Centre Cívic Pla de Palau

Centre Cívic Pla de Palau
C/ Saragossa, 27
17003 Girona
Tel. 972.426.390
ccpalau@ajgirona.cat
www.girona.cat/ccivics
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16
a 20 h
Horari d’obertura:
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 22h.
Dimecres, divendres de 9 a 21h.
Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 19h

Local social AV Eixample

Local social AV Palau-sacosta

Local social AV Montilivi

Local Social AV Eixample
C/ Migdia 23B
17003 Girona
Tel. 972.296.612
aveinseixample@gmail.com
Local Social AV Palau-sacosta
C/ Jocs Olímpics, 2-4
17003 Girona
avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.com
Local Social AV Montilivi
Plaça George Orwell,
17003 Girona
avmontilivi@gmail.com
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Programació de cursos i tallers
2022-2023

En aquest llibret trobareu el recull de la programació de cursos i tallers que
s’oferirà el curs 22-23 en el Centre Cívic Pla de Palau per part de les entitats
vinculades al barri i també pel propi centre. A part, hi trobareu les propostes de
programació dels Locals Socials de Palau-sacosta, Eixample i Montilivi,
gestionats per les Associacions de Veïns de cada territori.
La xarxa de centres cívics, ofereix una programació pròpia com a instrument
generador de relacions socials, uns espais que contribueixen en la promoció
individual i alhora promouen la participació i vinculació del veïnatge, tot
millorant la convivència i la cohesió social. Amb aquest model s’incorporen una
vegada més les associacions vinculades als territoris que amb la seves
propostes promocionen la organització col·lectiva i de l’associacionisme als
diferents barris.
Esperem que us engresqueu i formeu part d’aquest curs carregat de novetats.
Us hi esperem!
L’equip del centre cívic Pla de Palau

Preinscripcions:
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PA22101 Gimnàstica Suau Adaptada (gent gran)
Activitat adreçada a la gent gran amb dificultat de moviment. Practicarem exercicis suaus, amb l'objectiu de passar-s'ho bé i sentir-se cada dia millor.

Dimecres de 9 a 10.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edats: A partir de 65 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau |Preu: 72 €
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22102 Connecta amb el cos
Curs basat en l'expressió corporal i altres tècniques corporals expressives dedicades al
benestar i a l'autoconeixement.

Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 106,95 €
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Plau
PA22103 Desfem nusos
Espai per aprendre a teixir amb ganxet i amb dues agulles. Treballarem des de l part
inicial, les dues tècniques de crochet on podràs crear i confeccionar accessoris per a la
llar, roba.

Divendres de 16 a 18 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 142,60 €
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau
PA22104 Pintura, art i creació
A través de la pintura i les diferents tècniques pictòriques, aprendrem a experimentar,
crear i comunicar a través de l'art.

Dimecres de 10 a 11.45 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edats: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 128,80 €
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau i SBAS Palau
PA22105 Dibuix i meditació. Introducció
Començant amb una petita meditació utilitzarem el traç, el color i les paraules per activar el nostre cervell

1er i 3er divendres de mes de 18 a 19.30 h
Dies: 20 de gener, 3 i 17 de febrer, 3 i 17 de març, 21 d’abril, 5 i 19 de maig de 2023
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Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22106 Escriptura Creativa
Utilitzant diferents eines literàries crearem relats curts.

1er i 3er dijous de cada mes de 18 a 19.30 h
Dies: 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 de novembre, 1 i 15 de desembre de 2022 i 19 de
gener, 2 i 16 de febrer, 2 i 16 de març, 20 d’abril, 4 i 18 de maig i 1 i 15 de juny
de 2023.
Edats: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22107 Espai de Ball
Gaudeix de la música i deixa que el teu cos es mogui al seu ritme. És un espai lúdic per
ballar lliurament on també aprendrem passos de ball.

1er i 3er dijous de mes de 10 a 11 h
Dies: 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 de novembre, 1 i 15 de desembre de 2022 i 19 de
gener, 2 i 16 de febrer, 2 i 16 de març, 20 d’abril, 4 i 18 de maig i 1 i 15 de juny
de 2023.
Edat: Adults i Gent Gran | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22108 Som creadors. Coneix l’artista que portes dins
Un curs pensat per crear i deixar-se anar, sentir, expressar i provar diferents llenguatges
per a trobar el que et motiva, el que et desperta l'emoció i la passió tan a sobre l'escenari com acompanyant els que hi son.

Divendres de 17 a 18.30 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Edat: de 12 a 14 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 96 €
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
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PA22009 Receptes dolces de Fires
Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels Aliments

Dilluns de 19 a 20.30 h
24 d’octubre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22010 Receptes dolces de Nadal
Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels Aliments.

Dilluns de 19 a 20.30 h
12 de desembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22011 Receptes dolces de Carnestoltes
Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels Aliments.

Dilluns de 19 a 20.30 h
13 de febrer de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
PA22112 Receptes dolces de Primavera
Caldrà portar 3 kg de menjar per donar al Banc dels Aliments.

Dilluns de 19 a 20.30 h
29 de maig de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pla de Palau
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PA22801. Hort Urbà. Iniciació (A partir de 16 anys)
Aprendrem tot el que cal saber per fer créixer verdures en espais reduïts .

Dijous de 18 a 20 h
Del 13 d’abril al 8 de juny (quinzenal)
Dies: 13 i 27 d’abril i 11 i 25 de maig i 8 de juny 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 60 €
Organitza: Associació Milfulles
PA22901. Introducció a l’Economia del Bé Comú
Lectura, comentari i debat, capítol per capítol (un al mes), del llibre de Christian Felber:
"L'Economia del Bé Comú".

Dissabte de 12 a 13.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de juny (cada primer dissabte de mes)
Dies: 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de desembre de 2022 i 14 de gener, 4 de
febrer, 4 de març, 1 d’abril, 6 de maig i 3 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Economia del Bé Comú – Grup local de Girona
PA22902 Slackline, equilibris i malabars
Farem Slackline i diferents activitats d'equilibri i jocs de Malabars.

Dimecres de 17 a 18.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: 12 a 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 176 €
Organitza: Associació cultural d’equilibrisme i malabars de Girona i Centre
Cívic Pla de Palau
PA22401 Escola d’Escacs Avançat (8-15 anys) (dilluns)
Dilluns de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Edat: de 8 a 15 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 66 €/trimestre
Preu socis: 33 € (Descompte del 50 % en la inscripció d'un segon curs de l'escola
d'escacs del Club d'Escacs Gerunda.)
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
PA22402 Escacs per Adults (dilluns)
Dilluns de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 66 €/ trimestre
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
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PA22403 Escola d’Escacs Consolidació (6-14 anys) (Dimecres)
Dimecres de 17.30 a 19 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: de 6 a 14 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 66 €/trimestre
Preu socis: 33 € (Descompte del 50 % en la inscripció d'un segon curs de l'escola
d'escacs del Club d'Escacs Gerunda.)
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
PA22404 Escola d’Escacs Iniciació (6-14 anys) (Dijous)
Dijous de 17.30 a 19 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Edat: de 6 a 14 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 66 €/trimestre
Preu socis: 33 € (Descompte del 50 % en la inscripció d'un segon curs de l'escola
d'escacs del Club d'Escacs Gerunda.)
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
PA22405 Escola d’Escacs (Divendres) (6-14 anys)
Divendres de 17.30 a 19 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Edat: de 6 a 14 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 66 €/trimestre
Preu socis: 33 € (Descompte del 50 % en la inscripció d'un segon curs de l'escola
d'escacs del Club d'Escacs Gerunda.)
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
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PA22407 Escola d’Escacs Consolidació (8-15 anys) On-line
Dimarts de 18 a 19 h
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023 (proposta dates)
Edat: de 8 a 15 anys | Lloc: On line | Preu: 63 €
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
PA22501 Mindfulness i Fang
A través de tècniques de ceràmica explorarem diferents eines de gestió emocional basades en Mindfulness.

Divendres de 17.30 a 19.30 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 31 de març de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 360 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona
PA22502 Cuina de Romania
Al final del taller ens menjarem o emportarem el que haguem cuinat durant la sessió.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Dia 8 de novembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 10 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona
PA22503 Cuina de Festes
Si t'agrada celebrar les festes amb tots al voltant de la taula i vols preparar receptes
fàcils per gaudir de la cuina, t'esperem.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Del 22 al 29 de novembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 45 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona

PA22504 Cuina Tradicional Catalana
Si enyorem els plats de les nostres mares i àvies per tenir cada dia a taula, vine a aprendre les receptes senzilles i boníssimes que farem.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Del 25 d’abril al 16 de maig de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 45 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona
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PA22505 Cuina d’Itàlia
Cuina de qualitat per gent amb ganes d'experimentar i aprendre conceptes culinaris
d'arreu del món!

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Dia 23 de maig de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 10 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona

PA22506 Manualitats de Nadal
L'Associació de dones d'arreu del Món et convida a participar d'un taller de manualitats
de temàtica nadalenca

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Dia 13 de desembre de 2022
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 15 €
Organitza: Dones d’Arreu del Món de Girona
Cook and Chat
Vols practicar el teu anglès mentre aprens a preparar plats fàcils i saborosos
(principalment vegetarians) basats en cuines de tot el món? Vine a Cook and Chat! Cada quadrimestre estarà organitzat per temes diferents o bé per ingredients de temporada, per exemple, a la primavera farem amanides, sushi, cuina italiana, grega, tailandesa etc. A cada sessió, farem receptes diferents perquè tothom hi pugui participar i llavors dinarem tots junts! No va només de cuina: coneix gent nova, fes nous amics, i parla del menjar i de la vida en anglès. Let's cook and chat!
El preu del curs cobreix tots els ingredients i el nivell recomanat d'anglès és intermedi.
Les receptes no es repeteixen mai. Es pot apuntar als dos quadrimestres o només a un.

PA22601. Cook and Chat - Autumn. Cuina i conversa en anglès
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 9 de febrer de 2023
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 155 €
Organitza: Associació The Hub
PA22602. Cook and Chat – Spring. Cuina i conversa en anglès
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Del 2 de març al 15 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 155 €
Organitza: Associació The Hub
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PA22603. Cook and Chat Teens. Cuina i conversa en anglès per a joves
Dilluns de 16 a 17.30 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 19 de juny de 2023
Edat: de 12 a 15 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 176 €
Organitza: Associació The Hub
Creative Kids
Voleu venir amb els vostres nens a desenvolupar la seva imaginació i creativitat artística i musical en anglès? Doncs aquesta és l'activitat perfecte per a vosaltres. És l'edat
ideal per absorbir l'anglès amb naturalitat a través d'activitats divertides. Cantarem,
tocarem, ballarem, pintarem, farem manualitats, jocs, contes i molt més! Amb l'ajuda
de diferents recursos, farem volar la nostra imaginació en un petit món creatiu angloparlant, una mini immersió lingüística al teu costat! Let's get creative!
Per a nens i nenes de P2 a P5 amb acompanyat. Cal fer una inscripció per a cada nen o
nena.
Material inclòs.

PA22604. Creative Kids I
Dijous de 17 a 17.45 h
Del 6 d’octubre de 2022 a l’1 de juny de 2023
Edat: de 2 a 5 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 180 €
Organitza: Associació The Hub
PA22605. Creative Kids II
Dijous de 18 a 18.45 h
Del 6 d’octubre de 2022 a l’1 de juny de 2023
Edat: de 2 a 5 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: 180 €
Organitza: Associació The Hub
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Local social AV
Eixample
Eixample
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Costura creativa
Curs dirigit a persones que es vulguin iniciar en costura o que els interessi millorar el
seu nivell i creativitat. Aquest curs està dividit en tres trimestres independents. Caldrà
fer una inscripció per a cadascun d'ells.

PA22302 Costura creativa Tardor (a partir de 16 anys)
Dijous de 16.30 a 18.30 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de desembre de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 135 € | Socis: 115 €
Organitza: AV Eixample
PA22303 Costura creativa Hivern (a partir de 16 anys)
Dijous de 16 a 18.30 h
Del 12 de gener al 16 de març de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 135 € | Socis: 115 €
Organitza: AV Eixample
PA22304 Costura creativa Primavera (a partir de 16 anys)
Dijous de 16 a 18.30 h
Del 23 de març a l’1 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 135 € | Socis: 115 €
Organitza: AV Eixample
PA22305 Anglès per viatjar. Nivell Zero
Veniu a aprendre l'anglès d'una manera més amena!
Aprendrem les nocions elementals per a poder mantenir una conversa senzilla i llegir
textos bàsics. Posarem l'anglès en pràctica i gaudirem de l'idioma en un entorn relaxat i
natural. Now you're talking!

Dimecres de 9 a 10.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 a 31 de maig de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 175 € | Socis: 160 €
Organitza: AV Eixample
PA22306 Anglès per viatjar. Nivell Zero Avançat
Dimecres de 10.30 a 12 h
Del 5 d’octubre de 2022 a 31 de maig de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 175 € | Socis: 160 €
Organitza: AV Eixample
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PA22307 Anglès per viatjar. Nivell 1
Dimecres de 18 a 19.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 175 € | Socis: 160 €
Organitza: AV Eixample
PA22308 Conversa Anglès per viatjar. Nivell 2
En aquest curs ampliarem el vocabulari i serem capaços de tenir una conversa fluida.

Dimecres de 19.30 a 21 h
Del 4 d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 175 € | Socis: 160 €
Organitza: AV Eixample
PA22309 Interactive english. Intermedi nivell 2
Per mitjà de diverses activitats divertides i dinàmiques millorarem l'expressió i la comprensió oral. Posarem l'anglès en pràctica i gaudirem de l'idioma en un entorn relaxat i
natural. Now you're talking!

Dilluns de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre de 2022 a 5 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 175 € | Socis: 160 €
Organitza: AV Eixample
PA22310 Fotografia amb càmera reflex
Aprendrem la tècnica bàsica fotogràfica, dominarem la nostra càmera, analitzarem la
composició de la imatge, explicarem la historia de la fotografia i alguna sorpresa més!

Dijous de 19 a 21 h
Del 12 de gener al 16 de març 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 110 € | Socis: 95 €
Organitza: AV Eixample
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PA22311 Aquarel·la
Taller dirigit a persones que tinguin la inquietud de descobrir aquest art. Un lloc on
aprendràs a dominar l'aigua i el color per descobrir l'artista que portes dins!

Dijous de 19 a 21 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2022
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 100 € (material no inclòs)
Preu socis: 90 €
Organitza: AV Eixample
PA22312 Origami Avançat
Realitzarem tallers de nivell avançat, resolució de CP (crease pattern) i figures avançades.

Dijous de 19 a 21 h
Del 23 de març a l’1 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 115 € (inclou material)
Preu socis: 100 €
Organitza: AV Eixample

PA22313 Tastets de l’Eixample. Tast de formatges
Introducció al món dels formatges a través de les seves categories segons el seu gust,
textura, origen i tipus de llet.

Divendres de 19 a 20.30 h
7 d’octubre de 2022
Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 23 €
Organitza: AV Eixample
PA22314 Tastets de l’Eixample. Tast de vins catalans
Vols conèixer les diferents variants i tipologies de vins catalans? Vine al tast d'iniciació
d'una selecció de les millors varietats que pots trobar al llarg del nostre territori.

Divendres de 19 a 20.30 h
4 de novembre de 2022 | Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 18 €
Organitza: AV Eixample
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PA22315 Tastets de l’Eixample. Fes la teva
pasta!
Vols fer la teva pròpia pasta? Aprèn tot el que
cal saber per fer la massa de la pasta a l'estil
italià i també aprendràs a fer alguna salsa per
acompanyar-la.

Divendres de 18 a 20 h
2 de desembre de 2022
Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 22 €
Organitza: AV Eixample
PA22316 Tastets de l’Eixample. Galetes
artesanes
Vols fer les teva pròpies galetes?
Oferim un taller d'elaboració de galetes artesanes on aprendre a fer galetes i marxareu amb
una bosseta plena de les galetes que haureu
elaborat vosaltres mateixos.
La Galeta elabora galetes dolces i salades molt
variades: d'espelta integral, xocolata, fruits
secs, veganes...

Divendres de 18.30 a 20 h
20 de gener de 2023
Lloc: Local social de l’Eixample
Preu: 18 €
Organitza: AV Eixample
PA22317 Tastets de l’Eixample. Fes la teva
pizza!
Vols fer la teva pròpia massa de pizza? Aprèn
tot el que cal saber per dominar el secret de la
massa i deixar bocabadats als teus convidats.

Divendres de 18 a 20 h
3 de febrer de 2023
Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 22 €
Organitza: AV Eixample
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PA22318 Tastets de l’Eixample. Tast de cerveses artesanes
Ets més IPA o STOUT? Introducció al món de les cerveses artesanes i els seus principals
estils. Descobrirem la gran variabilitat de cerveses que hi ha i com maridar-les amb els
vostres plats preferits.

Divendres de 19 a 20.30 h
3 de març de 2023
Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 18 €
Organitza: AV Eixample
PA22319 Tastets de l’Eixample. Tast de vins blancs i caves
Vols aprendre més sobre el vi blanc i el cava? Vine al tast d'iniciació de les principals DO
catalanes. Aprèn a gaudir i coneix les diferents varietats dels nostres vins de la mà de
l'Ivan, un gran apassionat.

Divendres de 19 a 20.30 h
5 de maig de 2023
Lloc: Local social de l’Eixample | Preu: 18 €
Organitza: AV Eixample
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Local social AV Palau-sacosta

PA22701. Patchwork iniciació
El patchwork és una manera d'aprofitar les teles de casa. Nosaltres ho farem més divertit i original, per a decorar qualsevol espai de casa nostra. I sobretot fácil.

Dimarts de 10 a 12 h
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Local social Palau-Sacosta | Preu: 195 € | Soci: 180 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

PA22702. Patchwork avançat
Nosaltres t'ajudarem a ampliar aquesta creativitat aconseguint objectes més divertits i
originals, per a decorar qualsevol espai de casa nostra.

Dimecres de 10 a 12 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Local social Palau-Sacosta | Preu: 195 € | Soci: 180 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22703. Decoracions nadalenques
Farem decoracions nadalenques originals, a mig camí entre l'scrap i el brodat

Dissabte 26 de novembre de 16 a 20 h
Edat: A partir de 16 anys | Local social Palau-Sacosta | Preu: 50 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22704. Brodar flors i branques. Primavera
Aprendrem tota mena de decoracions florals per brodar a les jaquetes, els pantalons,
les totebags. Material de pràctica bàsica inclòs. Cal portar estris de costura i bolígraf
termoborrable (en papereries)

Dissabte 11 de març de 16 a 20 h
Edat: A partir de 16 anys | Local social Palau-Sacosta | Preu: 50 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22705. Brodat creatiu. Un marc de fotos
Aprendrem a barrejar textures en un mateix bastidor: arpilleres, fustetes, botons. Material de pràctica bàsica inclòs. Cal portar estris de costura i bolígraf termoborrable (en
papereries)

Dissabte 15 d’abril de 16 a 20 h
Edat: A partir de 16 anys | Local social Palau-Sacosta | Preu: 55 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22706. Punts bàsics de brodat (Grup 1)
Aprendràs a cosir amb bastidor i a fer els punts bàsics de brodat. Material de pràctica
bàsica inclòs. Caldrà comprar a part el bastidor i la tela per al projecte final. Cal portar
estris de costura i bolígraf termoborrable (en papereries)

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 2 al 30 de novembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 70 € | Soci: 70 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22707. Punts bàsics de brodat (Grup 2)
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 25 de gener al 22 de febrer de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 70 € | Soci: 70 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22708. Aula de cuina (Grup 1)
Apte per a tots els nivells culinaris. Et facilitarem les receptes impreses en paper. Si
aquest dia no pots assistir, pots lliurar el teu lloc a una altra persona. IMPORTANT: Si
pateixen alguna intolerància, adaptarem les receptes. No repetim les receptes de tallers anterior.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 13 de gener de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 125 € | Soci: 110 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22709. Aula de cuina (Grup 2)
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 3 de febrer al 12 de maig de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 125 € | Soci: 110 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22710. Cuina de Nadal
No saps què cuinaràs per Nadal? En aquest curs et donarem algunes idees que us ajudaran. En aquest curs prepararem un menú de festa amb productes de casa nostra.
Sorprendràs a la teva família o amics.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 18 al 25 de novembre de 2022
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 50 € | Soci: 45 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22711. Croquetes de l’àvia i originals
Et fa mandra fer croquetes? T'ensenyarem a fer les croquetes de l'àvia, d'una manera
fàcil i també d'altres originals que ni et pensaves.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 20 al 27 de gener de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 40 € | Soci: 35 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22712. Cuina Pim Pam
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 17 al 24 de febrer de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 40 € | Soci: 35 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22713. Què faig de postres?
Farem tot de postres casolanes, senzilles i fàcils que tota la família se'n lleparà els dits.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 17 al 24 de març de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 40 € | Soci: 35 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22714. Aperitius de Primer
Saps què fer de plat principal i mai tens clar què cuinar d'aperitiu o entrant? Vine que
elaborarem aperitius originals i entrants fàcils per a ocasions especials.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 21 al 28 d’abril de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 40 € | Soci: 35 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22715. Cuina lleugera
Cuinar és un art i menjar bé ens agrada a totes i a tots.
Us proposarem menús senzills i originals que us encantarà: un entrant deliciós, un primer plat suau i unes postres lleugeres. Que vagi de gust!

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 19 al 26 de maig de 2023
Edat: A partir de 14 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 40 € | Soci: 35 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22716. Sóc un petit xef (Grup 1)
Cuina per nens i nenes de 6 a 12 anys aproximadament (els agruparem per edats)

Divendres 28 d’octubre de 2022 de 18.30 a 20 h
Edat: De 6 a 12 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 15 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

PA22717. Sóc un petit xef (Grup 2)
Divendres 31 de març de 2023 de 18.30 a 20 h
Edat: De 6 a 12 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 15 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22718. Sóc un petit xef (Grup 3)
Divendres 2 de juny de 2023 de 18.30 a 20 h
Edat: De 6 a 12 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 15 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22719. Balls de Saló. Nivell 1 (per parelles)
Adreçat a parelles que vulguin iniciar-se als balls de saló, Salsa, Merengue, "Bachata",
"Cha-cha-cha", Swing, Rumba, Bolero, Pas doble, Vals, i molt més.
Cal inscriure a cada component de la parella i fer el pagament de cada un.

Divendres de 19.30 a 20.30 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 31 de març de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 80 € | Soci: 70 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

PA22720. Ens movem (dilluns)
Estiraments específics i globals, moviments a ritme de música per activar el cos, exercicis de força, reeducació postural, exercicis de respiració, moviments bàsics de tai-txi ...,
amb la idea de passar-ho bé i alhora ajudar a flexibilitzar el cos per sentir-vos millor.

Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 125 € | Soci: 110 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22721. Ens movem (dijous)
Dilluns de 17 a 18 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 125 € | Soci: 110 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22722. Ens movem (divendres)
Divendres de 9.30 a 10.30 h
Del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 125 € | Soci: 110 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22723. Hatha ioga
El hatha ioga és l'estil conegut per les seves postures corporals, que donen fermesa i
elasticitat als músculs, combinat amb els exercicis respiratoris que dissoldran l'estrès i
tensions per a despertar cap a un benestar més integrat i una major felicitat.

Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 165 € | Soci: 140 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
23

Local social AV Palau-sacosta

PA22724. Pilates (dilluns)
Mètode que treballa la consciència postural i la respiració, entre altres tècniques. Els
objectius generals són enfortir i equilibrar tota la musculatura, reforçar els músculs
febles i allargar els que s'hagin escurçat, per aconseguir l'equilibri muscular.

Dilluns de 17 a 18 h
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 180 € | Soci: 145 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22725. Pilates (dimecres )
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 180 € | Soci: 145 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22726. Zumba (dimarts)
Activitat aeròbica que combina diferents estils musicals, la majoria ritmes llatins que
ajuda a realitzar una activitat aeròbic i cardiovascular. Ajuda a la psicomotricitat, la tonificació de la musculatura i a treballar l'equilibri, la flexibilitat i la coordinació.

Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 135 € | Soci: 100 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22727. Zumba (dijous)
Dijous de 18.30 a 19.30 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 135 € | Soci: 100 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22728. Marxa Nòrdica de tardor
Activitat apte per a tothom i a més gaudir d'aquest esport en companyia. Caldrà dur un
bon calçat esportiu i els bastons.

Divendres de 10.30 a 12 h
Del 7 d’octubre al 25 de novembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Activitat exterior | Preu: 44 € | Soci: 32 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22729. Marxa Nòrdica de primavera
Divendres de 10.30 a 12 h
Del 24 de març al 19 de maig de 2023
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Activitat exterior | Preu: 44 € | Soci: 32 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22730. Iniciació a la fotografia
Objectiu del curs: conèixer el nostre equip (a més d'obtenir criteris per la selecció d'un
nou) i dominar el mode manual i totes les funcionalitats de la nostra càmera. Treballarem la part tècnica i la composició, aplicant-ho de forma creativa a les fotografies que
s'aniran proposant cada setmana. NOTA: cal portar equip fotogràfic a totes les sessions.

Dijous de 19.30 a 21 h
Del 6 d’octubre al 10 de novembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 75 € | Soci: 60 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
PA22731. Fotografia. Perfeccionament
Desperta i deixa anar la teva creativitat!
Objectiu del curs: Ja teniu un cert domini de l'equip fotogràfic, practicarem amb diverses disciplines per treure'n tot el suc possible per gaudir al màxim.
Fotografia nocturna (astro-fotografia i lightpainting), Flash i retrat, Fotografia esportiva,
Street, Paisatge . S'adaptarà les temàtiques en funció de preferències del grup. NOTA:
cal portar equip fotogràfic a totes les sessions.

Dijous de 19.30 a 21 h
Del 17 de novembre al 15 de desembre de 2022
Edat: A partir de 16 anys | Lloc: Local social de Palau-sacosta | Preu: 50 € | Soci: 40 €
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta
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PA22201. Guitarra Nivell Bàsic
Classe de guitarra individualitzada i adaptada al nivell de l'alumne, en un grup reduït de
no més de 7 persones, joves i adults.

Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de Montilivi | Preu: 225 €
Organitza: Associació de Veïns de Montilivi
PA22202. Cant coral
Cor mixta a quatre veus. No cal tenir coneixements musicals. Cantem en un
ambient distès i amigable sota la direcció de Dani Mancebo.
Dimecres de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de Montilivi | Preu: 135 €
Organitza: Associació de Veïns de Montilivi
PA22203. Havaneres i boleros
Grup mixt de cantaires i guitarristes. Escau realitzar una prova de nivell. Cantem i toquem havaneres i boleros i oferim alguns concerts al llarg del curs.

Dijous de 20.30 a 22 h
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Edat: Adults | Lloc: Local social de Montilivi | Preu: 135 €
Organitza: Associació de Veïns de Montilivi
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Serveis i Altres activitats

MÚSÍCA PER A TOTHOM
Cada primer dimarts de mes, a les 20h a la Sala d’actes Anna Pagans. A l’estiu
(juny, juliol i setembre) al pati del centre, consulteu l’horari.
El Centre Cívic Pla de Palau conjuntament amb l’Assocaició Magic Room, continuarà oferint el curs 22-23, una proposta cultural a través del cicle de concerts
pedagògics Música per a Tothom, on els músics exposen una temàtica d’interès
artístic, estètic, tècnic, històric o sociològic, ja sigui un compositor, un instrument, un gènere musical... a un públic interessat, respectuós però a la vegada
participatiu. L’entrada a totes les sessions del cicle Música de Tothom serà sempre totalment lliure i gratuïta.
LLETRES KM0
La Biblioteca Ernest Lluch i el Centre Cívic Pla de Palau obrim un espai on els
autors locals disposin d’espai per presentar i difondre la seva obra autoeditada
o publicada per petites editorials.
Alguns dimarts, a partir de setembre a la Sala d’Actes Anna Pagans.
JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
Espai de trobada dinamitzat, per les famílies del barri que vulguin passar una
estona plegats creant vincles al voltant de la taula de joc.
Un espai educatiu que s’ofereix a les famílies de nenes i nens amb edats compreses entre els 3 i els 5 anys, que vulguin jugar plegats i descobrir jocs nous.
El 2n i 4rt dimecres de mes, de 17 a 19h, a partir de novembre fins el juliol.
El 1r i 3r dissabte de mes, de 17 a 19h, a partir de novembre fins el juny.
*els dies poden variar en funció del festius.

ESCACS PER A TOTHOM
Dissabtes de 17 a 19 h
Del 8 d’octubre de 2022 al 17 de juny de 2023
Edat: A partir de 6 anys | Lloc: Centre Cívic Pla de Palau | Preu: Gratuït
Organitza: Club d’Escacs Gerunda
ESPAI BARRI
El curs 22-23. Obrim espais de trobada i cohesió social per gent gran i per famílies, on trobar-se i relacionar-se. Consulteu els horaris al Centre cívic.
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GRUPS D’ASSAIG:
Ja hi sóm tots. Grup de teatre del barri.
Coral Viarany.
Coral Musicandis.
Girona Banda Band.
Bufant Fort.

SERVEIS MUNICIPALS QUE TROBAREU EN EL CC PLA DE PALAU
[OAMR. OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA]
Dilluns i dijous de 9 a 14 h
Cal cita prèvia: tel. 972 419 010
o al ajuntamentinforma@ajgirona.cat
[SBAS. SERVEI BÀSIC D’ANTENCIÓ SOCIAL]
Consultes i cita prèvia: Tel. 972 419 404
o al serveissocials@ajgirona.cat
[ESP@IS INTERNET]
Trobareu a disposició ordinadors d’accés lliure i gratuït a Internet.
Podreu gaudir de 15h al mes amb els ordinadors de sobretaula o disposar d’Internet a través d’un portàtil, tauleta o telèfon mòbil, 60
hores al mes. En cas de no estar registrats també podreu utilitzar el
servei wi-fi.
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
màtic 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 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.

1.5 Cal que ompliu el formulari amb totes les
dades que es demanen (la manca d’alguna
d’aquestes informacions pot invalidar la
sol·licitud).

1.1 Per fer la preinscripció cal entrar al web de
l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/
inscripcions de l’1 al 14 de setembre de 2022
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.

1.6 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 ferne una de nova. Les persones inscrites són les
responsables en última instància de comprovar
que la preinscripció s’hagi fet correctament.

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
2022-2023. 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 infor-

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
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web també la podeu obtenir de forma presencial al Centre Cívic on s’organitza l’activitat.

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 Passos a seguir per formalitzar
la inscripció i el pagament

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.

2.1 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.

2.9 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.

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.

Si no teniu connexió a casa
Podeu adreçar-vos als Esp@isInternet del Centre Cívic i/o fer la preinscripció presencialment
al centre cívic.

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.

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.
2.4 En les activitats anuals que permeten paga- - Els cursos marcats amb (*) tenen un desment fraccionat, el primer rebut es pot pagar
compte per part de l’entitat organitzadora. Els
fins el dia 26 de setembre del 2022 i el segon
marcats amb (**) són gratuïts per als socis de
rebut fins el dia 1 de desembre de 2022.
l’entitat organitzadora.
- A l’hora de fer la preinscripció, en cada activi2.5 Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim
tat hi trobareu l’explicació dels descomptes que
de places establert, aquesta es pot anul·lar
preveu, les condicions per acollir-s’hi i com
sense garantir plaça en un altre curs de carac- s’han de demanar i/o justificar.
terístiques similars i/o iguals.
- En cap cas els descomptes són acumulatius.
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.
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Xarxa de Centres Cívics de Girona
Centre Cívic Pla de Palau | C/ Saragossa, 27 | 17003 Girona
Tel. 972 426 390 | ccpalau@ajgirona.cat | www.girona.cat/ccivics
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