PORTADA

ANUNCI INTERIOR PORTADA

NADONS (0-3 ANYS)
SN21001

ESPAI CRIANÇA SANT NARCÍS (0-12 MESOS)
Un espai de trobada al barri per famílies amb nadons. Un espai per compartir aquesta etapa tant
especial com és la criança i els primers mesos de vida dels fills/es. Un espai de trobada horitzontal
per compartir pors, alegries, dubtes o senzillament trobar-se amb persones que estan en un
moment similar acompanyant els seus nadons en les primeres etapes de la seva vida. Un espai
acompanyat per una mestra especialitzada en pedagogia Waldorf que farà la selecció dels
materials que es trobaran a l’aula i aportarà eines, recursos i estarà present pel que sigui necessari
pel grup. Per nadons de 0 a 12 mesos i 1 adult.
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Cecilia Candia
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dimecres 10.30-12
Durada: 6 d’oct. - 25 de maig
Preu: 67,50 €
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21002

MASSATGE AMB NADONS
Espai per a cuidadors/es i nadons de 0 a 6 mesos (no gatejadors) on s'acull el desig d'oferir una
càlida atenció al nadó, i també la necessitat d'acompanyament durant el primer temps de la
criança. Aprendràs una tècnica de massatge infantil basada en l'escolta activa i respecte, mentre
gaudiu del contacte de l'un amb l'altre. Com a cuidador/a , et nodriràs de l'experiència de
compartir la vivència de la criança amb altres persones i de la pràctica de tècniques de cura
personal i relaxació que afavoriran el teu benestar i el del teu nadó. Podeu venir amb un
acompanyant.Al fer la inscripció cal inscriure el nadó.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Gemma Juncadella
Dijous 10-12 h
Preu: 51,20 €

SN21003

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 d'oct.- 25 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL I (TARDOR) (18 MESOS-3 ANYS)
L'objectiu és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i nenes
puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els donen els seus sentits i la seva
imaginació. Algunes propostes: pintura amb transparències, plastilina casolana, fang, pintura amb
tints naturals, etc.
Cal portar roba que es pugui embrutar o davantal.
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Cecilia Candia
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 11-12 h
Durada: 13 de nov.
Preu: 3,20 €
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21004

ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL II (TARDOR) (18 MESOS-3 ANYS)
L'objectiu és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i nenes
puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els donen els seus sentits i la seva
imaginació. Algunes propostes: pintura amb transparències, plastilina casolana, fang, pintura amb
tints naturals, etc.
Cal portar roba que es pugui embrutar o davantal.
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Cecilia Candia
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 11-12 h
Durada: 20 de nov.
Preu: 3,20 €
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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SN21005

ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL I (HIVERN) (18 MESOS-3 ANYS)
L'objectiu és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i nenes
puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els donen els seus sentits i la seva
imaginació. Algunes propostes: pintura amb transparències, plastilina casolana, fang, pintura amb
tints naturals, etc.
Cal portar roba que es pugui embrutar o davantal.
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Cecilia Candia
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 11-12 h
Durada: 22 de gener
Preu: 3,20 €
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21006

ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL II (HIVERN) (18 MESOS-3 ANYS)
L'objectiu és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i nenes
puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els donen els seus sentits i la seva
imaginació. Algunes propostes: pintura amb transparències, plastilina casolana, fang, pintura amb
tints naturals, etc.
Cal portar roba que es pugui embrutar o davantal.
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Cecilia Candia
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 11-12 h
Durada: 5 de febrer
Preu: 3,20 €
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

INFANTIL I JUVENIL (3-17 ANYS)
DIBUIX I PINTURA
SN21007

MESTRES DE LA PINTURA (10-15 ANYS)
Taller de dibuix i pintura per acostar nenes i nens als principals artistes universals a través de
l’experimentació amb la pintura. Treballarem diferents projectes a partir d'obres d’ artistes
universals com Leonardo Da Vinci, Albert Durero, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Vincent
van Gogh, Pablo Picasso, Wasily Kandinsky, Salvador Dalí, Joan Miró... Aprofitarem per aprendre
una mica sobre les seves principals obres i així descobrirem l'ampli ventall de les diferents
maneres d'entendre i interpretar l'art per pintors molt coneguts. El retrat, el bodegó, el paisatge, la
llum i el color, l'art abstracte... aquestes seran algunes de les propostes plàstiques que realitzarem.
Material inclòs en el preu
Tallerista: Juanjo Valeros
Dilluns 17.30-19 h
Preu: 84 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 30 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS
SN21008

CIANOTIPIA I (8-12 ANYS)
Experimentem amb la fotografia amb la tècnica de cianotípia. Reproduirem imatges sobre diversos
suports, utilitzant una fórmula química molt simple i revelant amb la llum de sol!
Els i les participants no hauran de portar cap material.
Tallerista: Ayelén Salerno
Dissabte 10-13 h
Preu: 9,60 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 9 d'oct.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21009

CIANOTIPIA II (8-12 ANYS)
Experimentem amb la fotografia amb la tècnica de cianotípia. Reproduirem imatges sobre diversos
suports, utilitzant una fórmula química molt simple i revelant amb la llum de sol!
Els i les participants no hauran de portar cap material.
Tallerista: Ayelén Salerno
Dissabte 10-13 h
Preu: 9,60 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 26 de març
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I ROBÒTICA
SN21010

CREACIÓ D'UN FANZINE AMB LES TEVES FOTOS D'ARXIU
Les fotos d'arxiu són un món infinit on trobar històries maques per explicar. Crearàs el teu propi
fanzine, un format totalment lliure de normes :)
Workshop per treballar la fotografia a través de la creació de narratives.
Cada alumne haurà de portar: les seves fotografies en digital, portàtil amb pack Adobe.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Tsune Martínez
Dijous 18-20 h
Preu: 19,20 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 3 de març- 24 de març
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21011

INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA I LA PROGRAMACIÓ
En aquest taller entendrem la tecnologia a través de la creació d'un projecte DIY. Aprendrem a
controlar i programar la placa @ arduino.cc per poder així, comunicar-nos amb el món real a
través de sensors i actuadors.
El taller està orientat a joves que tingui interès tant en adquirir coneixement o en començar a
programar i a utilitzar la tecnologia per desenvolupar diferents iniciatives.
Arduino és una companyia de desenvolupament de programari i maquinari lliures, així com una
comunitat internacional que dissenya i manufactura plaques de desenvolupament de maquinari per
construir dispositius digitals i dispositius interactius que puguin detectar i controlar objectes del
món real.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Nicolás Saganías
Dijous 18-21 h
Preu: 19,20 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 11 de nov.- 18 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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FAMILIARS
SN21012

SEGUIM LA PISTA A LES PLANTES SILVESTRES (TARDOR)
El nostre entorn està ple de tresors vegetals, només cal descobrir-los. Aquesta activitat us proposa
un repte: haureu de ser bons i bones observadors/es i identificar aquelles plantes que, amb les
seves propietats, ens poden ser molt útils en cas de necessitat. La recompensa val la pena!
Cal portar un rotllo de cinta adhesiva i una llibreta dina5 o dina4. Nens i nenes de 4 a 12 anys + 1
adult
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Pilar Martinez
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 10.30-13 h
Durada: 27 de nov.
Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21012

SEGUIM LA PISTA A LES PLANTES SILVESTRES (PRIMAVERA)
El nostre entorn està ple de tresors vegetals, només cal descobrir-los. Aquesta activitat us proposa
un repte: haureu de ser bons i bones observadors/es i identificar aquelles plantes que, amb les
seves propietats, ens poden ser molt útils en cas de necessitat. La recompensa val la pena!
Cal portar un rotllo de cinta adhesiva i una llibreta dina5 o dina4. Nens i nenes de 4 a 12 anys + 1
adult
Al fer la inscripció cal inscriure l’infant.
Tallerista: Pilar Martinez
Lloc: C. C. Sant Narcís
Dissabte 10.30-13 h
Durada: 30 de abril
Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

ADULTS (+18 ANYS)
DIBUIX I PINTURA
SN21013

URBAN SKETCHING
Curs/taller sobre il·lustració de paisatge urbà en petit format. Aquesta disciplina s'ha popularitzat
molt a escala mundial ja que apropa, d'una manera senzilla i divertida, la creació artística a molta
gent que no té gaires nocions de dibuix i/o de pintura, ja que es tracta d'una tècnica basada en
l'esbós. Quan viatgem o sortim de vacances moltes vegades voldríem captar la vivència, el lloc, el
moment especial, res millor que ser valents i fer una il·lustració ràpida que captarà per sempre
aquell record.
Aprendrem a dibuixar una mica de tot el que ens envolta: arquitectura, persones, vegetació,
detalls... amb lliçons i consells bàsics de dibuix sobre conceptes com l'encaix, la composició, la
perspectiva, el tema i la tècnica del llapis i el retolador. També aprendrem aspectes bàsics de color
i treballarem la tècnica d'aquarel·la. L'Urban Sketching és una pràctica que es fa a l'aire lliure. Les
circumstàncies del curs no permetrà sempre dibuixar a l'exterior però de tant en tant, si la llum
ens ho permet, anirem fent pràctiques a plain air fora de l'aula i aprofitarem els racons tan
especials que té el barri de Sant Narcís.
Material necessari: petit bloc d'aquarel·la o quadern Sketchbook, llapis, goma, retolador de punta
prima, caixa d'aquarel·les i pinzells amb dipòsit d'aigua (material no inclòs al curs).
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Juanjo Valeros
Dilluns 19.15-20.45 h
Preu: 96,60 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 30 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
6

SN21015

IL·LUSTRACIÓ I IMAGINACIÓ
Aquest és un taller exploratori que busca deixar anar la mà, enfrontar-se al paper en blanc, i deixar
fluir la imaginació. A partir de simples exercicis exploratoris amb diferents tècniques il·lustratives,
acompanyades d'imatges suggerents des de la literatura - els núvols, les pedres o el carrer mateix
- buscarem perdre la por a dibuixar, acostant-nos a la mà i al dibuix des de traços i conceptes molt
simples. Aquest taller va dirigit a tota mena de persones que vulguin llançar-se a dibuixar, i
sobretot, desbloquejar la imaginació a través del dibuix. No és necessari tenir coneixements previs
en il·lustració o dibuix.
Cada alumne ha de portar el seu material. Per exemple: llàpis de colors/acrílics/pastels/pinzells,
retoladors. Les fulles de paper blanques es trobaran a l’aula.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Joana Higuita
Dijous 18.30-20.30 h
Preu: 32 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 3 de febr.- 24 de feb
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

ARTESANIA TÈXTIL
SN21016

EXPRESSA'T AMB TEIXITS
Retalla, cus i enganxa.
Una proposta per endinsar-se en el món del tèxtil amb l'objectiu d'experimentar amb diferents
tipus de teixits, colors i textures. La idea és crear un espai de trobada al voltant del fil i l’agulla i
despertar la inquietud creativa de cadascú a partir de diferents materials.
Evolucionarem al ritme personal per gaudir del procés i expressar la pròpia inquietud artística.
Va dirigit a totes aquelles persones que vulguin passar una bona estona experimentant amb teles,
retallant i cosint.
Cal portar: Retalls de tela o peces de roba que ja no utilitzis (2 o 3 peces), fixa't en els estampats,
colors i textures. Fils de diferents colors i gruixuts. La idea és no comprar i reutilitzar el que tenim
a casa.
Tallerista: Paula Clay
Dimarts 19-20.30 h
Preu: 76,15 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 24 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21017

PATCHWORK GRUP 1 (GENT GRAN)
Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Alícia Vila de Miquel
Dilluns i dimecres 17-19 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 15 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21018

PATCHWORK GRUP 2 (GENT GRAN)
Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Alícia Vila de Miquel
Dilluns i dimecres 17-19 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 15 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís
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SN21019

PUNTES DE COIXÍ (GENT GRAN))
Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Dolors Benet i Roser Blanes
Dimecres 16-19 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 6 d'oct.- 15 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

ACTIVITATS FÍSIQUES
SN21020

GIMNÀSTICA GRUP 1 (GENT GRAN)

Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Eva Sarsanedas
Dilluns i dimecres 9.30-10.30 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 15 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21021

GIMNÀSTICA GRUP 2 (GENT GRAN)

Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Eva Sarsanedas
Dilluns i dimecres 10.45-11.45 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 15 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21022

IOGA IYENGAR NIVELL 1

La pràctica del ioga ens regenera, aportant harmonia i les postures són una combinació
d'alineació, concentració que juntament amb la respiració i relaxació profunda reconnecta, ens
dinamitza i ens fa més flexibles evitant fluctuacions de la ment. Cal portar, roba còmoda, i màrfega.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Carlos Folguera
Dimarts 19.30-21 h
Preu: 190 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 31 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís

SN21023

IOGA IYENGAR NIVELL 2

La pràctica del ioga ens regenera, aportant harmonia i les postures són una combinació
d'alineació, concentració que juntament amb la respiració i relaxació profunda reconnecta, ens
dinamitza i ens fa més flexibles evitant fluctuacions de la ment. Cal portar, roba còmoda, i màrfega.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Carlos Folguera
Dimecres 19.30-21 h
Preu: 190 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 6 d'oct.- 25 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís
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SN21024

PILATES SANT NARCÍS GRUP 1

Pilates és un mètode d'exercici i moviment físic dissenyat per a estirar, enfortir i equilibrar el cos.
Indicat per a totes les edats, sobretot per a persones que pateixen problemes d'esquena. Cal
portar roba esportiva, calçat adequat i una màrfega.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Mar Martínez
Dimarts 18-19.15 h
Preu: 150 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 31 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís

SN21025

PILATES SANT NARCÍS GRUP 2

Pilates és un mètode d'exercici i moviment físic dissenyat per a estirar, enfortir i equilibrar el cos.
Indicat per a totes les edats, sobretot per a persones que pateixen problemes d'esquena. Cal
portar roba esportiva, calçat adequat i una màrfega.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Mar Martínez
Dimarts 19.30-20.45 h
Preu: 150 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 31 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís

SN21026
TAI-TXI

Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Rossend
Dijous 10-11 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 d'oct.- 16 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

DANSA I BALL
SN21027

COUNTRY GRUP 1 (GENT GRAN)

Activitat per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha de venir
al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies de carnet,
una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Teresa Miqueló
Dimarts 16.30-17.30 h
Preu: 50 € (*)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 14 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21028

COUNTRY GRUP 2 (GENT GRAN)

Activitat per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha de venir
al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies de carnet,
una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Teresa Miqueló
Dimarts 17.45-18.45 h
Preu: 50 € (*)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 14 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís
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SN21029

COUNTRY GRUP 3 (GENT GRAN)

Activitat per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha de venir
al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies de carnet,
una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Teresa Miqueló
Dijous 16.30-17.30 h
Preu: 50 € (*)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 d'oct.- 16 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21030

COUNTRY GRUP 4 (GENT GRAN)

Activitat per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha de venir
al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies de carnet,
una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Teresa Miqueló
Dijous 17.45-18.45 h
Preu: 50 € (*)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 d'oct.- 16 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

SN21031

DANSA ORIENTAL AMB TREBALL DE SÒL PÈLVIC

La dansa oriental ens fa ballar des de la pelvis, el que l'envolta per fora (les abdominals) i els
òrgans interns. Just al bell mig de la cavitat pèlvica es troba l'úter; així, els moviments rotatoris de
la pelvis i les ondulacions abdominals tonifiquen les fibres longitudinals i circulars que composen
la musculatura de l'úter. El sòl pelvià, associat al nostre equilibri i força, s'activa al treballar les
abdominals i el diafragma. Els moviments de la dansa oriental són beneficiosos per la disminució
o desaparició de les pèrdues d'orina i la millora de les relacions sexuals. Prepara la dona per
gaudir d'un millor part i és recomanable per recuperar to al sòl pelvià després del part i durant el
climateri. Cal portar roba còmoda. Per dones que vulguin treballar la fertilitat, embarassades,
menstruants, en fase de climateri i mames amb els seus bebès.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Noèlia Costa
Divendres 17.30-19 h
Preu: 180 €

SN21032

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada:1 d'oct.- 27 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís

PUNT DE BALL FOLK I BALL TRADICIONAL

El Punt de ball folk i balls tradicionals de Girona és un espai de trobada obert i gratuït de formació
i divulgació del ball i la música folk i tradicionals on podeu aprendre i practicar el ball de plaça i
participatiu dels Països Catalans i Occitània. Mentre duri la crisi sanitària provocada pel covid-19
es seleccionarà el repertori que permeti distanciació entre els participants.
Tallerista: David Ripoll
Dilluns 19-21 h
Preu: gratuïta

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 4 d'oct.- 30 de maig
Organitza: AUOC i Escampillem

SN21033
ZUMBA

Fent Zumba al ritme de balls com la Salsa, el Merengue o la Bachata aconseguirem tonificar el cos
i enfortir braços, cames, glutis i abdomen. Mitjançant els exercicis aeròbics, que mantenen el cos
actiu i la crema de calories, millorarem el sistema cardiovascular. Aquest exercici també serveix
per socialitzar-se i generar endorfines que reforcen l'estat d'ànim i ajuden a alliberar tensions.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Ona Puigdevall
Dijous 19.30-20.45 h
Preu: 141 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada:7 d'oct.- 26 de maig
Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís
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CUINA
SN21034

CARMANYOLA PER DINAR, A CASA PER SOPAR NIVELL 1. ONLINE
Alimentar-se bé durant tota la setmana és un repte que no sempre ens veiem amb cor
d'aconseguir fins a finals de setmana. I arribar a casa a la tarda i haver de cuinar, de vegades se'ns
fa una muntanya i acabam menjant qualsevol cosa…
En aquestes sessions descobrirem com conjugar els aliments per tenir l'aport nutricional que
necessitem per acabar la setmana amb èxit i energia. Aprendrem receptes de "batch cooking" on,
cuinant unes horetes, tindrem bases per a uns quants dies, sense deixar que es perdin els aliments
al fons de la nevera. Es tracta de ser més efectius a la cuina, aprendre a invertir el mínim temps
per després gaudir dels plats de temporada, sigui a casa o a la feina.
Tallerista: Neus Ferrer (Sa Menjua)
Dijous 18.30-20 h
Preu: 18 €

Lloc: C. C. Online per plataforma Zoom
Durada: 4 de nov.- 18 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21035

CUINA SILVESTRE TARDOR I. BATUTS, PATÈS I CONDIMENTS
Les plantes silvestres ofereixen un munt de possibilitats. Quan les coneixem i reconeixem no
dubtarem a incloure-les a qualsevol dels nostres plats. Prepararem un batut reconstituent, uns
deliciosos patés combinant les verdures amb les plantes silvestres del moment i uns condiments
que donaran vida als nostres plats. Comentarem les propietats dels ingredients utilitzats i
compartirem sensacions.Per causes de força major que comporti la suspensió de les classes
presencials, aquest curs continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Pilar Martínez (Milfulles)
Dimarts 18.30-20.30 h
Preu: 16 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 9 de nov.- 16 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21036

CUINA SILVESTRE TARDOR II. PRIMERS I SEGONS PLATS.
Explorarem com les plantes silvestres es poden incorporar als nostres plats de llegums, verdures,
cereals... aportant nutrients interessants per gaudir d’una bona salut.
Elaborarem plats nutritius amb aquelles plantes que la Natura, generosa, ens ofereix de forma
espontània en cada moment de l’any: ortigues, dent de lleó, parietària...
Mentre anem cuinant comentarem com preparar el nostre organisme per resistir l’hivern i evitar
refredats.Per causes de força major que comporti la suspensió de les classes presencials, aquest
curs continuarà la seva formació en modalitat a distància
Tallerista: Pilar Martínez (Milfulles)
Dimarts 18.30-20.30 h
Preu: 16 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 23 de nov.- 30 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21037

CARMANYOLA PER DINAR, A CASA PER SOPAR NIVELL 2. ONLINE
Alimentar-se bé durant tota la setmana és un repte que no sempre ens veiem amb cor
d'aconseguir fins a finals de setmana. I arribar a casa a la tarda i haver de cuinar, de vegades se'ns
fa una muntanya i acabam menjant qualsevol cosa…
En aquestes sessions descobrirem com conjugar els aliments per tenir l'aport nutricional que
necessitem per acabar la setmana amb èxit i energia. Aprendrem receptes de "batch cooking" on,
cuinant unes horetes, tindrem bases per a uns quants dies, sense deixar que es perdin els aliments
al fons de la nevera. Es tracta de ser més efectius a la cuina, aprendre a invertir el mínim temps
per després gaudir dels plats de temporada, sigui a casa o a la feina.
Tallerista: Neus Ferrer (Sa Menjua)
Dijous 18.30-20 h
Preu: 18 €

Lloc: Online per plataforma Zoom
Durada: 13 de gen.- 27 de gen.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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SN21038

REBOSTERIA SALUDABLE. NIVELL 1
T'agradaria esmorzar les teves pròpies magdalenes, portar un pastís a l'escola dels teus fills i no
patir per les al·lèrgies, i tenir a mà sempre un dolcet sense culpa? En aquest taller aprendrem a
elaborar tot tipus de dolços saludables i a cuinar amb els endolcidors més saludables.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Neus Ferrer (Sa Menjua)
Dijous 18.30-20 h
Preu: 12 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 24 de març- 31 de març
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21039

REBOSTERIA SALUDABLE. NIVELL 2
T'agradaria esmorzar les teves pròpies magdalenes, portar un pastís a l'escola dels teus fills i no
patir per les al·lèrgies, i tenir a mà sempre un dolcet sense culpa? En aquest taller aprendrem a
elaborar tot tipus de dolços saludables i a cuinar amb els endolcidors més saludables.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Neus Ferrer (Sa Menjua)
Dijous 18.30-20 h
Preu: 12 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 24 de març- 31 de març
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21040

CUINA SILVESTRE PRIMAVERA. BATUTS, PATÈS I CONDIMENTS
La primavera és el moment ideal per gaudir de les bondats de les plantes silvestres en tota la seva
esplendor. Us convidem a fer un viatge gastronòmic a través de preparacions senzilles però
altament nutritives i sorprenents per a tots els paladars. En aquest taller elaborarem un batut
depuratiu amb dent de lleó, uns patés amb plantes aromàtiques i unes salses que li donaran un
deliciós sabor allà a on s'hi posin.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Pilar Martínez (Milfulles)
Dimarts 18.30-20.30 h
Preu: 16 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 de maig- 12 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

IMATGE PERSONAL
SN21041

COSMÈTICA SALUDABLE I KM 0. CICLE TARDOR
La primera sessió, la xerrada, va dirigida a fer una explicació sobre la diferència real que hi ha
entre la cosmètica tòxica i la cosmètica natural, explicar el que son els disruptors endocrins, els
potencials carcinògens i altres substàncies nocives per la salut. Es donaran recursos per aprendre
a identificar i valorar els productes que tenim a casa, i per poder decidir quins volem utilitzar, o no.
La segona part del cicle consta d'un taller dinàmic i pràctic. Sortirem al barri a recol·lectar plantes
amb les que prepararem tres tipus d'elaboracions diferents que ens serviran per fer les primeres
receptes de cosmètica natural. Aprendrem a fer hidrolats (aigües florals), oleats (macerats en olis
vegetals) i extractes alcohòlics.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Laura Bagué(Ohana)
Dj. 14 d'oct. 18-19 h, 21 d'oct. 18-20 h
Preu: 8 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 14 d'oct.- 21 d'oct.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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SN21042

COSMÈTICA SALUDABLE I KM 0. CICLE PRIMAVERA
Quan parlem de plantes medicinals sovint ens quedem amb la informació més tècnica: els seus
efectes, indicacions, contraindicacions… i les utilitzem sense conèixer-les en profunditat. Aquest
taller està pensat per descobrir algunes de les espècies que tenim al barri, per aprofundir en elles,
les seves característiques, la seva història, la seva màgia i les llegendes que les envolten. Tot a
través dels nostres 6 sentits (sí, son 6): vista, olfacte, tacte, gust, oïda i propiocepció.
La primera part del cicle consta d'una xerrada que porta el títol "Coneixent les plantes del barri i
usos en cosmètica a través dels sentits", on descobrirem i coneixerem aquests personatges
vegetals a través de dinàmiques i exercicis. La segona part del cicle serà un taller pràctic, on
crearem receptes de cosmètica saludable amb les plantes que hem conegut. Farem un perfum
natural i un tònic per la pell i el cabell.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància.
Tallerista: Laura Bagué (Ohana)
Dc. 23 de març 18-19 h, 30 de març 18-20 h
Preu: 8 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 23 de març- 30 de març.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

IDIOMES
SN21043

ANGLÈS (GENT GRAN)

Activitat gratuïta per a socis i sòcies de l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís. Per fer-se soci s'ha
de venir al Centre Cívic Sant Narcís els dilluns i/o dimecres de 17 a 19 h. Cal portar 2 fotografies
de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual).
Més informació trucant al 972 237 063.
Tallerista: Santos Martín
Dimarts i dijous de 18-19 h
Preu: (**)

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 16 de juny
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís

MEMÒRIA I REFORÇ DE LA LLENGUA
SN21044

TALLER DE MEMÒRIA A SANT NARCÍS (DIMARTS)

Taller de tècniques i activitats que agilitzen i re-activen els mecanismes de la memòria, adreçat a
persones amb cert deteriorament cognitiu.
Tallerista: a confirmar
Dimarts 10-11 h
Preu: 15 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 3 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21057

TALLER DE MEMÒRIA A SANT NARCÍS (DIJOUS)

Taller de tècniques i activitats que agilitzen i re-activen els mecanismes de la memòria, adreçat a
persones amb cert deteriorament cognitiu.
Tallerista: a confirmar
Dijous 10-11 h
Preu: 15 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 d'oct.- 5 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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FOTOGRAFIA I AUDIOVISUAL
SN21045

CIANOTÍPIA I
L´experimentació en fotografia amb la tècnica de cianotípia es basa principalment en la
reproducció d'imatges sobre diversos suports, utilitzant una fórmula química molt simple i
revelant amb la llum de sol. No tan sols es poden reproduir imatges ja siguin analògiques o
digitals, també dissenys, il·lustracions, dibuixos, així com també amb elements de la naturalesa
(plantes, flors, fulles) o objectes quotidians (arracades, fils), entre altres.
Els participants no hauran de portar cap material, en el cas de voler o tenir negatius de carrets en
blanc i negre o fotolits, però no és obligatori.
Tallerista: Ayelén Salerno
Dissabte 10-13 h
Preu: 12 €

SN21046

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 16 d'oct.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

CIANOTÍPIA II
L´experimentació en fotografia amb la tècnica de cianotípia es basa principalment en la
reproducció d'imatges sobre diversos suports, utilitzant una fórmula química molt simple i
revelant amb la llum de sol. No tan sols es poden reproduir imatges ja siguin analògiques o
digitals, també dissenys, il·lustracions, dibuixos, així com també amb elements de la naturalesa
(plantes, flors, fulles) o objectes quotidians (arracades, fils), entre altres.
Els participants no hauran de portar cap material, en el cas de voler o tenir negatius de carrets en
blanc i negre o fotolits, però no és obligatori.
Tallerista: Ayelén Salerno
Dissabte 10-13 h
Preu: 12 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 2 d'abril
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21047

CIANOTÍPIA III
L´experimentació en fotografia amb la tècnica de cianotípia es basa principalment en la
reproducció d'imatges sobre diversos suports, utilitzant una fórmula química molt simple i
revelant amb la llum de sol. No tan sols es poden reproduir imatges ja siguin analògiques o
digitals, també dissenys, il·lustracions, dibuixos, així com també amb elements de la naturalesa
(plantes, flors, fulles) o objectes quotidians (arracades, fils), entre altres.
Els participants no hauran de portar cap material, en el cas de voler o tenir negatius de carrets en
blanc i negre o fotolits, però no és obligatori.
Tallerista: Ayelén Salerno
Dissabte 10-13 h
Preu: 12 €

SN21048

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 7 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

INTRODUCCIÓ AL LUMEN PRINT, FOTOGRAFIA SENSE CÀMERA
Hi ha un seguit de tècniques i processos fotogràfics que no necessiten la càmera per a copsar una
imatge fotogràficament. Aquestes tècniques de naturalesa analògica generen un tipus d'imatge
que rep el nom de "fotograma". Aquestes tècniques gaudeixen d'un gran ventall de possibilitats
expressives i creatives, tot mitjançant l'experimentació. El lumen print és una tècnica que es basa
en l'ús de paper fotogràfic fotosensible el qual utilitzarem per enregistrar la forma, la textura i el
joc d'opacitats que ens ofereix un objecte, un element natural, un dibuix o un negatiu.
Aquest taller es basa en la descoberta, experimentació creativa i el joc de possibilitats que ofereix
des d'un bon inici aquest procés analògic; senzill, bell i estimulant. És amb el material i els
elements que s'aportaran per a la sessió que els participants podran conèixer els conceptes
fonamentals a partir dels quals podran apropar-se, provar i experimentar el procés de producció.
Tallerista: Mireia Ferrón
Dissabte 10-14 h
Preu: 16 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 21 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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CIÈNCIA, LITERATURA I PENSAMENT
SN21049

ESCRIPTURA CREATIVA I
Al taller d'escriptura crearàs relats tenint en compte l'estructura i les parts narratives, la creació de
personatges i els diferents estils narratius. Coneixeràs autors clàssics i actuals. T'endinsaràs en el
món de la creativitat a través de tècniques surrealistes, de l'escriptura automàtica i de l'escriptura
digital. Creació de personatges. Parts narratives i estructura. Estils narratius. Surrealisme. Jocs
creatius. Escriptura automàtica. Escriptura digital. Autors actuals i clàssics.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància
Tallerista: Ramon Bartrina
Dimarts 19-20.30 h
Preu: 80 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 5 d'oct.- 21 de des.
Organitza: Associació Kerunta

SN21050

POESIA I RAPSÒDIA I
Al taller escriuràs poesia i prosa poètica tenint en compte l'estructura, l'estil, figures retòriques i el
ritme poètic. Entraràs en el món de la recitació a través de la rapsòdia, la polipoesia, la posada en
escena i la memorització de textos. Cada trimestre acabarà amb una representació de poesia.
Escriptura poètica (estructura, estil, figures retòriques, ritme, rima i no rima). Millora i comentaris
de poemes propis. Autors actuals i clàssics. Rapsòdia, interpretació i memorització de textos.
Polipoesia. Recital de poesia a final de trimestre.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància
Tallerista: Ramon Bartrina
Dimecres 19-20.30 h
Preu: 80 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 6 d'oct.- 22 de des..
Organitza: Associació Kerunta

SN21051

ESCRIPTURA CREATIVA II
Al taller d'escriptura crearàs relats tenint en compte l'estructura i les parts narratives, la creació de
personatges i els diferents estils narratius. Coneixeràs autors clàssics i actuals. T'endinsaràs en el
món de la creativitat a través de tècniques surrealistes, de l'escriptura automàtica i de l'escriptura
digital. Creació de personatges. Parts narratives i estructura. Estils narratius. Surrealisme. Jocs
creatius. Escriptura automàtica. Escriptura digital. Autors actuals i clàssics.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància
Tallerista: Ramon Bartrina
Dimarts 19-20.30 h
Preu: 85 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 1 de feb.- 26 d'abril
Organitza: Associació Kerunta

SN21052

POESIA I RAPSÒDIA II
Al taller escriuràs poesia i prosa poètica tenint en compte l'estructura, l'estil, figures retòriques i el
ritme poètic. Entraràs en el món de la recitació a través de la rapsòdia, la polipoesia, la posada en
escena i la memorització de textos. Cada trimestre acabarà amb una representació de poesia.
Escriptura poètica (estructura, estil, figures retòriques, ritme, rima i no rima). Millora i comentaris
de poemes propis. Autors actuals i clàssics. Rapsòdia, interpretació i memorització de textos.
Polipoesia. Recital de poesia a final de trimestre.
Per causes de força major que comportin la suspensió de les classes presencials, aquest curs
continuarà la seva formació en modalitat a distància
Tallerista: Ramon Bartrina
Dimecres 19-20.30 h
Preu: 85 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 2 de febr.- 27 d'abril
Organitza: Associació Kerunta
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NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
SN21053

SEGUIM LA PISTA A LES PLANTES SILVESTRES (TARDOR)
Tot passejant pel barri descobrirem unes veïnes molt especials: silencioses, discretes, aparentment
immòbils... Unes veïnes amb una extraordinària capacitat de resiliència i de gran bellesa, malgrat
que sovint passen desapercebudes. Són les plantes silvestres que creixen en les voreres, entre els
rajols, als parcs i fins i tot en les escletxes de l'asfalt. En aquest petit itinerari us proposem obrir
bé tots els sentits per captar les seves virtuts i reconèixer tot allò que ens aporten.
Tallerista: Pilar Martínez (Milfulles)
Dissabte 10.30-13 h
Preu: gratuïta

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 6 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21054

CREACIONS AMB BOSSES DE PLÀSTIC RECICLADES
Aprenem a reciclar bosses de plàstic per crear peces impermeables i «bolsos». Iniciem el taller
amb un breu debat sobre el mal ús de les bosses de plàstic en la societat actual. El reciclatge
constarà en crear una làmina que compleixi la funció de tèxtil, que ens doni lloc a despertar la
creativitat i jugar amb diferents textures i colors. Aquesta serà la nostra base per construir i cosir
alguna peça que després ens serveixi per protegir-nos de l'aigua.
Cada alumne/a haurà de portar 40 bosses de plàstic per reutilitzar, poden ser transparents,
blanques, algunes de colors.
Tallerista: Agostina Laurenzano
Dissabte 16-20 h
Preu: 16 €

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 19 de febr.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21055

INTRODUCCIÓ AL CONREU I MANTENIMENT DE PLANTES D'INTERIOR
Taller dirigit a aficionats/des que vulguin aprendre els conceptes bàsics del conreu i manteniment
de les plantes d'interior.
Es farà un repàs de les espècies més comunes, les seves característiques generals, els substrats
més adients i els principals requeriments d'implantació i de manteniment.
Tallerista: Marc Giner
Dilluns 19h -20.30 h
Preu: gratuïta

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 22 de nov.- 29 de nov.
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

SN21056

SEGUIM LA PISTA A LES PLANTES SILVESTRES (PRIMAVERA)
Tot passejant pel barri descobrirem unes veïnes molt especials: silencioses, discretes, aparentment
immòbils... Unes veïnes amb una extraordinària capacitat de resiliència i de gran bellesa, malgrat
que sovint passen desapercebudes. Són les plantes silvestres que creixen en les voreres, entre els
rajols, als parcs i fins i tot en les escletxes de l'asfalt. En aquest petit itinerari us proposem obrir
bé tots els sentits per captar les seves virtuts i reconèixer tot allò que ens aporten.
Tallerista: Pilar Martínez (Milfulles)
Dissabte 10.30-13 h
Preu: gratuïta

Lloc: C. C. Sant Narcís
Durada: 14 de maig
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís
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PREINSCRIPCIONS OBERTES
DE L’1 AL 15 DE SETEMBRE DE 2021
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

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
1.PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la preinscripció,
per evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures com a participants en les
activitats.
1.1 Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/inscripcions
de l’1 al 15 de setembre de 2021 ambdós inclosos.
No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora, mentre s’hagi fet dins el període assenyalat
n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi. En el cas que hi hagi
més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig.
1.2 Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i contrasenya que us
permetrà accedir a les activitats. Amb un registre pots inscriure’t tu i els teus fills/es o altres
persones. Si ja us heu registrat en alguna altra ocasió no cal que ho torneu a fer.
1.3 Primer haureu d’escollir l’oferta d’activitats: Cursos i Tallers de la Xarxa de Centres Cívics 20212022. Desprès seguiu els passos que us indiquen fins a trobar l’activitat a què us voleu inscriure.
1.4 La major part dels cursos i tallers no tenen limitació de sol·licitud de places. En alguns cursos
anuals, trobareu que només es permet fer una preinscripció per persona, amb tres opcions
d’activitats ordenades per prioritat. És important que les sol·liciteu per ordre de preferència, per si
no obteniu plaça en la primera activitat escollida. El sorteig es farà sempre entre les sol·licituds
presentades en primera opció. Si un cop fet aquest sorteig no s’entra a la primera activitat escollida
el programa informàtic busca si queden places lliures en les altres opcions. Si tampoc hi ha places
lliures, es queda en reserva de la primera opció escollida.
ATENCIÓ: si una mateixa persona vol inscriure’s en dues activitats de grups diferents, caldrà que
faci dues preinscripcions diferents.
1.5 Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes
informacions pot invalidar la sol·licitud).
1.6 Durant el període de preinscripció amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la
preinscripció. IMPORTANT: Si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne una
de nova. Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que la
preinscripció s’hagi fet correctament.
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1.7 En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera
presentada, i les anteriors no es consideraran ni computaran.
1.8 El 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es
farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.
1.9 En el sorteig és donarà preferència a les persones empadronades a Girona. El fet d’haver estat
inscrit en alguna activitat en períodes o anys anteriors no dóna prioritat en el sorteig.
1.10 A partir del 16 de setembre rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la
resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions.
Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu. Si teniu plaça, a la web també se us
informarà de com i quan podeu realitzar el pagament. La informació de la web també la podeu
obtenir de forma presencial al Centre Cívic on s’organitza l’activitat.
2.PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT
2.1 RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu
renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic al Centre Cívic on
s’organitza l’activitat el més aviat possible per donar opció a les reserves per ocupar les places
vacants.
2.2 A partir del 17 de setembre podeu passar per la recepció del centre cívic on es durà a terme
l’activitat per presentar la documentació que acredita que sou mereixedors d’un descompte. No feu
cap pagament fins que es confirmi que el descompte us ha estat aplicat.
2.3 Si no pagueu la inscripció en el termini establert (veureu la informació de cada activitat a la
web d’inscripcions) es procedirà a donar-vos de baixa i traspassar la vostra plaça a la primera
persona de la llista de reserva.
2.4 En les activitats anuals que permeten pagament fraccionat, el primer rebut es pot pagar fins el
dia 26 de setembre i el segon rebut fins el dia 1 de desembre de 2021.
2.5 Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot anul·lar sense
garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.
2.6 En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en
situació reserva seguint l’ordre establert per sorteig.
2.7 En les activitats on després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el període
d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.
2.8 No s’admetran devolucions si no són per causes que es puguin considerar de força major i
degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita fer l’activitat, que caldrà
justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de domicili a una altra població, que caldrà
justificar amb el canvi d’empadronament.
2.9 La Xarxa de Centres Cívics i les diferents entitats organitzadores es reserven el dret de
modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per causes justificades.
SI NO TENIU CONNEXIÓ A CASA
Podeu adreçar-vos als Esp@isInternet del Centre Cívic i/o fer la preinscripció presencialment al
centre cívic.
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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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