
CENTRE CÍVIC PONT MAJOR

Nous cursos i tallers
MARÇ – JUNY 2022
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PM21013      HIPOPRESSIUS MATINALS mètode LPF

Professora: Carla Martin
Durada: del 28 de març al 20 de juny
Horari: Dilluns de 9.30 a 10.45 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 11
Preu: 37,50 €

LOW PRESSURE FITNESS (LPF) És un mètode de gimnàstica integral innovador basat 
en exercicis posturals i respiratoris combinats amb exercicis hipopressius d'enfortiment del 
sòl pelvià i exercicis de reeducació postural per tal d'entrenar les principals cadenes 
musculars i disminuir, alhora, la pressió de la zona abdominal. Te moltes aplicacions que 
van des de la recuperació postpart, la fisioteràpia uroginecològica (incontinència, 
pròstata...), la prevenció de lesions, la millora de la condició i del rendiment físic global, en 
conseqüència, de la qualitat de vida i la teva salut en general.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21002      PRIMERES DESCOBERTES

Professora: Laura Morgado
Durada: del 2 de maig al 20 de juny
Horari: Dilluns de 10.30 a 11.30 h

Edat: Nadons de 6 a 14 mesos
Places: 14
Preu: 27 €

És un espai d'aprenentatge per a nadons de 6 a 14 mesos, on l'infant podrà 
desenvolupar-se a nivell motriu, cognitiu, sensorial i emocional. Acompanyat de la 
mare o el pare, podrà experimentar amb els sentits i interactuar amb el món que 
l’envolta gaudint d’un ambient acollidor. 

Mitjançant sessions amb materials escollits per afavorir aquesta descoberta (material 
psicomotriu, naturals, amb diversitat de textures, formes, pesos, mides…)..l'infant 
podrà manipular, observar, assimilar  tots els aprenentatges que esdevinguin, de 
manera vivencial.

Organitza: Associació Cultural Art-Crea
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 ) PM21006  CERÀMICA PER JOVES

Professora: Fanny Leymat
Durada: del 9 al 23 de maig i 1 de juny
Horari: Dilluns de 17.15 a 19.15 h.

Edat: de 14 a 17 anys
Places: 8
Preu: 30 €

Un taller creatiu i relaxat, dirigit als joves, per tenir un primer contacte (o profunditzar) 
amb la ceràmica. Modelant el fang i seguint diverses tècniques de construcció i de 
decoració, creareu peces úniques i personals, alhora utilitàries i artístiques, que us 
emportareu després a casa. L'últim dia de taller, esmaltareu les peces abans de 
posar-les a coure en un forn ceràmic.

Organitza: Associació d'Art Blau Blau
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Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: de l’1 de març al 19 d’abril
Horari: Dimarts de 18.30 a 19.30 h

PM21020      SEVILLANES INICIAL: ANEM A LA “FERIA”!

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 35 €

Aprèn a ballar sevillanes des de zero i a coordinar el cos amb la música. Ritmes, passos
bàsics, entrades... El curs finalitza amb un ·”Sarau de Feria” el dia 8 d’abril al Centre cívic i 
una sortida col·lectiva a la Feria d’abril de Barcelona ( probablement el dissabte 30 abril i 
en funció de la situació ) opcional i oberta a qui vulgui anar.

Organitza: Fodansa
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Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: del 5 al 26 d’abril
Horari: Dimarts de 17.30 a 18.30 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 15 €

En aquest monogràfic aprendràs els passos per a ballar la rumba catalana i la rumba 
flamenca, així com diferents sèries coreografies bàsiques. No et perdis aquest divertit i 
intensiu de rumba de primavera!

Organitza: Fodansa

PM21022    RUMBA

PM21021      SEVILLANES MITJÀ: ANEM A LA “FERIA”!

Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: de l’1 de març al 19 d’abril
Horari: Dimarts de 19.30 a 20.30 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 35 €

Perfecciona i segueix aprenent el ball de Sevillanes. Coordinació  del cos amb la música, 
pràctica de diferents coreografies, figures, ritmes, passos bàsics, entrades...Prepara’t per 
anar a la Feria d’Abril...  El curs finalitza amb un ·”Sarau de Feria” el dia 8 d’abril al Centre 
cívic i una sortida a la Feria d’abril (data a determinar i depenent de l situació). 
Probablement el dissabte 30 d’abril. Opcional i oberta a qui vulgui anar. 

Organitza: Fodansa



C
U

IN
A

Professor: Lluís Blanch
Durada: Del 4 al 25 de maig
Horari: Dimecres de 20 a 22 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 40 € 

Que bones són les postres! Aprèn a fer-ne de manera fàcil i senzilla: galetes dolces, 
pastes salades, pastíssos nadalencs. Receptes noves i tastet final.

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM21028      PASTISSERIA (PRIMAVERA)
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Farem receptes de la cuina de casa nostra, bàsicament amb producte local i de 
temporada, que cal conèixer, estimar i preservar. Es farà tastet degustació al final.

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

Professora: Montse Busquets
Durada: del 2 al 23 de maig
Horari: Dilluns de 20 a 22 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 40 € 

PM21026   CUINA TRADICIONAL CATALANA

Professora: Montse Busquets
Durada: del 7 al 28 de març
Horari: Dilluns de 20 a 22 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 40 €

PM21025     CUINA BONA, COMPLETA I ECONÒMICA

Aprendrem a fer els plats senzills de cada dia que agraden a tots, de manera fàcil i 
aprofitant tot. Els podras tastar durant la degustació al final del taller.

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata
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Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 21 de març
Horari: de 17.30 a 19.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 12
Preu: 10 € 

Descobriràs els beneficis dels aliments biogènics que pots introduir a la teva 
alimentació. Els brots i germinats són una font de salut i aporten energia vital capaç de 
generar i regenerar l’organisme. Aprendràs a germinar i fer brotar llavors, en aire i en 
terra. T’ensenyarem diferents tipus de germinats i a fer-los servir en els teus plats 
diaris i receptes. 

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21031      NUTRICIÓ I SALUT: BROTS I GERMINATS

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 14 de Març
Horari: de 17.30 a 19.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 12
Preu: 10 € 

Les llavors comestibles com la quinoa, la txia, el lli, el sèsam, pipes (carabassa, gira-sol...) 
etc.  aporten vitamines, minerals (calci, magnesi, ferro...) omega-3 i 6, proteïnes, etc. 
Descobriràs els beneficis per al teu organisme de diferents tipus de llavors: nutricionals, 
reconstituents, en la pell, en la prevenció de malalties. T’ensenyarem les llavors, com 
utilitzar-les en els àpats, receptes de cuina i tastets. 

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21030     NUTRICIÓ I SALUT: LLAVORS COMESTIBLES

Professora: Judith Ramírez
Data: Dissabte 18 de juny
Horari: De 10 a 13 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 15 €

Elaborarem el tradicional licor digestiu català, la ratafia de nous verdes, on
identificarem cada vegetal, cada herba i les seves propietats medicinals. Farem una 
sortida a l’entorn, on podrem trobar algunes de les herbes de la ratafia i disposareu de 
les necessàries. Fareu un pas per la història entorn al món de la ratafia i la cultura 
catalana. Aquesta activitat ens aporta també aprenentatges de com identificar les 
plantes del nostre entorn i la importància de preservar-les.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21029      RATAFIA
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Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 28 de març
Horari: de 17.30 a 19.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 12
Preu: 14 € 

Descobriràs els fermentats, aliments i begudes saludables que pots introduir a la teva 
alimentació que aporten beneficis a l’organisme: nutrients, quins tipus hi ha i com pots 
fer-los a casa. Aprendràs a fer massa mare (s’utilitza per fer pa, pastes i brioxeria), 
quefir, formatge vegetal, xucrut, kombutxa, salmorres. Farem tastets i algunes 
receptes. 

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21032     NUTRICIÓ I SALUT: FERMENTACIÓ D’ALIMENTS

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 16 de maig
Horari: de 17.30 a 19.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 12
Preu: 10 €

Descobriment d’alternatives saludables i delicioses a les llets d’animals, a partir de 
llavors oleaginoses i fruites seques;  també alguns súper-aliments d’origen vegetal 
amb una gran concentració de nutrients essencials per caloria de fàcil assimilació que 
es poden afegir a les orxates per crear autèntiques begudes energètiques, nutritives i 
re-mineralitzants.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21033      NUTRICIÓ I SALUT: 
ORXATES, BEGUDES ENERGÈTIQUES I SUPERALIMENTS

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 23 de maig
Horari: de 17.30 a 19.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 12
Preu: 10 € 

Introducció a aquesta meravellosa i senzilla forma d’aportar a l’organisme grans 
quantitats de nutrients i hidratació en un got, beneficiant així a tots els sistemes 
corporals d’una forma ràpida i lleugera. Diferència entre suc i batut; diferents 
combinacions segons el propòsit de salut i l’època de l’any.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21034     NUTRICIÓ I SALUT: SUCS I BATUTS VERDS
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Professor: Albert Piqué
Durada: del 15 de març al 7 de juny
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 8
Preu: 72 €

Coneixeràs les feines de l’hort i remenaràs la terra en un hort ! Adquiriràs coneixements 
d’agricultura ecològica, acondicionament de la terra, adobs i fertilitzants naturals, 
prevenció i tractaments eco de plagues i malalties, control de males herbes, sistemes de 
reg, encanyat, calendari de cultius, llavors, planter i sembres de verdures i hortalisses de 
temporada i proximitat, i molt més... Curs d’orientació pràctica, sessions en petit grup.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21039      CUIDA I TREBALLA EL TEU HORT ECOLÒGIC

6

Professor: Albert Piqué
Horari: Dissabte de 12 a 13 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 15
Preu: Gratuït

Vols començar a fer-te un hort? Ja fas horta? Abans dels solsticis vine a intercanviar
llavors, plantes, experiències, coneixements, trucs, eines... Al Centre Cívic Pont Major 
t'oferim el teu punt de trobada i d'intercanvi amb altres hortolans i hortolanes com tu. Fes 
créixer el teu hort, creix com hortolà i hortolana i fem comunitat.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

TROBADA D’HORTA A PONT MAJOR

PM21041     MARÇ Data: el 19 de març

PM21042     JUNY Data: el 18 de juny

Professor: Albert Piqué
Durada: del 16 de març al 4 de maig
Horari: Dimecres de 19 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 8
Preu: 32 € 

La permacultura té per objectiu reduir l'impacte del nostre estil de vida en el medi 
ambient posant consciència en les nostres accions per a que siguin el màxim de 
respectuoses amb la natura, els éssers vius i les interrelacions recíproques entre ells. 
En aquest curs aprendrem els valors (ètica, filosofia), les pràctiques i les aplicacions de 
la permacultura en camps tant diversos com l'agricultura ecològica - per crear una 
producció d'aliments sostenible -, el paisatgisme o la bioconstrucció - per millorar 
l'eficiència energètica de les llars fent-les més ecològiques i saludables - i, per tant, 
adquiriràs coneixements d'ecosistemes segons el context.

Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21043      INTRODUCCIÓ A LA PERMACULTURA
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Xarxa de Centres Cívics de Glrona

Centre Cívic Pont Major – Pont Major 67-73 – 17007 Girona – Tel. 972 205 244

www.girona.cat/ccivics

A la Plaça de l’Om (entrada del darrera) i al 
carrer Comerç

L-6 Parada de bus urbà

CALENDARI DEL CURS 2021 - 2022

INFORMACIÓ. CENTRE CÍVIC PONT MAJOR

DL Gi 990-2021


