalitzats a partir materials en desús. 
Professora: Mariona Tell 
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h  |  Dies: 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 i 23 de març  
Preu: 40 € |   Organitza: Associació MAYLA 

monogràfics 
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ARTESANIA TÈXTIL 

SE21032 
COSTURA I ARRANJAMENTS  
Tens roba que no et poses? Vols aprendre a cosir? Farem arranjaments, customitzarem i 
aprendrem les tècniques bàsiques de costura,  reciclatge i confecció de roba. 
Professora: Maria Casademont 
Horari: dimecres de 16 a 17.30 h  |  Durada: del 6 d’octubre  al 15 de juny   
Preu: 140 €  |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
 

 
SE21033 
(RE)IMAGINA, UN NOU ÚS PER A LES TEVES PECES DE VESTIR  
Taller enfocat a transmetre criteris i valors de sostenibilitat en moda i a explorar els camins 
de la creativitat. Dirigit a totes aquelles persones sensibilitzades amb la necessitat d’allargar 
la vida de les seves peces de vestir i que vulguin descobrir com transformar-les a partir d’un 
exercici de deconstrucció. 
Professora: Mariona Tell 
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h (quinzenal) 
Dies: 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 novembre, 1 i 15 desembre  
Preu: 40 €  
Organitza: Associació MAYLA 

monogràfics 



 

 

SE21034 
ENTRENAMENT SÒL PÈLVIC  
El sòl pelvià és aquesta part del cos, tant en homes com en dones, formada per un conjunt de 
músculs que entapissa la part interior de la pelvis. Aquests músculs envolten els esfínters de la 
uretra i de l’anus, i tenen les següents funcions: funció de continència dels esfínters, funció de 
sostenibilitat, funció sexual, funció reproductiva El primer pas per començar a cuidar-lo és saber 
localitzar-lo, quines són les seves funcions i que no treballa de manera aïllada, sinó que ho fa en 
sintonia amb altres elements i estructures. 
Professora: Raquel Rebollo 
Horari: dijous de 11.45 a 12.45 h   |   Durada: del 21 d’octubre al 16 de juny 
Preu: 140 € (130 € preu per a socis d’alguna associació de gent gran) 
Organitza: Associació MAYLA 
 
SE21035 
GIMNÀSTICA GENT GRAN (DIMARTS) 
Exercicis localitzats de baixa intensitat en els quals s’utilitza material divers, per mantenir i fins i 
tot millorar la condició física, la flexibilitat i la força de cada persona segons l’edat. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia 
Professora: Virginia Gonzalez 
Horari: dimarts de 10 a 11 h   |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny   
Preu: soci 40 € / no soci 80 €    |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
 
SE21036 
GIMNÀSTICA GENT GRAN (DIVENDRES)  
Exercicis localitzats de baixa intensitat en els quals s’utilitza material divers, per mantenir i fins i 
tot millorar la condició física, la flexibilitat i la força de cada persona segons l’edat. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia  
Professora: Virginia Gonzalez 
Horari: divendres de 10 a 11 h   |  Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny      
Preu: soci 40 € / no soci 80 €    |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
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GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT (GENT GRAN) 
Exercicis localitzats de baixa intensitat en els quals s’utilitza material divers, amb la finalitat de 
mantenir i millorar la condició física, la flexibilitat i la força de cada persona segons l’edat. 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert del Pla 
Professor: Jesús Fernández 
Organitza: Ass. de jubilats i pensionistes Sant Joan 
 
SE21037 Horari: dilluns i dimecres d’11 a 12 h   |  Durada: del 4 d’octubre al 15 de juny 
 Preu: socis 30 € (anual) / no socis 50 € (anual) 
 
SE21038 Horari: dilluns i dimecres de 12 a 13 h   |  Durada: del 4 d’octubre al 15 de juny 
 Preu: socis 30 € (anual) / no socis 50 € (anual) 
 
SE21039 
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT   
Exercicis localitzats de mitja i baixa intensitat en els quals s’utilitza material divers, amb la finalitat 
de mantenir i fins i tot millorar la condició física, la flexibilitat i la força de cada persona. 
Professors: David Fernandez i Laia Juanals 
Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h  |  Durada: del 4 d’octubre al 15 de juny 
Preu: 110 €   |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 
Treballem la musculatura de l'abdomen mitjançant la respiració i l'obertura de la caixa toràcica. 
No s'exerceix cap pressió sobre el sòl pèlvic, el diafragma i l'abdomen. Aconseguim re-
programar la musculatura perquè funcioni millor i ens puguem beneficiar dels seus efectes. 
No apte per patologies coronàries  
Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21040 DILLUNS 
 Professora: Laia Juanals 
 Horari: dilluns de 13.30 a 14.30 h  |  Durada: del 4 d’octubre a 13 de juny 
 Preu: 150 € 
 
SE21041 DIMARTS 
 Professora: Laia Juanals 
 Horari: dimarts de 19.15 a 20.15 h  |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny 
 Preu: 150 € 
 
SE21042 DIVENDRES 
 Professora: Noelia Reina   
 Horari: divendres de 9.30 a 10.30 h  |  Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny  
 Preu: 150 € 
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SE21043 
GIMNÀSTICA DE L’ESQUENA I REEDUCACIÓ POSTURAL (DIMARTS MATÍ) 
Curs de manteniment muscular i articular orientat a la conducta postural. 
Professora: Eva Masó 
Horari: dimarts de 9.30 a 10.30 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny 
Preu: 150 €   |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21044 
GIMNÀSTICA DE L’ESQUENA I REEDUCACIÓ POSTURAL (DIMARTS TARDA) 
Curs de manteniment muscular i articular orientat a la conducta postural. 
Professora: Eva Masó 
Horari: dimarts de 18 a 19 h  |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny 
Preu: 150 €  |  Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21045 
GIMNÀSTICA DE L’ESQUENA I REEDUCACIÓ POSTURAL (DIJOUS VESPRE) 
Curs de manteniment muscular i articular orientat a la conducta postural. 
Professora: Eva Masó 
Horari: dijous de 19 a 20 h  |  Durada: de l’7 d’octubre al 16 de juny 
Preu: 150 €  |  Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21046 
HATHA IOGA (DIMARTS VESPRE) 
Metodologia oriental de treball, amb la respiració i postures (asanes) beneficinat-se el cos, 
la ment i l’esperit. Adaptat a totes les persones. Té una gran eficàcia  preventiva i terapèu-
tica.  
Professora: Carme Tarrés 
Horari: dimarts de 20 a 21.15 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny      
Preu: 145 €  |  Organitza: GESICP 
 
SE21047 
IOGA GENT GRAN (DIVENDRES) Activitat només per a socis 
Taller, per a tots els nivells, tant si no has practicat mai ioga, ets principiant o tens certa 
pràctica. Estil suau, lent i profund, que t’ajudarà a enfocar i calmar la ment, obrir i tonificar 
el cos, deixar anar tensions i omplir-te d’energia. 
Lloc: Espai Cívic de Santa Eugènia  
Professora: Maria Vidal 
Horari: divendres de 18 a 19 h  |  Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny 
Preu soci: gratuït   |  Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
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SE21048 
IOGA (DILLUNS MATÍ) 
Per a tots els nivels, tant si no has practicat mai ioga, ets principiant o tens certa pràctica. Estil 
suau, lent i profund, que t’ajudarà a enfocar i calmar la ment, obrir i tonificar el cos. 
Professora: Carmen Martínez 
Horari: dilluns d’11 a 12 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny   
Preu: 150 €    |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21049 
IOGA (DIMARTS MIGDIA) 
Per a tots els nivels, tant si no has practicat mai ioga, ets principiant o tens certa pràctica. Estil 
suau, lent i profund, que t’ajudarà a enfocar i calmar la ment, obrir i tonificar el cos. 
Professora: Carmen Martínez 
Horari: dimarts de 13.30 a 14.30 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny     
Preu: 150 €   |   Organitza: Ass. La Bombeta  
 
SE21050 
IOGA  (DIJOUS TARDA)   
Ioga anatòmic i postural que prové del Hatha Ioga tradicional i que introdueix petits ajustaments 
posturals . Millora l’equilibri i la flexibilitat del cos per a una bona salut. Vine i valora ! 
Professor: Raúl Ramírez 
Horari: dijous de 17.15 a 18.45 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 10 de juny 
Preu: 150 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21051 
IOGA I TXIKUNG (DIVENDRES TARDA) 
Recerca de l'equilibri entre el cos, la ment i l'energia vital. Per enfortir el cos, per harmonitzar i 
equilibrar tot el sistema nerviós, amb una sèrie d'exercicis en els que intervé la respiració. 
Professora: Victòria Fernández 
Horari: divendres de 16.30 a 18 h   |   Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny  
Preu: 90 €   |   Organitza: GESICP  
 
SE21052 
IOGA XINÈS - TXIKUNG  (DIMECRES TARDA) 
Gimnàstica energètica més antiga de la Xina, combina moviments lents, respiració i concentra-
ció mental. Ajuda a treballar la respiració i a eliminar les tensions i estrès del dia dia.  
Professor: Joan Jiménez 
Horari: dimecres de 18 a 19 h   |   Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny 
Preu: 120 €   |   Organitza: GESICP 
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SE21053 
PILATES (DILLUNS TARDA) 
Exercicis amb fluïdesa i amb la finalitat d’aconseguir una musculatura tonificada, sense haver 
d’exposar les articulacions a possibles lesions produïdes per moviments forçats o d’impacte. 
Professora: Maite Gómez 
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny 
Preu: 150 €    |   Organitza: GESICP 
 
SE21054 
PILATES  (DIVENDRES MATÍ) 
Exercicis per treballar la musculatura de forma controlada, exercitant el sòl pèlvic i enfortint la 
faixa abdominal, obtenint un millor control de la columna vertebral i del cos en general. 
Professora: Maite Gómez 
Horari: divendres de 11.30 a 12.30 h   |    Durada: de l’1 d’octubre al 13 de juny 
Preu: 150 €   |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21055 
PILATES DINÀMIC  
És una activitat que inclou tots els principis del pilates clàssic (equilibri, estabilitat, treball 
abdominal), incorporant alhora treball cardiovascular de baixa intensitat, amb suport musical  
Professora: Maite Gómez 
Horari: dimarts de 11.45 a 12.45 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny 
Preu: 150 €    |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21056 
TONIFICACIÓ (DIJOUS VESPRE) 
Recomanat a aquelles persones que volen augmentar la seva qualitat de vida mitjançant el 
treball adaptat d’exercicis de força, equilibri i flexibilitat d’una manera entretinguda. Les posi-
cions mantingudes (assegut, dempeus), la manca d’activitat física o incorrecta execució de 
moviments ens provoquen desequilibris i dolors. Aquesta pot ser la teva oportunitat per solu-
cionar-los. 
Professor: David Fernandez 
Horari: dijous de 20.15 a 21.15 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny 
Preu: 125 €    |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21057 
TXIKUNG  (GENT GRAN) 
Diversitat de tècniques relacionades amb la medicina natural xinesa que engloben la ment, la 
respiració i l’exercici físic. Utilitzem l’espiritualitat i la meditació per millorar el nostre estat 
físic, mental. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia 
Professor: Adrià Arenas 
Horari: dimecres de 10 a 11.30 h   |   Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny    
Preu: soci 40 €  /  no soci 80 €   |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
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SE21058 
GIMNÀSTICA PRE-NATAL  
Aquestes classes estan dirigides a futures mares que volen fer exercicis adequats per a em-
barassades. L’objectiu és prendre consciència del seu cos, conèixer el seu periné, guanyar 
flexibilitat i evitar rigideses, adquirir una bona capacitat respiratòria i aprendre a fer exercicis 
per afavorir el part i el postpart. També es donaran consells pràctics sobre la lactància i, expli-
carem i entendrem els canvis fisiològics pels quals està passant la dona en aquests moments.  
Es destinaran algunes classes a fer-les acompanyades de les seves respectives parelles i 
poder fer junts exercicis i resoldre possibles dubtes que puguin anar sorgint.  
Compartirem sensacions i experiències en grup i gaudirem juntes d’aquest moment únic que 
viu la dona embarassada. 
Professora: Raquel Rebollo 
Horari: dimecres de 15.30 a 16.30 h   |   Durada: del 20 d’octubre al 19 de gener  
Edad: a partir de 18 anys   |   Preu: 50 €   | Organitza: Associació MAYLA 
 
GIMNÀSTICA POST-NATAL AMB NADONS DE 0 A 1 ANY   
Té com a finalitat retornar al cos la seva forma natural i harmonia després del part, mitjançant 
exercicis molt precisos que produeixen l’estirament de les cadenes musculars de tot el cos, a 
més, gaudiran ballant amb coreografies molt senzilles on exploraran els seus punts més sexys 
i recuperaran de nou la sensualitat. A més, les mares podran viure aquesta experiència por-
tant els seus fills/es amb elles i poder conèixer a altres mares amb els seus respectius nadons 
i unificar vincles matern-filial.  
Professora: Raquel Rebollo 
Edat: mares amb nadons de 0 a 1 any 
Organitza: Associació MAYLA 
 
SE21059 OCTUBRE - GENER  
 Horari: dijous de 10 a 11 h   |   Durada: del 14 d’octubre al 20 de gener 
 Edat: mares amb nadons de 0 a 1 any   |   Preu: 50 €  
  
SE21060   GENER - ABRIL  
 Horari: dijous de 10 a 11 h   |   Durada: del 27 de gener al 7 d’abril  
 Edat: mares amb nadons de 0 a 1 any   |   Preu: 50 €  
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SE21061 
BAILE FLAMENCO 
Aprèn a ballar transmetent l'art i passió inherents en el flamenc. Aprendràs de forma paral·lela: 
tècnica, “compás” i ball de cadascun dels “pals flamencs”. Possibilitat, també, de crear combos 
amb altres alumnes per aprendre el flamenc de “tablao” (“cante”, “baile”, guitarra,“cajón”). 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert del Pla.  
Professora: Noemi Osorio 
Durada: del 4 d’octubre al 13 juny 
*Horari:  NIVELL 1:  dilluns de 18 a 18.50 h      
    NIVELL 2:  dilluns de 19 a 19.50 h 
    NIVELL 3:  dilluns de 20 a 20.50 h 
Preu: 180 €  |  Edad: a partir de 18 anys  |  Organitza: La Gerundina Penya Flamenca de Girona 
* El 20 de setembre de 18 a 20h es farà una Jornada de Portes Obertes on s’assignarà a cada 
alumne el seu nivell segons la valoració del professor. Els horaris dels nivells es podran modificar 
en funció del criteri del professorat i es faran amb la condició de que hi hagi suficients inscripcions 
  
 
SE21062 
BALLS EN LÍNIA I COUNTRY NIVELL 1 (GENT GRAN ) 
Vine a aprendre a ballar diferents tipus de ball, amb o sense parella. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia 
Professora: Teresa Micaló 
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny      
Preu: soci 40 € / no soci 80 €   |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
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SE21063 
BALLS EN LÍNIA I COUNTRY NIVELL 2  (GENT GRAN)  
Vine a aprendre a ballar diferents tipus de ball, amb o sense parella. Per a fer aquest curs, cal 
haver superat el nivell 1, o haver adquirit prèviament els coneixements i tècnica bàsica dels balls 
en línia. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia. 
Professora: Teresa Micaló 
Horari: dilluns de 18.30 a 19.30 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Preu: soci 40 € / no soci 80 €   |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
 
SE21064 
BATXATA  
Taller on ens introduïrem en el conjunt de ritmes, estils i balls que engloba la batxata a partir de 
balls de parella, de figures i improvisació.  
Professor: Carlos García 
Horari: divendres de 20 a 21 h   |   Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny    
Preu: 125 €  |  Organitza: Ass. La Bombeta 
 
DANSA DEL VENTRE  INICIACIÓ 
L’abc de la dansa del ventre per a que coneguis les seves bases d’una manera dinàmica. Desco-
breix la varietat de moviments que poden fer els teus malucs, mans, el teu esplèndid cos. 
Professora: Inés Díaz 
Organitza: GESICP 
  
SE21065 OCTUBRE - GENER   
 Horari: dijous de 18 a 19 h  |  Durada: del 7 d’octubre al 27 gener  |  Preu: 50 €  
 
SE21066  FEBRER - MAIG 
 Horari: dijous de 18 a 19 h   |  Durada: del 3 febrer al 26 maig  |  Preu: 50 €    
 
SE21067 
DANSA DEL VENTRE (INTERMIG) 
En aquest grup trobaràs continuïtat per a aprofundir en la teva tècnica de dansa oriental com  
una barreja d’estils (balcànics, contemporani, tribal fusió) que ampliarà els teus horitzons.  
Estàs preparada per suar amb alegria? 
Professora: Inés Díaz 
Horari: dijous de 19 a 20 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny    
Preu: 120 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21068 
DANSA I EXPRESSIÓ. NOSALTRES TAMBÉ VOLEM! (GENT GRAN)  
Després d’un moment de confinament, sortirem de casa per tornar a agafar confiança i relacions. 
Podem aconseguir-ho a través de la dansa creativa, l’expressió corporal, connectant amb nosal-
tres mateixos i amb la resta de participants. Activitat només per socis. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia. 
Professor: Natalia Entrocassi 
Horari: dimecres de 18 a 19 h   |   Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny    
Preu: Gratuït   |   Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia  
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SE21069 
PSICODANSA TERAPÈUTICA   
Descobreix la importància de retrobar-se, treballar el benestar emocional, el cos i l’ànima a nivell 
terapèutic, per expressar i treballar mitjançant el llenguatge de la dansa, els diferents símptomes 
i problemàtiques d’estrès, estat mental, inhibicions, derivades de la pandèmia. 
Professora: Elisabeth Caisedo 
Horari: dilluns de 19.15 a 20.15 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Preu: 110 €   |   Organitza: ASOCOLGI – Associació Sociocultural Columbiana de Girona 
 
SE21070 
SALSA  (NIVELL 1) 
Taller on ens introduirem en el conjunt de ritmes, estils i balls que engloba la salsa (mambo,  
rumba, son, guaracha...), a partir de balls de parella, de figures i improvisació.  
Professor: Carlos García 
Horari: dijous de 20.15 a 21.15 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny  
Preu: 125 €    |   Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21071 
SALSA  (NIVELL 2) 
Segon nivell als diferents estils que engloba la salsa (mambo, rumba, son, guaracha...). 
Professor: Carlos García 
Horari: divendres de 19 a 20 h   |   Durada: del 1 d’octubre al 17 de juny  
Preu: 125 €  |  Organitza: Ass. La Bombeta 
 
SE21072 
SEVILLANES GENT GRAN 
Curs per aprendre  el ball més popular del folklore de la regió d’ Andalusia, concretament de la 
ciutat de Sevilla. Aprendrem des de la col·locació fins els primers passos. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia de Ter  
Professora: Mònica Avilés 
Horari: dilluns de 10 a 11 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny       
Preu: soci 40 € / no soci 80 €  |  Organitza: Ass. Gent Gran de Santa Eugènia i Ass. Zona Olé 
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SE21073 
SEVILLANES INDIVIDUALS  (NIVELL 1) 
Sevillanes de nivell inicial per a totes les edats.Es requereix un mínim de coneixements 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert del Pla 
Professora: Mari Burdalo Sanchez 
Horari: divendres de 18 a 19 h   |   Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny  
Preu: 60 € socis  / 90 € no socis    |   Organitza: Ass. de jubilats i pensionistes Sant Joan 
 
SEVILLANES INDIVIDUALS  (NIVELL 2) 
Nivell avançat del curs de sevillanes, només apte per gent que ja ha fet el primer o que ja té 
coneixements del ball. Aquest grup és per a persones que vulguin ballar individualment. 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert del Pla 
Professora: Mari Burdalo Sanchez 
Organitza: Ass. de jubilats i pensionistes Sant Joan 
 
SE21074  Horari: dimecres de 18 a 19 h  
  Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny  |   Preu: 60 € socis  / 90 € no socis     
 

SE21075  Horari: dimecres de 19 a 20 h 
  Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny  |   Preu: 60 € socis  / 90 € no socis     
 
SE21076 
SEVILLANES PER PARELLES  (NIVELL 2)   
Nivell avançat del curs de sevillanes, només apte per gent que ja ha fet el primer o que ja té 
coneixements del ball. Aquest grup és per a persones que tinguin parella de ball 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert del Pla 
Professora: Mari Burdalo Sanchez 
Horari: divendres de 19 a 20 h    |   Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny 
Preu: 60 € socis  / 90 € no socis 
Organitza: Ass. de jubilats i pensionistes Sant Joan 
 
ZUMBA FITNESS POPULAR  
Activitat aeròbica que combina diferents estils musicals, la majoria ritmes llatins anomenat 
ZUMBA. Ajuda a realitzar una activitat esportiva popular pel barri, a la psicomotricitat, a crear 
vincles entre els diferents veïns i veïnes, a socialitzar i relacionar les diferents cultures del 
barri mitjançant l'activitat lúdica esportiva. Crear nous vincles i fer barri.  
Organitza: Ass. Cultural Cubana de Girona 
 
SE21078   DIMECRES VESPRE 
   Horari: dimecres de 19.30 a 20.30 h   |  Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny  

  Edat: + de 12 anys   |   Preu: 90 € 
 
SE21077   DIJOUS MATÍ 
   Horari: dijous d’11.30 a 12.30 h |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny   
   Edat: + de 12 anys   |   Preu: 90 € 
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SE21079 
ESPAI DE CANT CORAL “ART DE TROYA”  
Una coral en la qual es mourà música i emoció, oberta a tothom que vulgui gaudir amb el cor 
i viure l'art del cant coral! Una coral que cerca la diversitat en els seus membres: tant d’ho-
mes com de dones, d’edats, d’orígens, de cultures, de religions, de rols socials... fomentant 
un espai de convivència, de respecte, de coneixement i d’intercanvi dels seus membres, per 
compartir plegats una experiència de creació des de la música i des de l’emoció. 
Direcció: Ivi Borrero Masó  
Horari: dilluns de 19 a 21 h 
Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Preu: gratuït 
Organitza CCSE, La Marfà i entitats i serveis de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. 
 
SE21080 
CANT CORAL  (GENT GRAN) 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia 
Professor: Tati Romero 
Horari: dimecres d’11 a 12 h 
Durada: de 6 d’octubre a 15 de juny   
Preu: soci 40 € / no soci 80 € 
Organitza: Ass Gent Gran de Santa Eugènia 
 

MÚSICA 
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SE21081 
CAJÓN FLAMENCO          
Aprendràs de forma paral·lela: tècnica, “compás” de cadascun dels “pals flamencs”, acompa-
nyament al “cante”, al “baile” combinar el “cajón” amb altres accessoris de percussió (piccolo, 
campana, etc). Possibilitat de crear combos amb altres alumnes per aprendre el flamenc de 
“tablao” (“cante”, “baile”, guitarra, “cajón”). 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert del Pla 
Professora: Nuri Madí 
Durada: dilluns, del 4 d’octubre al 13 juny       
*Horari:  NIVELL 1:  dilluns de 17 a 17.50 h  |   NIVELL 2:  dilluns de 18 a 18.50 h 
    NIVELL 3:  dilluns de 19 a 19.50 h  |   NIVELL 4:  dilluns de 20 a 20.50 h 
Edat: A partir de 18 anys   |   Preu: 180 €   
Organitza: La Gerundina. Penya flamenca de Girona 
* El 20 de setembre de 18 a 20 h es farà una Jornada de Portes Obertes on s’assignarà a cada alumne 
el seu nivell segons la valoració del professor. Els horaris dels nivells es podran modificar en funció del 
criteri del professorat i es faran amb la condició de que hi hagi suficients inscripcions 
 
SE21082 
CANTE FLAMENCO    
Aprendràs de forma paral·lela: tècnica, “compás” de cadascun dels “pals flamencs”, a cantar 
per al ball, impostació de la veu i els diferents melismes. Possibilitat de crear combos amb 
altres alumnes per aprendre el flamenc de “tablao” (“cante”, “baile”, guitarra, “cajón”). 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert del Pla 
Professora: Alba Guerrero 
Durada: dillluns, del 4 d’octubre al 13 de juny   
*Horaris:   NIVELL 1:  dilluns de 17 a 17.50 h   |    NIVELL 2:  dilluns de 18 a 18.50 h 
       NIVELL 3:  dilluns de 19 a 19.50 h  
Edat: A partir de 18 anys   |   Preu: 180 €  
Organitza: La Gerundina. Penya flamenca de Girona 
* El 20 de setembre de 18 a 20 h es farà una Jornada de Portes Obertes on s’assignarà a cada alumne 
el seu nivell segons la valoració del professor. Els horaris dels nivells es podran modificar en funció del 
criteri del professorat i es faran amb la condició de que hi hagi suficients inscripcions. 
 
SE21083 
GUITARRA FLAMENCA  
Aprendràs de forma paral·lela tècnica, “compás” de cadascun dels 'pals flamencs', acompa-
nyament al “cante”, al “baile”, aspectes d'harmonia, improvització i composició aplicada a la 
guitarra flamenca. Possibilitat, també, de crear combos amb altres alumnes per aprendre el 
flamenc de 'tablao' ('cante', 'baile', guitarra, 'cajón'). 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert del Pla 
Professor: Ernest Salvà 
Durada: dimecres del 6 d’octubre al 15 de juny    
*Horari: NIVELL 1:  dimecres de 17 a 17.50 h   |   NIVELL 2:  dimecres de 18 a 18.50 h 
   NIVELL 3:  dimecres de 19 a 19.50 h  
Edat: A partir de 18 anys   |   Preu: 180 € 
Organitza: La Gerundina. Penya flamenca de Girona 
* El 20 de setembre de 18 a 20 h es farà una Jornada de Portes Obertes on s’assignarà a cada alumne 
el seu nivell segons la valoració del professor. Els horaris dels nivells es podran modificar en funció del 
criteri del professorat i es faran amb la condició de que hi hagi suficients inscripcions. 

               MÚSICA  



 

 

SE21087    
TEATRE MUSICAL 
Curs dirigit a totes aquelles persones que els hi agradi cantar, ballar i expressió corporal, per 
gaudir fent una mostra d’un musical escollit entre tots. 
Horari:  dimecres de 19 a 21 h   |   Durada: del 12 de gener 15 de juny  
Preu: 95 €   |   Organitza: TdeSet 
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COMBO FLAMENC 
Curs de Combo multidisciplinar (cajón, cante i guitarra) on aprendre a tocar en formació a 
partir de la preparació de determinades peces flamenques amb la direcció del professor i 
alguns col·laboradors puntuals.  
Lloc: Espai Cívic Can Gibert del Pla 
Professor: Ernest Salvà 
 
SE21084 OCTUBRE- DESEMBRE 
 Horari: dimecres de les 20.15 a les 21.45 h 
 Durada: del 13 d’octubre al 22 de desembre  
 Edat: A partir 18 anys   |  Preu: 75 € 
 
SE21085 GENER - MARÇ  
 Horari: dimecres de 20.15 a 21.45 h 
 Durada: del 26 de gener al 30 de març 
 Edat: A partir 18 anys   |  Preu: 75 € 
 
SE21086 ABRIL - JUNY 
 Horari: dimecres de 20.15 a 21.45 h 
 Durada: del 20 d’abril al 15 de juny  
 Edat: A partir 18 anys   |  Preu: 75 € 
 
Inscrcipcions: mail a lagerundina@gmail.com. L’entitat es posarà en contacte amb cada 
persona interessada. Es farà una prova de nivell als preinscrits on el professor determinarà 
quins són els alumnes que en formaran part. 
Organitza: La Gerundina. Penya flamenca de Girona 

mailto:lagerundina@gmail.com
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CUINA 

SE21088 
CUINES DEL MÓN 
Tallers de cuina que ens descobreixen la diversitat de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del 
Pla, i fomenten la interculturalitat entre el veïnat. 9 sessions, 9 descobertes culinàries. 
Horari: últim dimarts de cada mes de 19 a 21 h   
Dies: 26 oct, 30 nov, 21 des, 25 gen, 22 feb, 29 març, 26 abril, 31 de maig, 14 juny 
Preu: 50 €  (10 € sessió)   |   Organitza: Associació ECCIT 
 
SE21089 
CUINA VEGETARIANA I SILVESTRE 
Prepararem receptes amb les verdures i plantes silvestres de cada estació, receptes vegeta-
rianes sorprenents i per llepar-se els dits. L’objectiu d’aquest taller és entendre que en cada 
moment la natura ens ofereix ingredients diferents i com els podem incorporar en el nostre 
quotidià per tenir un ventall més ampli d’opcions i estar en sintonia amb la natura. Degusta-
rem les receptes que acabarem d’elaborar i també us les farem arribar per correu. Tots els 
ingredients seran ecològics, de temporada i de proximitat per afavorir a la nostra salut i la del 
planeta. 
Professora: Anaïs de Villasante 
Horari: 3r dimarts d’11 a 13 h   |   Dies: 19 octubre, 16 de novembre i 14 de desembre  
Preu: 50 €   |   Organitza: Associació MAYLA 
 

monogràfics 
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         CUINA monogràfics 

SE21090 
CUINA DE FESTES DE NADAL 
Un taller on gaudir de la bona gastronomia i aquelles receptes que de ben segur ens faran 
tornar a gaudir en família i estimats al voltant d’una taula nous temps de festes.  
Professor: Jordi Parés de l’Escola d’Hostaleria de Girona  
Horari: Dimarts de 19.15 a 21.15 h   |   Dies: 9 i 16 de novembre 
Preu: 30 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21091 
CUINA DE L’ARRÒS I DELS ARROSSOS 
Arròs bullit, arròs caldós, paella,... amb marisc, amb carn, amb tinta, amb peix. Descobrireu 
els secrets de l'arròs i de com preparar-lo. Taller teòrico-pràctic amb degustació final. 
Professora: Marola Marí Vidal  
Horari: Dimarts de 19.15 a 21.15 h   |   Dies: 1 i 18 de febrer  
Preu: 30 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21092 
LA CUINA DEL BIONBO: DE MERCAT, SANA I NATURAL  
Aquest taller volem que sigui una cuina fresca, dinàmica i informal, amb esperit d’arrels cata-
lanes que es fusiona, fruit de l’experiència del xef Xavier Aguado, amb elements d’arreu del 
món. 
Professora: Xavier Aguado  
Horari: dimecres de 19.15  a 21.15 h   |   Dies: 2 i 9 de març 
Preu: 30 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21093 
CUINA PER SIBARITES 
Elaborarem aperitius originals per ocasions especials  
A càrrec: Servei de Càtering Cal Sibarita 
Horari: dimarts de 19.15 a les 21.15 h   |   Dies: 5 i 19 d’abril  
Preu: 30 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
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SE21094 
VINS DE PROXIMITAT    
Prop de Girona, tenim la D.O. Empordà, terra de vins terra de vents. Dels grecs fins als nos-
tres dies l’Empordà ha estat una terra de grans i reconeguts vins arreu del territori.  
Farem un sorprenent tast de 5 vins de l’Empordà, meticulosament seleccionats pel sommeli-
er. 
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 4 d’octubre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21095 
MOSTRES DE VINS DEL MÓN   
Res millor que la diversitat de vinyes del món. Descobrirem com són els vins dels 5 conti-
nents, des de França, Estats Units, Sud Àfrica, Austràlia i Àsia.  
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 11 d’octubre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21096 
SELECCIÓ DE VINS SELECTES PER  A CELEBRACIONS ESPECIALS  
Dies de Fires i Festes , trobades familiars, dinars i sopars, el millor acompanyament… un bon 
vi. Fem una selecció de vins per gaudir durant aquestes trobades familiars i grup d’amics .  
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 18 d’octubre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 

VINS I ALTRES BEGUDES 

monogràfics 
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SE21097 
VINS AMB UNA MOLT BONA RELACIÓ QUALITAT-PREU 
Es parla molt del concepte de <relació qualitat/preu> referit a vins i a altres molts productes. 
Aquí, en aquest espai obrirem magnífics vins amb una bona estructura tànica, 
persistència ,puresa, elegància, matisos … On farem un quadre de valors en base als 
coneixements globals segons els nostres criteris personals. 
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 25 d’octubre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 € 
Organitza: GESICP 
 
SE21098 
CITA A CEGUES AMB TAST DE VINS 
T’atreveixes? Un tast amb els ulls tapats, descobrir sensacions noves, intenses. Un 
sorprenent tast de 4 vins especials. Gaudir cada segon amb aquesta nova dinàmica. Som-hi! 
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 8 de novembre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 € 
Organitza: GESICP 
 
SE21099 
ESCAPE-WINE 
Resoldre endevinalles, superar reptes, provar vins, tot junt en un molt bon ambient divertit i 
distès, per conèixer vins i gent aficionada als vins. 
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 15 de novembre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 € 
Organitza: GESICP 
 
SE21100 
VINS AMB DISTINCIÓ. TOTA UNA TROBALLA INTERESSANT   
Descriure uns vins amb bona relació qualitat preu que ens poden servir com a fons d’armari, 
per aquells moments que necessitem quedar bé . 
Professor: Conrad Johera 
Dia: dilluns 22 de novembre de 19.45 a 21.15 h   |   Preu: 15 €  
Organitza: GESICP 
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SALUT 

SE21101 
ALOE VERA PER DINS I PER FORA  
Descobreix què pot fer l’aloe vera per a tu tant per dins com per fora. Com, quan i per què 
s’ha de prendre aloe vera? Com s’aplica a nivell tòpic? Veurem diferents maneres d’aplicar-la 
i prepararem un parell de cosmètics per a què els gaudeixis tranquil·lament a casa teva.  
Professora: Eva Duch 
Dia: dimecres 6 d’octubre de 19 a 21 h   |   Preu: 15 €    |   Organitza: GESICP 
 
SE21102 
REMEIS I UNGÜENTS MEDICINALS  
Vine a aprendre a preparar pomades i ungüents naturals i eficaços per a tu i els teus, de 
manera senzilla, ràpida i fàcil. T’has constipat? Expectorant. L’avi està fatal amb l’artrosi ? 
per al dolor d’articulacions. La nena té la pell hipersensible? Calmant. Que hi ha mosquits? 
repel·lent i post.picades.  Tot un ventall d’alternatives a escollir i a gaudir amb cada 
preparació. 
Professora: Eva Duch 
Dia: dimecres 20 d’octubre de 19 a 21 h    |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 

monogràfics 



 

 

monar’T és un festival anual de murals i d’art urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de 

Can Gibert del Pla, amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural. 

 

El Festival monar’T neix com una iniciativa comunitària, cercant la implicació de tothom, 

tant a nivell associatiu, d’entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d’administraci-

ons, com a nivell individual, d’artistes i veïns implicats. 

Al 2019 va ser la seva #1a EDICIÓ, amb la intenció de posar sobre el mapa de la ciutat 

de Girona un esdeveniment cultural de qualitat, utilitzant com a eix vertebrador un dels 

punts més interessants dels barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla: la 

seva riquesa i diversitat cultural. 
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SE21103 
CULTURES DEL MÓN AL BARRI 
ESPAI DE TROBADA I DESCOBERTA VEÏNAL INTERCULTURAL 
Sota el lema: “Ens coneixem, ens (re)coneixem i generem una cultura identitària de barri”, 
volem obrir cada dilluns un espai de trobada que potenciï els principis de la interculturalitat, 
mitjançant la visibilització i el reconeixement de les diferents manifestacions culturals presents 
al barri. Ho farem a través d’una programació setmanal d’activitats culturals obertes a la ciuta-
dania, que ens portarà cada mes una entitat cultural diferent del barri. 
Amb activitats com: la dansa, la música, els vestuaris, les tradicions, la gastronomia, cinefò-
rum... promourem el (re)coneixement de la diversitat existent al nostre barri, a través de dife-
rents expressions culturals, artístiques,... 
Pots venir amb mainada també, és un espai obert de trobada per a tothom!  
Horari: divendres de 19 a 21 h   |   Durada: del 8 d’octubre al 17 de juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: CCSE i entitats i serveis de Santa Eugènia i Can Gibert 
 

SE21104 
DEFENSA PERSONAL PER A DONES (octubre - gener)  
Aquest espai té per finalitat preveure el desenvolupament d’episodis violents, amb la transmis-
sió de mètodes que permetin resoldre aquest tipus d’incidents i situacions, incrementar la 
seva seguretat, autoestima i motivació. Té cabuda tant gent jove com dones amb certa madu-
resa que mitjançant la pràctica esportiva i en un ambient de col·laboració conjunta aprenen 
nocions bàsiques d’autodefensa com pautes d’exercici físic per combatre possibles dolències 
futures. (Es farà control de temperatura abans d’accedir a l’espai per tal de garantir el benes-
tar col·lectiu. Cal portar uns mitjons nets o sabates diferents a les usades pel carrer) 
Professor: Tomás Garvin Esteban (cinturó negre de Jiu Jitsu Brasileny) 
Horari: dilluns de 18.45 a 20.15 h  (quinzenal)  |  Durada: del 4 d’octubre al 31 de gener 
Preu: 75 €  | Organitza: GESICP 
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SE21105 
DEFENSA PERSONAL PER A DONES (febrer - juny) 
Professor: Tomás Garvin Esteban (cinturó negre de Jiu Jitsu Brasileny)  
Horari: dilluns de 18.45 a 20.15 h  (quinzenal)   |  Durada: del 7 de febrer al 13 de juny 
Preu: 75 €  | Organitza: GESICP 
 
SE21106 
MEDITACIONS GUIADES 
Sessions de meditació guiades per Arturo Solari 
Horari: segon, tercer i quart divendres de cada mes de 19 a 19.45 h              
Durada: del 8 d’octubre al 17 de juny  
Preu: gratuït   |   Organitza: GESICP 
 
SE21107 
TROBADES EN CLAU FEMENINA 
Espai per compartir entre dones. Des d’una mirada inclusiva a qualsevol estil de vida, en qualse-
vol etapa de la dona i condició, aquestes trobades proponent un espai de confiança, reflexió i 
inspiració per superar el repte que avui la vida ens posa davant aquesta incertesa d’aquesta 
“nova normalitat” tant en l’àmbit personal, com a la llar, com en el professional, compartint emoci-
ons i sentiments juntes. 
Conductores: Lucía Suárez (psicòloga social) i Montserrat García (facilitadora espais per la dona) 
Horari: dimecres de 10 a 11.30 h   |   Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: Associació MAYLA i Centre Cívic Santa Eugènia 

 

SE21108 
COL.LOQUIS EN CLAU FEMENINA  
Ens reunirem una vegada al mes per exposar, debatre i reflexionar sobre temes d’actualitat que 
ens involucren a les dones. És un espai respectuós i segur, on totes les idees són benvingudes 
per desenvolupar-nos amb llibertat en Clau Femenina. 
Conductores: Lucía Suárez (psicòloga social) i Montserrat García (facilitadora espais per la dona) 
Horari: dissabte de 10 a 11.30 h 
Dies: 20 nov, 15 gen, 19 feb, 19 març, 9 abril, 21 maig i 11 juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: Associació MAYLA 
 
SE21109   
GRUP DE SOMNIS       
Els somnis parlen de nosaltres, de qui els somnia. Els somnis ens recorden coses que tenim 
pendents i que és important resoldre. Els somnis també ens donen solucions als nostres proble-
mes, ens aporten solucions imaginatives que nosaltres no pensaríem. Els somnis ens suggerei-
xen aspectes que tenim descuidats. 
Expert: Josep M Cabra Roca (psicòleg i terapeuta gestàltic, format en psicologia integrativa i 
treball amb somnis) 
Horari:  1er dissabte de mes d’11 a 13 h    |   Durada: de 2 d’octubre a 4 de juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: Associació La Bombeta 
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SE21110 
XERRADES: TROBADES SOBRE LA MEDITACIÓ I LA PRÀCTICA DEL SILENCI 
Ens proposem des d’aquest espai mensual enfocar la nostra atenció amb mirada profunda i 
que acompanya. L’art de poder donar respostes a les situacions d’avui dia on la immediate-
sa,  les reaccions,  els reptes no ens permeten descobrir que hi ha al darrera de cada una 
elles i dansar amb fluïdesa i harmonia. Així construir aquest espai interior i  avançar més enllà 
de les limitacions, de la por i de l’enuig. Trobar l’art d’encantar la vida.   
Professora: Pilar Quera 
Horari: 1r divendres de mes de 19 a 20.30 h   |   Dies: 1 d’octubre, 5 de novembre,  
3 de desembre, 14 de gener, 4 de febrer, 4 de març, 1 d’abril, 6 de maig i 3 de juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: GESICP 
 
SE21111 
MINERALS. HOLÍSTICA DELS CRISTALLS 
Taller sobre els minerals, composició, lloc d’origen, propietats i com treballar-nos amb  cada 
un d’ells…Cada taller constarà d’un mínim de dos minerals com mostra per a cada participant.  
Professora: Amparo Egea 
Horari: dimecres de 20 a 21 h (quinzenal)   
Durada: 6 i 20 octubre, 3 i 17 novembre i 1 desembre 
Preu: 40 €    |   Organitza: GESICP 
 
SE21112 
MINDFULNESS. GESTIONAR ELS CANVIS DIFÍCILS DE LA VIDA PRIVADA  
I/O PROFESSIONAL 
Exploració sobre les millors estratègies per afrontar l’estrès i la gestió de les emocions.  
Taller plenament participatiu i amb una relació d’intercanvi i propostes obertes. 
Professora: Olga Arjona (instructora Mindfulness, terapeuta Gestalt i advocada) 
Horari: dilluns de 17 a 19 h   |   Dies: 4, 18 i 25 d’octubre i 8, 15, 22 i 29 de novembre 
Preu: 65 €   |   Organitza: GESICP 
 
PENSAMENT POSITIU I MEDITACIÓ A TRAVÉS DEL RAJA IOGA       
Volem gaudir de cada moment? Treure el que és millor de cada instant?. Estar més contents, 
tranquils, i agraïts en el dia a dia? Sabem que el que diem, fem i sentim, tot s’origina a la 
ment? El pensament és un dels recursos més importants  i un dels menys compresos. Obser-
vem els pensaments, els sentiments i el seu efecte en el nostre dia a dia, en les nostres rela-
cions i en la salut.  
Professora: Pilar Quera 
Organitza: GESICP i  Associació Brahma Kumaris  
 
SE21113   RAJA IOGA   (TARDOR)  
   Horari: dissabte de 10.30 a 13 h   |  Dies: 9, 16, 23, d’octubre i 6 de novembre  
 Preu: aportació de sostenibilitat 25 €  
 
SE21114  RAJA IOGA  (PRIMAVERA) 

 Horari: dissabte de  10.30 a 13 h   |   Dies: 2, 9, 23 i 30 d’abril  
 Preu: aportació de sostenibilitat 25 €  
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SE21115 
SEMINARI:  GUIA PER VEURE’NS BÉ PER DINS I PER FORA  
El poder intern és una qualitat humana encara en vies d’exploració i que mai acabem de per-
feccionar. Fem una mirada interna de com estic, com em veig, com respiro la vida, com obser-
vo l’entorn. Quina importància té tota aquesta introspecció  i com es desplega en el ventall de 
la vida . Reconectem amb la nostra pau interna per tal d’enfortir-nos amb pautes facilitadores 
de Raja Ioga. 
Professora: Pilar Quera 
Dia: dissabte 2 d’octubre de 10.30 a 13 h 
Preu: aportació de sostenibilitat 10 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21116 
SEMINARI:  LA POR . VIURE SENSE POR I GENERAR CONFIANÇA 
Tenir una ment clara és igual que parlar de veure una font de la que raja aigua cristal·lina .  
Com et vols veure?  La pràctica del silenci ens ajuda sempre a prendre les decisions més 
encertades en el moment concret. Treballarem un conjunt de pautes que ens ajudarà a donar 
respostes amb un nou aire de renovació i determinació. 
Professora: Pilar Quera 
Dia: dissabte 20 de novembre de 10.30 a 13 h 
Preu: aportació de sostenibilitat 10 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21117 
SEMINARI:  “ SÓC COM PENSO “ LA IMPORTÀNCIA DE PENSAR CORRECTAMENT  
La il·lusió i l'egocentrisme, ens porta a un petit món d'auto gratificació. Tendeix a no preocupar
-se per les necessitats i els sentiments d'altres persones, i es preocupa únicament pels propis 
desitjos, interessos i esperances. Explorarem l’equilibri, l’art de donar i rebre, del silenci i la 
paraula, del moviment i la pausa. L’art de passar dels extrems límits a un espai interior de 

serenor, un paisatge més ampli i segur de l’ésser per poder ser nosaltres mateixos.  
Professora: Pilar Quera 
Dia: dissabte 4 de juny de 10.30 a 13 h 
Preu: 10 €   |   Organitza: GESICP 
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SE21118 
PRODUCTES NATURALS PER A LA HIGIENE I TRACTAMENT FACIAL . CUIDA’T LA CARA 
Aprèn a elaborar els teus propis productes naturals per a la cura facial. Prepara’t un tònic, un 
exfoliant suau i una crema lleugera/mousse facial amb productes naturals i ecològics. També 
aprendrem quin protocol hem de seguir diària i setmanalment 
Professora: Eva Duch 
Dia: dimecres 24 de novembre de 19 a 21 h   |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 
 
SE21119 
COM POJECTAR LA TEVA  ESSÈNCIA EN EL TEU “LOOK”  
Taller enfocat a l’estilisme personal i a la creació d’un “look” propi, identitari, a partir de l’auto-
coneixement. 
Dirigit a totes aquelles persones que senten curiositat per la moda, l’estètica i la bellesa i volen 
reivindicar la seva personalitat a través de potenciar la seva imatge. Els i les assistents apren-
dran a conèixer que és allò que més els afavoreix a partir de l’anàlisi de les seves emocions i 
estats d’ànim. 
Professora: Mariona Tell 
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h  |   Dies: 6 i 20 d’abril, 4 i 18 de maig, 1 i 15 de juny  
Preu: 40 €   |   Organitza: Associació MAYLA 

IMATGE PERSONAL 

monogràfics 
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SE21120 
ANGLÈS PER VIATJAR PER A PRINCIPIANTS (DILLUNS)  
No es requereix cap coneixement previ de la llengua. Curs basat en vocabulari útil per viatjar 
Professor: James Nield 
Horari: dilluns de 10 a 11 h   |   Durada: de 4 d’octubre a 13 de juny   |   Preu: 150 €   
Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21121 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL BÀSIC (DILLUNS) 
Es requereix haver estudiat la llengua un mínim de 2 anys 
Professor: Anna Altisent 
Horari: dilluns de 18 a 19 h   |   Durada: de 4 d’octubre a 13 de juny   |   Preu: 150 €   
Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21122 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL BASIC (DIMECRES) 
Professor: James Nield 
Horari: dimecres de 11 a 12 h   |   Durada: de 6 d’octubre a 15 de juny   |   Preu: 150 €   
Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21123 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL MIG (DILLUNS) 
Haver estudiat la llengua un mínim de 3 anys  
Professora: Anna Altisent 
Horari: dilluns de 9.30 a 10.30 h   |   Durada: de 4 d’octubre a 13 de juny   |   Preu: 150 €   
Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21124 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL MIG (DIMARTS I DIJOUS) 
Aprenentatge per la lectura i comprensió de text. Haver estudiat la llengua un mínim de 3 anys  
Professora: Anna Altisent 
Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h   |   Durada: de 5 d’octubre a 16 de juny  
Preu: 290 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21125 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL AVANÇAT (DIMARTS MATÍ)   
Professor: James Nield 
Horari: dimarts de 10 a 11 h  |   Durada: de 5 d’octubre a 14 de juny   |  Preu: 150 €   
Organitza: Associació La Bombeta 
 
 

IDIOMES 



 

 

      IDIOMES  
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SE21126 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL AVANÇAT (DIMARTS TARDA)   
Professora: Anna Altisent 
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h   |   Durada: de 5 d’octubre a 14 de juny 
Preu: 150 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21127 
ANGLÈS CONVERSA NIVELL AVANÇAT (DILLUNS I DIMECRES) 
Aprenentatge mitjançant la lectura i la comprensió de text 
Professora: Anna Altisent 
Horari: dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h   |   Durada: de 4 d’octubre a 15 de juny 
Preu: 290 €    |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21128 
ANGLÈS NIVELL INICIAL (DIMECRES) 
No es requereix coneixement previ de la llengua. Llibre de text no inclòs en el preu del curs . 
Professora: Anna Altisent 
Horari: dimecres de 18 a 19.30 h   |   Durada: de 6 d’octubre a 15 de juny 
Preu: 225 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21129 
ANGLÈS BÀSIC 
Es recomana haver estudiat la llengua un mínim d’1 any. 
Professora: Anna Altisent 
Horari: dimecres de 9.15 a 10.45  h   |   Durada: de 6 d’octubre a 15 de juny   
Preu: 225 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21130 
ANGLÈS NIVELL MIG    
Es recomana haver estudiat un mínim d’1 any. Llibre de text no inclòs en el preu del curs.  
Professora: Anna Altisent 
Horari: dimarts i dijous de 11 a 12 h   |   Durada: de 5 d’octubre a 16 de juny  
Preu: 290 €  |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21131 
ANGLÈS PREINTERMIG 1 
Professora: Anna Altisent 
Horari: divendres de 9.30 a 11 h   |   Durada: de 1 d’octubre a 17 de juny  
Preu: 225 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21132 
ANGLÈS PREINTERMIG 2 
Haver estudiat la llengua un mínim de 2 anys. 
Professora: Anna Altisent 
Horari: divendres de 15.15 a 16.45 h   |   Durada: de 1 d’octubre a 17 de juny   
Preu: 225 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
 
SE21133 
ANGLÉS CONEIXEMENTS MITJANS        
Haver estudiat la llengua un mínim de 3 anys. Llibre de text no inclòs en el preu del curs.  
Professora: Anna Altisent    
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 16 de juny  
Preu: 290 €   |   Organitza: Associació La Bombeta 
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      IDIOMES  

 
SE21134 
LLENGUA DE SIGNES CATALANA  (NIVELL B2)  120 hores  
La llengua de signes és una llengua utilitzada per les persones sordes. La gent creu que són 
gestos però és una llengua reconeguda, compleix tots els requisits: gramàtica, sintaxis, vocabu-
lari propis. És una llengua molt rica i que al ser gestual et dóna la possibilitat de comunicar-te 
d'una altra manera, molt dinàmica. Entren en joc altre recursos com l'expressió facial, la memòria 
visual. És un repte molt engrescador. Enganxa.  
En aquest curs els alumnes ampliaran la competència lingüística en llengua de signes catalana i 
profunditzaran en els coneixements previs adquirits a l’A1, A2 i B1 anteriorment.  
Objectius del curs:  
Comprendre que la llengua de signes és el mitjà principal de comunicació a la vida de les perso-
nes sordes.  
- Profunditzar en el coneixement social i psicològic de la població sorda.  
- Conèixer la riquesa i la complexitat de la llengua de signes.  
- Augmentar la capacitat comunicativa amb la població sorda.  
- Usar de forma correcta els recursos formals de la llengua de signes per la comunicació.  
Lloc: Espai Marfà 
Professores: Mar Nadal i Teresa Vila  
Horari: dissabte de 10 a 13.30  h   |   Durada: de 2 d’octubre a 18 de juny  
Preu: 430 €. Preu amb descompte: 410,50 € (per a socis de l’AGS, estudiants majors de 16 
anys, jubilats, aturats, famílies nombroses i famílies monoparentals) no acumulables  
Organitza: Associació Gironina de sords  
 
SE21135 
XINÉS MANDARÍ I  CAL·LIGRAFIA TRADICIONAL  
Classes combinades del xinés mandarí i la pràctica de la cal·ligrafia dels caràcters xinesos. 
Aprendrem la fonètica més estàndard del xinés mandarí, les paraules i frases usuals per les 
comunicacions quotidianes. Així com els caràcters més senzills i útils de l’escriptura, practicant la 
cal·ligrafia també com a una eina per ajudar a percebre la concentració i la tranquil·litat de la 
ment mentre fem el moviment del braç, aconseguint així l’equilibri de les forces i l’energia, i alho-
ra que coneixem costums i de la cultura xinesa. 
Professora: professors qualificats trilingüístics (xinés, català i castellà)  
Horari: dijous de 17.30 a 19 h   |   Durada: de 7 d’octubre a 16 de juny   |   Edat: + de 16 anys  
Preu: 198 € material inclòs. 
Organitza: Associació Siwei d’intercanvi cultural Xina-Catalunya 
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SE21136 
TALLER DE MEMÒRIA SANTA EUGÈNIA  (DILLUNS) 
Activitats que agilitzen i reactiven els mecanismes de la memòria.  
Pensat per a gent gran. 
Lloc: Espai Cívic Santa Eugènia. 
Horari: dilluns de 10 a 11 h   |   Durada: del 18 d’octubre al 16 de maig 
Preu: 15 € 
Organitza: C.C. Santa Eugènia i Ass. Gent Gran de Santa Eugènia 
 
 
SE21137 
TALLER DE MEMÒRIA CAN GIBERT  (DIJOUS) 
Activitats que agilitzen i reactiven els mecanismes de la memòria.  
Pensat per a gent gran. 
Lloc: Espai Cívic de Can Gibert el Pla.  
Horari: dijous de 10 a 11 h   |   Durada: del 21 d’octubre al 5 de maig 
Preu: 15 € 
Organitza: C.C. Santa Eugènia i Ass. de jubilats i pensionistes Sant Joan 

MEMÒRIA I REFORÇ DE LA LLENGUA 
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SE21138 
FOTOGRAFIA: COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA       
Composar una fotografia és cercar la millor vista d’una escena i aconseguir l’harmonia entre 
els seus elements. Es donaran trucs per fer una bona composició. 
Professor: Abelardo i Christian 
Dia: dijous 14 d’octubre de 19 a 20.30 h    |   Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés) 
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 
 
SE21139 
FOTOGRAFIA I LLARGA EXPOSICIÓ   
Tècniques i trucs per aprendre a ser millor fotògraf. Aprèn a fer fotos en mode manual: dia-
fragma, velocitat d’obturació, ISO. 
Professor: Antonio i Pablo 
Dia: dijous 21 d’octubre de 19 a 20.30 h   |   Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés)  
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 
 
SE21140 
FOTOGRAFIA: MACRO FOTOGRAFIA   
En els petits detalls hi ha la grandesa. 
Professor: Christian i Pablo  
Dia: dijous 4 novembre de 19 a 20.30 h    |   Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés)  
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 

FOTOGRAFIA I AUDIOVISUAL 

monogràfics 



 

 

 
SE21141 
FOTOGRAFIA: BOKEH        
Aprèn què és el bokeh/desenfoc, com s’utilitza i aprèn a treure-li avantatges a aquesta carac-
terística òptica per les teves fotos. | 
Professor: Antonio i Pablo 
Dia: dijous 18 novembre de 19 a 20.30 h 
Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés)  
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 
 
SE21142 
FOTOGRAFIA: FOTO D’ESTUDI       
Aprèn a fer fotos d’estudi. Classe teòrica-pràctica 
Professor: Joan Lagos 
Dia: dijous 2 desembre de 19 a 20.30 h 
Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés) 
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 
 
SE21143 
FOTOGRAFIA: LIGHT PAINTING       
Què és la fotografia light painting? Com es fa? T’explicarem tots els trucs que has de saber 
per portar a terme aquesta senzilla tècnica 
Professor: Pablo i Antonio 
Dia: dijous 16 desembre de 19 a 20.30 h 
Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés) 
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 
 
SE21144 
FOTOGRAFIA: REVELAT RAW   
Dona vida a les teves fotos revelant en RAW.  
Professor: Antonio i José Miguel 
Dia: dijous 13 de gener de 19 a 20.30 h 
Preu soci: 15 minuts de temps  
Preu no soci: 5 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà portar justificant d’ingrés)  
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 

FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS  monogràfics 
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COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGÍES  I ROBÒTICA 

SE21145 
CÀPSULES: MÀRQUETING ON LINE PER TU!            
7 dies, 7 eines del màrqueting on line: conceptes essencials, continguts, canva, wordpress, 
xarxes socials, email màrqueting, tancament,. 
Per a què aprenguem a destacar en un món amb tantes oportunitats. Tenim el prejudici que 
el màrqueting és només per vendre, però ens oblidem que es fa servir per a mil coses: per 
organitzar botifarrades, per trobar feina, per compartir experiències, per relacionar-nos, per 
comunicar els esdeveniments, per oferir coneixements,... o sigui una eina per compartir.  
Professor: José Manuel Molinero  
Horari: 2n dimecres de mes de 19.45 a 21 h   
Durada: 13 octubre, 10 novembre, 15 desembre, 12 gener, 9 febrer, 9 març, i 20 abril 
Preu soci: 1,30 hores temps  |  Preu no soci: 30 € al compte del Banc dels Aliments (caldrà 

portar justificant d’ingrés)   |   Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni 

ESCACS I JOCS DE TAULA 

SE21146 
ESCACS INICI PER ADULTS 
Introducció i iniciació als escacs per adults a partir de 16 anys. 
Horari: Dimarts de 19 a 20  h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny  |   Preu: 30 €  
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugenia i C.C. Santa Eugènia 
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SE21148 
DETERGENTS ECOLÒGICS DE NETEJA  
Elaborarem els nostres productes de neteja lliures de tòxics. Lleva-greixos, ambientador, 
netejavidres. abrillantador de mobles, neteja-terra…tots de forma natural, saludable i econò-
mics. En prepararem alguns per a què els puguis emportar: pedra de neteja (Pierre verte), 
pastilles wc, ambientador per a calaixos i armaris, lleva-greixos i si queda temps, decidirem 
tots plegats.  
Professora: Eva Duch 
Dia: dimecres 13 d’octubre de 19 a 21 h   |   Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 

CIENCIA, LITERATURA I PENSAMENT 

SE21147 
CLUB DE LECTURA  EN CLAU FEMENINA  
Espai de lectura i reflexió en femení, sobre diverses temàtiques d’interès proposades per les 
dinamitzadores i pel grup al llarg de les sessions.  
Conductores: Lucía Suárez (Psicòloga social) i Montserrat García (dinamitzadora) 
Horari: dissabte de 10 a 11.30 h  |  Dies: 29 gen, 26 feb, 26 març, 30 abril, 28 maig i 18 juny 
Preu: gratuït   |   Organitza: Associació MAYLA 

NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT 

monogràfics 

monogràfics 
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NATURA ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT  monogràfics 

SE21149 
SABÓ CASOLÀ  AMB OLI RECICLAT 
Vols aprendre a aprofitar l’oli de cuina usat? Vine i aprèn a netejar l’oli de diferentes maneres 
per tal de preparar productes per a la neteja, com sabó per a la roba, pastilles per al wc, sabó 
líquid, sabó sòlid, pastilles rentaplats … taller ecològic. Taller totalment pràctic. 
Professora: Eva Duch 
Horari: dimecres de 19 a 21 h   |   Dies: 3, 10 i 17 de novembre  
Preu: 15 €   |   Organitza: GESICP 
 
SE21150 
MECÀNICA BÀSICA DE LA BICI NIVELL 1 (OCTUBRE) Adults 
Aprèn la mecànica bàsica de reparació i manteniment de bicicletes a un nivell elemental.  
Detecció d'avaries, observació de desgast, muntatge d'elements, etc. Podeu portar la vostra 
bicicleta! Hi ha un cavallet per cada dos alumnes. El material va a càrrec de cada alumne. Cal 
portar eines bàsiques: joc de claus Allen, clau Anglesa, tornavís d’estrella, tornavís pla i palan-
ques per desmuntar cobertes. 
Professor: Ot Dóniga 
Horari: dimarts de 19.30 a 20.30 h (1r dimarts de 19.30 a 21 h)   |   Dies: 5, 19 i 26 d’octubre  
Preu: 25 €   |   Organitza: MOU-TE EN BICI  
 
SE21151 
MECÀNICA BÀSICA DE LA BICI NIVELL 2 (NOVEMBRE) Adults 
Aprèn la mecànica bàsica de reparació i manteniment de bicicletes a un nivell elemental.  
Detecció d'avaries, observació de desgast, muntatge d'elements, etc. És necessari haver su-
perat el nivell 1 o tenir coneixements sòlids de mecànica bàsica de la bici per cursar aquest 
taller.  Podeu portar la vostra bicicleta! Hi ha un cavallet per cada dos alumnes. El material va 
a càrrec de cada alumne. Cal portar eines bàsiques: joc de claus Allen, clau Anglesa, tornavís 
d’estrella, tornavís pla i palanques per desmuntar cobertes. 
Professor: Ot Dóniga 
Horari: dimarts de 19.30 a 20.30 h (1r dimarts de 19.30 a 21 h) 
Dies: 9, 16 i 23 de novembre   
Preu: 25 €   |   Organitza: MOU-TE EN BICI  
 
SE21152 
TALLER DE JARDINS I HORTS VERTICALS                
A través de la pràctica aprendrem a fer un jardí i hort vertical a Can Ninetes (farem la prepara-
ció de substrat vegetal i de les bosses de contenció i la instal·lació de reg). Coneixerem plan-
tes culinàries, aromàtiques, medicinals, decoratives i hortícoles que hi podem posar, així com 
farem la plantació de paret vegetal. 
I per últim, descobrirem diferents possibilitats de posar-ho en pràctica als nostres balcons, 
micro-jardins i terrasses urbanes, amb iniciatives de reciclatge i pràctiques ecològiques  
Professor: Josep M Trias 
Horari: divendres de 17 a 19 h   |   Dies: 4, 11, 18, 25 de març i 1 d’abril  
Preu: 30 €   |   Organitza: CCSE i Associació d’Usuaris de les Hortes de Sta. Eugènia  
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS  
  
1. Passos a seguir per formalitzar la preinscripció 
 
IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la preinscrip-
ció, 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 perme-
trà 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 infor-
macions 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 presen-
tada, 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.  
  

INSCRIPCIONS 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: De l’1 al 15 de setembre de 2020 
SORTEIG DE PLACES: El 16 de setembre de 2020 
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: A partir del 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 
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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 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’inscripci-
ons) 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 qualse-
vol 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. 
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 AL  CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA   

JOCS PER A TOTHOM. ESPAI OBERT 
Us convidem a formar part d’un espai de trobada per totes les edats on compar-
tir i divertir-nos amb jocs de taula variats.. 
Horari: dimarts de 17 a 19 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny 
Organitza C.C. Sta. Eugènia 
 
CUINA’T EL CATALÀ 
Qui tenim de veí?? Cuina multicultural  
Horari: divendres, de 10 a 12.30 h   |   Durada: d’octubre a desembre   
Organitza: CCSE, EBASP, SMO, CNL I CFA Girona 
 
CUINA’T EL CATALÀ   
Coneixem les nostres cultures 
Horari: divendres, de 10 a 12.30 h   |   Durada: de gener a març 
Organitza: CCSE, EBASP, SMO, CNL I CFA Girona 
 
CUINA’T EL CATALÀ  
Alimentació saludable i cuina mediterrània 
Horari: divendres de 10 a 12.30 h   |   Durada: d’abril a juny 

Organitza: CCSE, EBASP, SMO, Cáritas, CNL I CFA Girona  
 
CANT CORAL ART DE TROYA 
Una coral oberta a tothom que vulgui gaudir amb el cor i viure l'art del cant coral!  
Direcció: Ivi Borrero Masó  
Horari: dilluns de 19 a 21 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Organitza CCSE, La Marfà i entitats i serveis de Santa Eugènia de Ter i Can 
Gibert del Pla. 
 
CULTURES DELMÓN AL BARRI 
Espai de trobada i descoberta veïnal intercultural 
Horari: divendres de 19 a 21 h   |   Durada: del 8 d’octubre al 17 de juny 
Organitza: CCSE i entitats i serveis de Santa Eugènia i Can Gibert 

COSTURA 
Activitat només per a socis 
Horari: dijous de 17 a 19 h    |   Durada: del 2 de setembre al 16 de juny   
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 
 
MANUALITATS  
Horari: dilluns de 17 a 19 h   |   Durada: del 6 setembre al 13 de juny    
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 
 
PATCHWORK I COSTURA   
Horari: dimarts de 17 a 19 h   |   Durada: del 7 setembre al 14 de juny    
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 

  A L’ESPAI CÍVIC SANTA EUGÈNIA 
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  A L’ESPAI CÍVIC CAN GIBERT DEL PLA 
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JOCS PER A TOTHOM. ESPAI OBERT 
Us convidem a formar part d’un espai de trobada per totes les edats on compartir i  
divertir-nos amb jocs de taula variats.. 
Horari: dijous de 17 a 19 h   |   Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny  
Organitza: Espai Cívic Can Gibert 
 
TROBADA DE COSTURA 
Us convidem a formar part d’un espai de trobada on compartir i aprendre manualitats i 
costura obert i gratuït. 
Horari:  Dimarts de 10 a 12 h   |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny  
Organitza: Espai Cívic Can Gibert 
 
BINGO 
Horari: dimarts de 17 a 19 h  |  Durada: d’octubre a juny 
Organitza Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan 
 
CORO ROCIEROS- DUENDES DEL CAMINO   
Vine a veure l‘agrupació de músics i vocalistes “Coro Rociero Duende del Camino” 
Horari: dimarts i dijous, de 18  a 19.15 h   |   Durada: del 7 de setembre al 16 de juny     
Organitza Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan i “Duendes del Camino” 
 
BALLS PER A LA GENT GRAN 
Per informar-vos de les dates i dels grups que tocaran a cada ball us podeu adreçar a  
l’Espai Cívic Can Gibert i consultar la programació. 
Període: Diumenge quinzenal (a partir de gener)   |   Horari: a les 17 h 
Preu socis: gratuït  |  Preu no socis: 5 €   
Organitza Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan 
 
CAMINADES SALUDABLES 
Vine a passejar acompanyat, a descobrir els itineraris del nostre entorn més proper, alho-
ra que fem salut i exercici.   |   Sortida: Espai Cívic Can Gibert 
Dies: divendres de 10 a 12 h   |  Durada: del 8 d’octubre al 17 de juny 
Preu: gratuït   |    Organitza Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan 

 

JOCS PER A TOTHOM. ESPAI OBERT 
Horari: dimecres de 17 a 19 h   |   Durada: del 6 d’octubre al 15 jde uny  
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 
  
BINGO  
Horari: dijous de 17 a 19 h   |   Durada: del 2 de setembre al 16 de juny 
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 
 
MÚSICA EN DIRECTE 
Horari: divendres de 17 a 19 h   |   Durada: del 24 de setembre al 29 de juliol 
Organitza: Ass. Gent Gran Sta. Eugènia 
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                MOU-TE EN BICI 
 
CURS PER APRENDRE A ANAR EN BICICLETA (ADULTS) 
Si no vas tenir l'oportunitat d'aprendre a anar en bici de petit, te n'ensenyarem en 
grup. Passejarem amb calma pels voltants de Can Ninetes, La Marfà i les Hortes 
de Santa Eugènia. Només heu de dur la bici i roba còmode.  
Curs gratuït. Hores convingudes. Cal fer-se soci de l’entitat (quota 20 €)     
Organitza: Mou-te en Bici  
 
SORTIDES AMB TÀNDEM PER INVIDENTS  
Cada dimecres fem sortides amb tàndem per invidents.  
Tant si tens interès per a fer de motor, com per a fer de pilot, posa’t en contacte 
amb l’entitat a info@moutenbici.org   |   Organitza: Mou-te en Bici  
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               LA GERUNDINA 

JORNADA DE  PORTES OBERTES 
Jornada per a què qualsevol persona interessada pugui conèixer la dinàmica del 
curs, els professors, el local, etc... pugui aclarir qualsevol dubte i rebi ajuda per a 
inscriure’s si ho desitja.  La Jornada servirà per fer una prova a cada alumne 
inscrits a cursos i tallers per tal d’assignar a cada alumne el seu nivell segons la 
valoració del professor i assignar-li un horari definit de classe segons grup.  
Lloc: Espai Cívic Can Gibert del Pla 
Dia: dilluns, 20 de setembre de 17 a 21 h (per temes aforament farem 2 hores 
per cada disciplina: 17 a 19 h cante, de 18 a 20 h cajón, de 18 a 20 h ball i  
de 19 a 21 h ball)  Edat: A partir de 18 anys   |   Preu: Gratuït 
Organitza: La Gerundina, Penya Flamenca de Girona 
 
VERMUTS FLAMENCS  
El primer o segon diumenge de mes (a concretar) de 12 a 14 h, haurà actuaci-
ons de diferents formacions flamenques amb tastets de tapes i begudes. 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert  del Pla 
Horari: diumenges a concretar  |  Durada: d’octubre a juny   |  Preu: a concretar     
Edat: Obert a tot públic |  Organitza: La Gerundina, Penya Flamenca de Girona 
 
MÀSTER-CLASS TRIMESTRALS    

Màster-class de formació en diferents disciplines de flamenc. 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert  del Pla 

Horari: Dissabtes, 2 hores (a concretar)    |   Edat: Obert a tots els públics   
Preu: 20 €  |    Organitza: La Gerundina, Penya Flamenca de Girona 
 
FESTA CLOENDA TRIMESTRAL DE CURSOS I TALLERS LA GERUNDINA 
Lloc: Espai Cívic Can Gibert  del Pla 

Dies: Cloenda 1r trimestre: 20 desembre |  Cloenda 2n trimestre: 21 març  |  
Cloenda 3r trimestre: 13 juny   |   Preu: gratuït   |   Organitza: La Gerundina 

mailto:info@moutenbici.org
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SORTIDES CICLOTURISTES  
El primer dissabte de cada mes apunta’t a la matinal de sortida cicloturista.  
A les 9.15 h sortida des de Can Ninetes.  
Per a bicicletes individuals i tàndems. Sense inscripció prèvia. Activitat apta per a més 
de 12 anys acompanyats.  |  Organitza: Mou-te en Bici  
 
PEDALADES ORGANITZADES 
Setembre: Pedalada de la Festa Major de Santa Eugènia. 
Juny: Pedalada nocturna del gelat de Girona a Salt.   
Juliol: Pedalada nocturna de Girona a Sant Feliu de Guíxols.  
 
MOU-TE EN BICI també organitza altres activitats. Podeu consultar la programació  
a la web: www.moutenbici.org   |  Tel. 650 640 557  |   info@moutenbici.org     

BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI 
 
Banc del Temps organitza altres cursos i tallers oberts a tothom, places limitades.  
Cal inscripció prèvia a: www.bdtpontdeldimoni.com  
o correu: bdtpontdeldimoni@gmail.com 
 
INTERCANVIS INDIVIDUALS          
Dies: dimarts del 5 d’octubre al 14 de juny  | Horari: de 9 a 18 h 
 
CONVERSA EN ANGLÈS   
Dies: dimarts del 5 d’octubre al 14 de juny  |  Horari: de 18 a 19 h 
 
CUINA  (DIJOUS)  
Dies: dijous, del 7 d’octubre al 16 de desembre   |  Horari: de 20 a 22 h 
 
CUINA  (DILLUNS)   
Dies: dilluns, del 10 de gener al 13 juny   |   Horari: de 20 a 22 h  
 
FOTOGRAFIA  
Professor: Pablo Lidoy     
Dies: dijous, del 7 d’octubre al 16 de juny |  Horari: de 19 a 20.30 H  
 
JORNADES DEL BANC DEL TEMPS 
Dia: dissabte 23 d’octubre tot el dia 

ATENCIÓ PRESENCIAL BANC DEL TEMPS / ACOLLIDA NOU SOCIS/ES                   
Per contactar amb l’entitat per a informació o fer-te soci, pots fer-ho:  
correu electrònic: bdtpontdeldimoni@gmail.com o whatsapp: 644611415  demanat cita 
prèvia a partir del mes d’octubre 
Al Centre Cívic Santa Eugènia: dimarts de 19 a 20 h (amb cita prèvia) 
Al Centre Cívic Sant Narcís: dijous  de 19 a 20 h (amb cita prèvia) 
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CLUB D’ESCACS SANTA EUGÈNIA 
 

CAMPIONATS DE LLIGA CATALANA D’ESCACS 2022     
Horari: diumenge de 7 a 15 h     
Dies: 23 i 30 de gener | 6, 13, 20 i 27 de febrer  |  6, 13, 20 i 27 de març |    
3 i 10 d’abril   |   Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 
  
VII CAMPIONAT D’ESCACS DEL DIA DE LA DONA            
Dia: dilluns 7 de març de 19 a 22 h 
Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 

  

formació d’adults 

               ESCOLA D’ADULTS CFA DE GIRONA 
 
CATALÀ A1             
Horari: dimarts i dijous de 15 a 16.30 h 
Durada: del 28 de setembre al 16 de juny  
Organitza: CFA Girona  
 
CURS D’ALFABETITZACIÓ  (NIVELL N1. 1)        
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 17 h 
Durada: del 27 de setembre al 15 de juny   
Organitza: CFA Girona  
 
CURS D’ALFABETITZACIÓ  (NIVELL N1. 2)          
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 17 a 19 h 
Durada: del 28 de setembre al 16 de juny   |    
Organitza: CFA Girona  

ESPAI OBERT DE TROBADA D’ESCACS 
Espai obert escacs al hall de can Ninetes o a la “placeta dels 
Seixanta-quatre” durant els mesos de primavera i estiu! 
De dilluns  a divendres de 17 a 20 h 



 

 

               

               

CURS D’ALFABETITZACIÓ  NIVELL N1. 2          
Horari: dimecres i divendres de 9 a 11 h 
Durada: del 29 de setembre al 17 de juny     
Organitza: CFA Girona  
 

ATENCIÓ A L’USUARI  ESCOLA D’ADULTS CFA 
Horari: dimecres de 19 a 19.30 h. Durada: del 29 de setembre al 15 de juny 
Informació altres cursos per adults: CFA Girona, Trav.Creu, 1, Girona  
Tel. 972 228 820  

 
 

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA (CNL)  
 
CATALÀ BÀSIC (B3)  
Cursos trimestrals de 45 h, amb un sol curs l’alumne pot fer tot el nivell  
(A2.1, A2.2 i  A2.3) 
Horari: dimarts i dijous, de 18 a  20 h   |   Durada: del 5 d’octubre al 16 de juny 
Organitza: CNL. Servei Local de Català de Girona 
 
CATALÀ INTERMEDI (B2) 
Cursos trimestrals de 45 h, amb un sol curs l’alumne pot fer tot el nivell  
(B2.1, B2.2  i  B2.3) 
Horari: dimarts i dijous, de 9.30 a 11:30 h 
Durada: cursos trimestrals de 45 hores, del 5 d’octubre al 16 de juny 
Organitza: CNL. Servei Local de Català de Girona 
 
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 
Organitza: CNL. Servei Local de Català de Girona 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS CNL 
CNL organitza altres cursos de català, per informar-vos adreceu-vos a:  
www.cpnl.cat/slc.girona  o Tel. 972 22 06 63 

 
 
 
BANC DEL TEMPS PONT DEL DIMONI 
 
CASTELLÀ PER NOUVINGUTS  DILLUNS 

Horari: dilluns de 9.30 a 11 h   |   Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny  
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni  
 
CASTELLÀ PER NOUVINGUTS DIMARTS 
Horari: dimarts de 15.45 a 17 h   |   Durada: de 6 d’octubre a 15 de juny 
Organitza: Banc del temps Pont del Dimoni  
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https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/02001_girona/index.html
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SERVEIS AL CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 
 

SBAS. SERVEI BÀSIC D’ANTENCIÓ SOCIAL 
Consultes i cita prèvia: Tel. 972 419 404 o al serveissocials@ajgirona.cat  
 

OAMR. OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
Horari: dilluns i dimecres i divendres de 9 a 13 h  
Cal cita prèvia: tel. 972 419 010 o al ajuntamentinforma@ajgirona.cat 
 

ATENCIÓ ALS USUARIS DE LES HORTES DE STA EUGÈNIA 
Lloc: Can Po Vell 
Horari d’atenció: dimarts de 16 a 19 h 
www.hortessantaeugenia.com  | Tel  679 750 654  
 

XADOL, SERVEI DE SUPORT AL DOL 
Horari d’atenció: dijous de 9 a 20 h a l’Espai Marfà / Centre Cívic Santa Eu-
gènia del 2 de setembre al 28 de juliol 
Per més informació: infoxadol@gmail.com | servei-de-suport-al-dol-
girona.webnode.es  |  www.xadol.cat 
 
ASOCOLGI, Associació Sociocultural Colombiana de Girona  
Punt d’acollida, assessorament i acompanyament en migracions i ciuta-
dania per a la comunitat. T’informarem del que necessites sobre la ciutat, 
amb temes bàsics com el padró, tramitació de documentació relacionada amb 
estrangeria, atenció social a immigrants i informació sobre habitatge, assesso-
rament i orientació formativa, laboral i jurídica i homologacions, convalidacions 
d’estudis i carnet de conduir i associacionisme, entre d’altres... 
Cal demanar cita prèvia a 677 684 132 o email a asocolgi@gmail.com 

Horari d’atenció: dilluns de 10 a 12 h i de 17 a 19 h, de setembre a juny 
 

 SERVEIS A L’ESPAI CÍVIC SANTA EUGÈNIA 
 

SERVEI DE PODOLOGIA 
Horari: 4rt dimecres de cada mes de 10 a 13 h  
Podòloga: Sanna Centre de Salut   |   Preu: 15 € (cita prèvia) nomès socis  
Organitza: Associació Gent Gran de Santa Eugènia  
 

SERVEIS A L’ESPAI CÍVIC CAN GIBERT DEL PLA 
 
SERVEI DE PODOLOGIA 
Horari: últim dimecres de mes de 10 a 13 h  
Podòloga: Sanna Centre de Salut    |   Preu: 15 € (cita prèvia) nomès socis 
Organitza: Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan 

 

SERVEI DE PERRUQUERIA 
Horari: últim dimecres de mes de 10 a 13 h  
Organitza: Ass. de Jubilats i Pensionistes Sant Joan 
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Cal demanar cita prèvia al tel. 972 419 404 o bé serveissocials@ajgirona.cat 



 

 

60 

ACTE INAUGURACIÓ CUINA XAVIER VILALTA 

Dia: dijous 7 d’octubre a les 20 h  

Organitza: Banc del Temps Pont del Dimoni 

 

JORNADA BANC DEL TEMPS  

Dia: 23 d’octubre durant tot el dia 

Organitza: Banc del Temps Pont del Dimoni 

 

6a NIT DE LA POR  

Dia: divendres 5 de novembre a les 19 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa Eu-

gènia i Can Gibert 

 

15a NIT DE POESIA ERÒTICA  

Dia: divendres 19 de novembre a les 19 h 

Col·labora: Associació La Bombeta i Biblioteca  

Salvador Allende 

 

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

Dia: 25 de novembre a les 19 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

FESTA NADAL. TIÓ GEGANT A CAN GIBERT DEL PLA 

(Pl Pere Calders)  

Dia: 16 de desembre a les 18 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

FESTA NADAL. TIÓ GEGANT A SANTA EUGÈNIA  

(Carrer de Baix)  

Dia: 17 de desembre a les 18.30 h 

De 17.30 a 18.30 h Contacontes i  

18.30 h Xocolatada i caga tió  

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

Jornades  
Comunitaries  
a Can Ninetes 



 

 

NADAL COMUNITARI  

Dia: 29 de desembre a les 17 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

VII CAMPIONAT D’ESCACS DEL DIA DE LA DONA 

Dia: dilluns 7 de març  

Organitza: Club d’Escacs de Santa Eugènia de Ter 

 

V DIA DE LA DONA  

Dia: dimarts 8 de març a les 19 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

BRUNYOLADA POPULAR  

Dia: dijous 31 de març a les 16 h 

Organitza: Associació sociocultural La Bombeta 

 

23a NIT LITERÀRIA 

Dia: dijous 28 d’abril a les 19.30 h 

Col·labora Biblioteca Salvador Allende i  

Associació La Bombeta 

  

PARTIDA ESCACS VIVENT 

Dia: 7 de maig a les 17 h  

Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia 

 

INAUGURACIÓ TEMPS DE FLORS I VISITA GUIADA 

NOCTURNA ALS PATIS OBERTS DE GIRONA 

Dia: divendres 13 de maig de 2022 a les 19.00 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 

 

FESTA CLOENDA DE CURS  

Dia: divendres 17 de juny de 2022 a les 17 h 

Col·labora: Entitats i serveis del barri de Santa  

Eugènia i Can Gibert 
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El Centre Cívic Santa Eugènia programa 

cada 2n dijous de mes de 20 a 22 h un 

interessant documental en V.O. subtitulat 

amb comentari i debat posterior conduit 

per Sergio López Morente 

 
Documentals 2021 
9  setembre “COM JO VULGUI” 
14 octubre “EL RETORN, LA VISA DESPRÉS DE L’ISIS”  
11 novembre “LOBSTER SOUP” 
9 desembre “MOTHERS” 
 
Documentals 2022 
20 gener, 10 febrer, 10 març, 21 abril, 12 maig, 9 juny, 14 juliol:  
per determinar. 

 documental del  mes 

El Centre Cívic Santa Eugènia té diversos espais destinats a exposicions 
i mostres, on cada mes hi podrem veure una proposta diferent. Si ets 
artista i practiques la pintura, el dibuix, la fotografia, l’escultura, etc... i 
vols exposar al nostre Centre, posa’t en contacte amb nosaltres i fes-nos 
la teva proposta! 

    espai d’exposicions 

GRUP D’ASSAIG DE TEATRE de TdeSET   
Un espai per compartir teatre, lectures i assaig d’obres. 
Horari:  dimecres de 19 a 21 h 
Durada: del 6 d’octubre al 22 de desembre  
Preu: gratuït   |   Organitza: TdeSet 

 grups  d’assaig 



 

 



 

 

 

Xarxa de Centres Cívics de Girona 
Centre Cívic Sta Eugènia | Sta Eugènia, 146, 17006 Girona 
Tel. 972 245 111  |  www.girona.cat/ccivics 

ACCESSIBILITAT 
 
CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 
c/ Sta Eugènia, 146  -  17006 GIRONA  
Tel  972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat 
Línia bus urbà L-3 
Girocleta: Estació 13 
 
ESPAI CÍVIC SANTA EUGÈNIA - Casal Gent Gran Santa Eugènia 
C/ Leonor Joher, s/n. Baixos -  17006 GIRONA 
Tel  972 010 272 - 972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat 
Línia bus urbà L-3 
Girocleta: Estació 13 
 
ESPAI CÍVIC CAN GIBERT DEL PLA - Casal Gent Gran de Can Gibert 
C. del Taga, 4, baixos  -  17005 GIRONA 
Tel  646 63 82 74 - 972 239 539  - 972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.cat 
Línia bus urbà L-7 
Girocleta: Estació 7 
 
 

 

 
 

El Centre Cívic Santa Eugènia està situat en una antiga masia del segle XV, coneguda 
com Can Ninetes. És un centre cívic que presenta una àmplia i diversa programació cultu-
ral, on les entitats de la zona tenen una important participació. 

DL Gi 866-2021  


