Barri Vell-Mercadal-Sant Daniel-Devesa-Güell-Torre Gironella

INFANTIL I JUVENIL (3-17 anys)

BV22507

ESCOLETA TRAIL RUNNING KIDS
Introducció al muntanyisme i a l'entorn natural a partir de jocs i activitats
adaptades a cada edat. Es realitzaran rutes a l'exterior.
*Cal portar: roba i calçat esportiu, un frontal i una ampolla d'aigua.
Cada trimestre es farà una sortida per crear vincles, cohesionar el grup i
implementar diverses dinàmiques per enriquir grans i petits
Del 3 d’octubre de 2022 al 7 de juny de 2023
Dia: Dilluns i/o dimecres 17.30-19 h
Preu mensual: 30 € (un dia) / 45 € (dos dies)
Inscripcions: secretaria@clubesquigirona.com

ADULTS

BV22501

SORTIM A CAMINAR
Sortides entre setmana per les tardes, adreçat a dones que vulguin fer
senderisme i caminar per la natura.
*Es sortirà a caminar una dia a la setmana segons convingui al grup.
De l’1 de setembre de 2022 al 30 de juny de 2023
Dia: De dilluns a divendres 18.30 h / Caps de setmana 9 h
Inscripcions: sortirmacaminar.girona@gmail.com

BV22502

TROBADES AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
L'Associació Gironina de Fotografia (AGFA), agrupa una colla d'aficionats
a la fotografia. Aquestes sessions tenen l'objectiu de continuar practicant
i ampliant els coneixements en fotografia, això com realitzar activitats
que permetin posar-ho en pràctica.
Del 14 de setembre de 2022 al 28 de juny de 2023
Dia: Dimecres 20-21 h
Preu: 50 €
Inscripcions: agfagirona@gmail.com

BV22503

ZUMBA
Dansa intensa de zumba per adults.
Hi ha la opció d'anar un o dos dies a la semana
Del 5 de setembre de 2022 al 26 de juny de 2023
Dia: Dilluns i/o dimecres 21-22 h
Preu: 25 € (un dia) / 32 € (dos dies)
Inscripcions: katherreradance@gmail.com

BV22504

EXPRESSA'ART PER CONÈIXER-TE
Farem un treball personal a parir de la pròpia expressió artística,
corporal i creativa
Del 7 d’octubre de 2022 al 30 de juny de 2023
Dia: Divendres 10-12 h
Preu mensual: 30 €
Inscripcions: mcarre43@xtec.cat

BV22505

IL·LUSTRACIÓ
Ens endinsarem en la pràctica de les diferents tècniques de
il·lustració: gravat, aquarel·la, collage, tinta xina, acrílics...
Del 3 d’octubre de 2022 al 289de maig de 2023
Dia: Dilluns 19-21 h
Preu mensual: 35 €
Inscripcions: martassa76@gmail.ccom

BV22506

TEIXIR CREATIVAMENT
Classes on aprendre a teixir i cosir.
Del 5 de setembre de 2022 al 26 de juny de 2023
Dia: Dilluns 15.30-17 h
Preu mensual: 20 €
Inscripcions: mcarre43@xtec.cat

Local Social Les Pedreres
Jardins de la Muralla s/n 17004 Girona
INSCRIPCIONS: a partir de l’1 de setembre de 2022
PER MÉS INFORMACIÓ,
CONTACTEU AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES

avlespedreresfm@gmail.com

Xarxa de Centres Cívics de Girona www.girona.cat/ccivics

