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PM22901      KUNG-FÚ INFANTIL /7-14 ANYS)

INFANTIL I JUVENIL

Professora: Membres adults  de l’assoc. Silat
Dates: del 4 d’octubre al 13 de juny
Horari: dimarts  de 18:30 h a 19:30 h

Preu: 15 €/mes

El Silat de la Grulla Blanca es basa en les arts marcials tradicionals de la Xina i d’Indonèsia. A través 
de diverses tècniques s’ha desenvolupat un sistema per augmentar la coordinació i millorar la 
capacitat de concentració. Els nens i nenes aprendran a desenvolupar, en un entorn lúdic, la 
consciència del propi cos i la força de voluntat.

Activitat destinada als menors de 14 anys.

Organitza:  Associació d’arts marcials Silat de la Grulla Blanca
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MANUALITATS

Professora: Fanny Leymat
Dates: del 5 d’octubre al 14 de juny

CERÀMICA CREATIVA

Els participants, siguin principiants o no, i independentment del seu nivell, modelaran el fang pas a 
pas i crearan peces úniques i personals. L’activitat es farà  en  grup reduït , amb atenció 
personalitzada, i en un ambient relaxat i obert a la creativitat.
Treballarem el volum i el color amb diferents tipus d'argiles. Descobrirem, experimentarem i 
aprofundirem en diferents trucs i tècniques: modelatge, plaques, pessic, ordit, motlle, etc. I de 
decoració : engalbes o terres de colors, barreja de fangs, esgrafiats, textures, etc. I finalment les 
combinarem totes.
Entre altres coses, us proposarem modelar una escultura, peces amb placa tipus plat o cilindre, i 
allò que decidiu crear. Després ho decorarem.

Organitza: Associació d'Art Blau Blau

Preu: 240 €

PM22902  CERÀMICA CREATIVA 1 (DE 16 A 18 H)

Horari: dimecres de 16 h a 18 h

PM22903  CERÀMICA CREATIVA 2 (DE 18 A 20 H)

Horari: dimecres de 18 h a 20 h



Professorat: David Plantés, Susan Baker, Paul Winker
Dates: del 6 de setembre al 27 de juliol
Horari: dimarts i dijous de 19:45 h a 21:30 h

PM22906  KUNG-FÚ TRADICIONAL XINÈS I INDONESI

El Silat es basa en les arts marcials tradicionals de la Xina i d’Indonèsia. És un sistema subtil 
basat en els antics coneixements sobre la salut, l’autodefensa i el desenvolupament personal. Es 
realitzen una gran quantitat de moviments, alguns més físics que desenvolupen la força, i altres 
més harmònics que desenvolupen l’energia interna.

Organitza:  Associació d’arts marcials Silat de la Grulla Blanca
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Professor: Albert Piqué
Dates: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: divendres de 18 a 20 h

PM22904  ESGRIMA ANTIGA

En aquesta activitat s’estudia i es practica instrucció i esgrima de bastó, "chuzo", baioneta i sabre 
de la primera meitat del S. XIX;  a partir dels tractats de Meyer, Muller, Pinette, Seimnitz i Merelo. 
Cal un equipament mínim consistent en màscara, guants i jaqueta d’esgrima. L'assistència a la 
primera classe és gratuïta. Per a la resta, cal ser soci de l'Associació Girona 1809 - Amics de la 
Girona Napoleònica.

Organitza: Associació Girona 1809

ACTIVITATS FÍSIQUES

Preu: 25 €/mes

Preu: Gratuït
(Per socis)
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Professora: Carme Hernández
Dates: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: divendres de 16.30 a 17.30 h

PM22905  GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT I TONIFICACIÓ MUSCULAR                                                         

Sessions basades en conceptes de fisioteràpia i amb una visió global del cos. Treballarem
diferents tècniques: Estiraments globals, moviments a ritme de música per activar el cos, exercicis
de força, reeducació postural, exercicis de respiració, moviments bàsics del tai-txi… Amb la idea
de passar-ho bé i alhora ajudar a flexibilitzar el cos per poder sentir-se millor. Recomanat per a
majors de 60 anys.

Organitza: Associació de Gent Gran de Pedret

Preu: 30 €/trim.
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PM22909  QI GONG (TXI KUNG)

Professora: Carla Martin
Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny
Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h

El terme xinès QI GONG fa referència a un conjunt de pràctiques corporals i respiratòries 
destinades a cultivar l'energia vital "qi" i el seu lliure flux a través dels meridians del cos. 
Practicarem seqüències fluides i dinàmiques de moviments d'extensió, flexió i rotació de la 
columna i de totes les articulacions del cos. També sèries d'estiraments segons els meridians, el 
do-in (auto-massatge dels punts d'acupuntura) i la postura estàtica de meditació. Flexibilitzarem 
el cos i relaxarem la ment. Amb la pràctica continuada es guanya salut, vitalitat i més 
consciència.

Organitza: Centre Cívic Pedret

Professora: Carla Martin
Dates: del 4 d’octubre al 13 de juny
Horari: dijous de 17.15 a 18.15 h

PM22908  TAI TXI TXUAN

El TAI-TXI és un art marcial que coordina tres aspectes que s'unifiquen amb la pràctica: el
moviment corporal (fluït i continu), la respiració conscient i la concentració mental. Es
desenvolupa la capacitat propioceptiva i l’atenció cap a l’interior d’un mateix, la qual cosa
afavoreix la postura, el flux i l'intercanvi energètic i una major presència/consciència. Amb la
pràctica continuada es guanya salut i vitalitat

Organitza: Centre Cívic Pedret

Preu: 73,60 €

Preu: 73,60 €
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Professor: Dolors Xiberta
Dates: del 3 d’octubre al 12 de juny
Horari: dilluns de 16:30 h a 18 h

PM22910 BALLS EN LÍNIA (NIVELL 1 )

Activitat destinada a persones de més de 55 anys. Aprenentatge de passos de diversos balls, 
basats en la modalitat en línia. Aquest curs està pensat per a aquelles persones que ja es vàren
iniciar l’any passat en els balls més bàsics, o  aquells que ja en saben una mica més i volen fer
continuació.

Cal ser soci de l’Associació de Gent Gran de Pedret

Organitza: Associació de Gent Gran de Pedret

Professor: Dolors Xiberta
Dates: del 3 d’octubre al 19 de juny
Horari: dilluns de 18:15 h a 19.45 h

PM22911 BALLS EN LÍNIA (NIVELL 2 )

Activitat destinada a persones de més de 55 anys. Aprenentatge de passos de diversos balls, basats
en la modalitat en línia. Aquest curs està pensat per a aquelles persones que ja han fet com a mínim
dos cursos de balls en línia, o ja tenen un cert nivell.

Cal ser soci de l’Associació de Gent Gran de Pedret

Organitza: Associació de Gent Gran de Pedret
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DANSA I BALLS

Preu: 30 €/trim

Preu: 30 €/trim
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Professors: Remei Genobé i Manel Bonilla
Dates: del 5 d’octubre al 29 de març
Horari: dimecres de 20 h a 21 h

PM22912 TANGO ARGENTÍ (NIVELL 1)

Curs adreçat a totes aquelles persones que vulguin aprendre a ballar el tango, que és un dels balls 
per excel·lència. Per apuntar-s'hi no cal coneixement previ, tothom ho pot provar. Començarem pels 
passos més bàsics, i a poc a poc anirem aprenent-ne fins a tenir prou autonomia per gaudir 
plenament del ball.
Aquesta activitat s'ha de realitzar en parella

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

9

Professors: Remei Genobé i Manel Bonilla
Dates: del 5 d’octubre al 29 de març
Horari: dimecres de 21 h a 22 h

PM22913 TANGO ARGENTÍ (NIVELL 2)

Per a fer aquest curs, es demana un cert coneixement del ball. Està pensat per a aquelles parelles
que ja han fet com a mínim un primer nivell de tango i volen perfeccionar la seva tècnica. En cas que 
un dels dos membres de la parella no tingui el nivell adequat, es recomana realitzar el primer curs. 
Aquesta activitat s'ha de realitzar en parella

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

Preu: 70 € 
(per persona)

Preu: 70 €
(per persona)
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Professors: Anaïs Iglesias i Magog Castillo  
Dates: del 5 d’octubre al 21 de desembre
Horari: dimecres de 20 h a 21 h

PM22915 LINDY HOP ( PRINCIPIANTS 1)  

Aquests cursos són d’iniciació. Estan pensats per a  aquelles parelles que comencen i no 
han ballat mai Lindy hop. S’aprendran els passos més bàsics i mica en mica s’anirà 
avançant fins a aconseguir ballar lindy hop amb fluïdesa i  tranquil·litat.
Cal apuntar-s’hi en parella.

Organitza: Associació Cultural Jazz de Girona

Professors: Roser Parera i Arantxa Sollano
Dates: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: dimecres de 18 a 19 h

PM22914 MOVIMENT VITAL I EXPRESSIU – RIO ABIERTO

És un espai on a través del ball, veu,  el moviment, estiraments, consciència corporal, expressió 
emocional t’ajudarà a estar en contacte amb el teu propi cos, a mobilitzar l’energia i escoltar-te. 
Quan el cos i les emocions  flueixen harmònicament  a traves del moviment, alguna  cosa canvia en 
nosaltres i es transforma. 
Ballar, afluixar els cos  i deixar anar a través del moviment expressiu ens ajuda a desplegar  l’Esser, 
el que som i sentim, permeten estar més en contacte amb el moment present, viure des del cor i 
sentint-nos més plens de nosaltres mateixos/es.
El moviment expressiu és un instrument de creixement  de la capacitat expressiva de la persona, 
donant espai al cos, les emocions, la ment i espiritual.

Organitza: Centre Cívic Pedret

Preu: 70 €

Preu: 70 €
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Professora: Jesús Ríos
Horari: dissabte de 10 a 12 h
Edat: Tots els públics

Taller de natura per descobrir els peixos i altra fauna i flora dels rius gironins - en aquest cas, el Ter 
a l’alçada de Pedret - per apreciar el seu valor natural i conèixer les diferents problemàtiques 
mediambientals que afecten als rius, com per exemple, les espècies exòtiques invasores, les 
barreres, etc...

Les sessions d’aquest curs:

• 8 d’octubre

• 10 de desembre

• 11 de febrer

• 8 d’abril

• 3 de juny

Organitza: Associació La Sorellona

DESCOBRIM ELS PEIXOS DELS NOSTRES RIUS
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Preu: Gratuït
Inscripcions a 
l’Agenda Municipal

NATURA, ECOLOGIA
I SOSTENIBILITAT
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
1. Passos a seguir per formalitzar la preinscripció

IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la 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 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.

1.2 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 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.

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.
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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 2022.

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.

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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CALENDARI DEL CURS 2022- 2023

INFORMACIÓ. CENTRE CÍVIC PEDRET
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Xarxa de Centres Cívics de Girona
Centre Cívic Pedret | c. De Pedret, 152-156, 17007 Girona | Tel. 972 212 568
www.girona.cat/ccivics
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