
 

 

PROGRAMACIÓ DE 
CURSOS I TALLERS  

2022-2023  



 

 

 

Espai Nadons (0 a 3 anys)................................3 

  

Infantil i juvenil (3 a 17 anys) 

Dibuix i pintura  ................................................. ..5 

 

Adults 

Manualitats ....................................................... ..7 

Artesania Tèxtil ................................................. ..8 

Activitats físiques .............................................. ..9 

Dansa i ball ....................................................... 12 

Música .............................................................. 15 

Cuina  ............................................................... 16 

Imatge Personal  .............................................. 17 

Idiomes  ............................................................ 19 

Comunicació, noves tecnologies i robòtica  ..... 19 

Escacs i Jocs de Taula  .................................... 19 

Ciència, Literatura i Pensament  ...................... 21 

 

Informació Inscripcions  ................................ 23 

 

Espais de trobada, serveis i altres ............... 28 

 

Serveis Municipals i altres ............................ 35 

ÍNDEX 

COVID19 

Formalitza la teva 

inscripció: 



 

 

 

ESPAI NADONS (0 a 3 ANYS) 

SN22000 
ESPAI  MARES DE SANT NARCÍS 
Un espai d’intercanvi i relació per mares i bebès de 0 a 2 anys, on tots i totes ens puguem 
relacionar des del respecte i la solidaritat compartint experiències i enriquint-nos mútuament, 
mentre els nostres fills i filles exploren l’espai amb la nostra companyia. 
Espai de trobada gestionat per les pròpies participants.  
Horari:  Dilluns 16-18 h |   Durada:  del 3 d’oct., al 29 de maig 
Preu: gratuït  |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
 
SN22001 
ESPAI CRIANÇA SANT NARCÍS 1 (0-9 MESOS) 
Un espai de trobada al barri per famílies amb nadons fins 9 mesos (no caminadors). 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. Acompanyat per una persona especialitzada en materni-
tat i criança que aportarà eines, recursos i estarà present pel que sigui necessari pel grup. 
Per nadons de 0 a 9 mesos (no caminadors) i un adult. Al fer la inscripció cal inscriure al nadó . 
Horari:  Dimecres 10.30 -12 h |   Durada:  del 5 d’oct., al  21 de des. 
Preu: 36 €   |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
 
SN22002 
ESPAI CRIANÇA SANT NARCÍS 2 (0-9 MESOS) 
Un espai de trobada al barri per famílies amb nadons fins 9 mesos (no caminadors). 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. Acompanyat per una persona especialitzada en materni-
tat i criança que aportarà eines, recursos i estarà present pel que sigui necessari pel grup. 
Per nadons de 0 a 9 mesos (no caminadors) i un adult. Al fer la inscripció cal inscriure al 
nadó . 
Horari:  Dimecres 10.30 -12 h |   Durada:  del 11 de gen., al 26 d’abr. 
Preu: 45 €  |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
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SN22004  
ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL (TARDOR) (18 MESOS-3ANYS) 
L'objectiu  és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i ne-
nes puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els hi 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. 
Infants de 18 mesos a 3 anys. Cal apuntar a l’infant.  
A càrrec de: Cecilia Candia 
Horari:  Dissabtes 11-12 h  |   Durada: 15 oct., 19 nov., 17 des 
Preu: 9,6 €  |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
 
SN22005 
ART I EXPERIMENTACIÓ SENSORIAL (HIVERN) (18 MESOS-3ANYS) 
L'objectiu  és oferir un espai d'art per crear i compartir, un espai de trobada on els nens i ne-
nes puguin experimentar i descobrir totes les possibilitats que els hi 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. 
Infants de 18 mesos a 3 anys. Cal apuntar a l’infant.  
A càrrec de: Cecilia Candia 
Horari:  Dissabtes 11-12 h  |   Durada:  28 gen., 18 febr., 18 març 
Preu: 9,6 €  |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
 
SN22003 
MOVIMENT LLIURE I CRIANÇA (9-24 MESOS) 
Un espai de trobada al barri per famílies amb infants de 9 a 24 mesos. Un espai de joc i movi-
ment lliure en un entorn acollidor. Un espai de trobada horitzontal  que es converteix en un 
observatori natural on les mares i pares puguin viure, compartir i entendre, amb altres famíli-
es, el creixement i desenvolupament dels seus fills/es en aquesta etapa. Acompanyat per una 
educadora infantil especialitzada en maternitat, criança i moviment lliure que aportarà eines, 
recursos i estarà present pel que sigui necessari pel grup. Per nadons de 9 a 24 mesos i 1 
adult. Al fer la inscripció cal inscriure al nadó.    
A càrrec de: Cecilia Candia 
Horari:  Dissabtes 10.30-12 h  |   Durada: 21 gen., 4 febr., 4 març, 15 abr., 6 maig 
Preu: 18 € |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
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           DIBUIX I PINTURA 

INFANTIL I JUVENIL (3 a 17 ANYS) 

SN22007 
ART PER XICS (6-10 ANYS) 
En aquest taller volem expandir la imaginació dels nens i nenes amb la creació artística. Ens 
divertirem pintant, construint joguines, fent personatges en plastilina per poder crear petites 
animacions. Treballarem l'escultura amb fang, farem el nostre autoretrat, aprendrem diferents 
tècniques per a pintar, com el gravat, els acrílics o l'aquarel·la. No ens volem posar límits!  
Professora: Marta Salvador 
Horari: Dimarts 17.30 a 19 h  |   Durada: del 4 d’oct., al 30  de maig 
Edat: nens i nenes de  6 a 10 anys   |   Preu: 90 €   |   Organitza: C. C. Sant Narcís 
 
 
SN22006 
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, Vin-
cent 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 plàsti-
ques que realitzarem. 
Material inclòs en el preu.  
Professor: Juanjo Valeros 

Horari: Dilluns 17.30h -19 h |    Durada: 3 d’oct., a  29 de maig 

Edat: de 10 a 15 anys   |   Preu: 87 €   |   Organitza:  C.C. Sant Narcís 
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MANUALITATS 

SN22033 
JOIERIA 
S’aprendrà joieria amb materials bàsics com el coure i el llautó. Un cop avançat el curs l’a-
lumnat podran decidir si volen fer les joies amb plata. Us asseguro que acabareu el curs 
orgulloses de les joies que anireu creant! 
Per iniciar el curs és imprescindible tenir planxes de diferents gruixos de coure i llautó (el 
preu aproximat del pack de 4 planxes són 26 €). El curs té eines pròpies que es poden com-
partir entre l’alumnat, però per tal que les classes es puguin aprofitar al màxim i siguin flui-
des, es recomana que cada alumne/a tingui el seu pack d’eines bàsiques: astellera, serra 
d’arc, recanvis de serres per a metall i joc de llimatons (el preu aproximat són 69 €, i es pot 
encarregar abans de l’inici de curs) 
Professora: Marta Rodríguez Vilarés 
Horari:  Dijous 18.30-20.30 h   |   Durada: del 6 d’oct., al 25 de maig  
Preu: 171 €   |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
 
SN22031  
MANUALITATS VÀRIES TÈCNIQUES (GRUP 1)    
Taller on cada alumne farà un treball personalitzat per gaudir de l'art amb intensitat. Desco-
briràs tècniques modernes i antigues com el mosaic, la marqueteria, quadres fets amb ro-
bes, pintats amb acrílics, papers i textures, mixmedia, scrapbooking, decoupage, craquelats, 
estany, vidre, pintar roba i seda, restauració de petits mobles i estris i moltes coses més. 
Material compartit no inclòs. Professora titulada.  
Professora: Pilar Pérez Alonso 
Horari: Dimecres 10-13h  |  Durada: del 5 d’oct., al 31 de maig  
Preu: 249 €   |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
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ARTESANIA TÈXTIL 

SN22061 
PATCHWORK (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   
Horari: Dilluns i dimecres 17 -19 h  |  Durada: del 3 d’oct., al 14 de juny 
Preu: (**)  |   Organitza:  Esplai  de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
 

SN22031  
MANUALITATS VÀRIES TÈCNIQUES (GRUP 2)    
Taller on cada alumne farà un treball personalitzat per gaudir de l'art amb intensitat. Descobri-
ràs tècniques modernes i antigues com el mosaic, la marqueteria, quadres fets amb robes, 
pintats amb acrílics, papers i textures, mixmedia, scrapbooking, decoupage, craquelats, es-
tany, vidre, pintar roba i seda, restauració de petits mobles i estris i moltes coses més. Materi-
al compartit no inclòs. Professora titulada.  
Professora: Pilar Pérez Alonso 
Horari: Dimecres 16.30-19.30h  |  Durada: del 5 d’oct., al 31 de maig  
Preu: 249 €   |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
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SN22062 
GIMNÀSTICA (DILLUNS 9.15 H) (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 foto-
grafies de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual). 
Més informació trucant al 972 237 063   
Professora: Eva Sarsanedas 
Horari: Dilluns 9.15-10.15 h  |  Durada: del 3 d’octubre al 12 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22063 
GIMNÀSTICA (DILLUNS 10.30 H) (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 foto-
grafies de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual). 
Més informació trucant al 972 237 063   
Professora: Eva Sarsanedas 
Horari: Dilluns 10.30-11.30 h  |  Durada: del 3 d’octubre al 12 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22064 
GIMNÀSTICA (DIMECRES 9.15 H) (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 foto-
grafies de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual). 
Més informació trucant al 972 237 063   
Professora: Eva Sarsanedas 
Horari: Dimecres 9.15-10.15 h  |  Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 

ACTIVITATS FÍSIQUES  
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SN22065 
GIMNÀSTICA (DIMECRES 10.30 H) (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   
Professora: Eva Sarsanedas 
Horari: Dilluns 10.30-11.30 h  |  Durada: del 3 d’oct., al 12 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22034 
IOGA IYENGAR. NIVELL 1 
La pràctica del ioga ens regenera, aportant harmonia i les postures són una combinació d'ali-
neació, concentració i coordinació que, juntament amb la respiració i la relaxació profunda, 
ens reconnecta, ens dinamitza i ens fa més flexibles, evitant les fluctuacions de la ment.  
Cal portar roba còmoda, una manta petita i màrfega. 
Professor: Carlos Folguera 
Horari: Dimarts 19.15-20.45 h  |  Durada: del 4 d’oct., al 30 de maig 
Preu: 190 €  |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
 
SN22035 
IOGA IYENGAR. NIVELL 2 
La pràctica del ioga ens regenera, aportant harmonia i les postures són una combinació d'ali-
neació, concentració i coordinació que, juntament amb la respiració i la relaxació profunda, 
ens reconnecta, ens dinamitza i ens fa més flexibles, evitant les fluctuacions de la ment.  
Cal portar roba còmoda, una manta petita i màrfega. 
Professor: Carlos Folguera 
Horari: Dimecres 19.15-20.45 h  |  Durada: del 5 d’oct., al 31 de maig 
Preu: 190 €  |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
 
SN22036 
PILATES SANT NARCÍS (GRUP 1) 
El 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'es-
quena. Cal portar roba esportiva, calçat adequat i una màrfega.  
Professora: Mar Martínez 
Horari: Dimarts 18-19.15 h  |  Durada: del 4 d’oct., al 30 de maig 
Preu: 150 €  |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 

 

                        ACTIVITATS FÍSIQUES  
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SN22037 
PILATES SANT NARCÍS (GRUP 2) 
El pilates és un mètode d'exercici i moviment físic dissenyat per a estirar, enfortir i equili-
brar 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.  
Professora: Mar Martínez 
Horari: Dimarts 19.30-20.45 h  |  Durada: del 4 d’oct., al 30 de maig 
Preu: 150 €  |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
 
SN22066 
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   
Professor: Rossend Masgrau 
Horari: Dimarts 10-11 h  |  Durada: del 4 d’oct., al 13 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22067 
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   
Professor: Rossend Masgrau 
Horari: Dijous 10-11 h  |  Durada: del 6 d’oct., al 15 de juny   
Preu: (**)   |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 

 

            ACTIVITATS FÍSIQUES  
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SN22068 
COUNTRY (DIMARTS)  (GENT GRAN ) NIVELL 2 
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   
Professora: Teresa Miqueló 
Horari:  Dimarts 16.30-17.30 h |  Durada: del 4 d’oct., al 13 de juny   
Preu: 35 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22069 
COUNTRY (DIMARTS)  (GENT GRAN ) NIVELL 4 
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   
Professora: Teresa Miqueló 
Horari:  Dimarts 17.45-18.45 h |  Durada: del 4 d’oct., al 13 de juny   
Preu: 35 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 

 

DANSA I BALL 
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SN22070 
COUNTRY (DIJOUS)  (GENT GRAN ) NIVELL 1 
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   
Professora: Teresa Miqueló 
Horari:  Dijous 16.30-17.30 h |  Durada: del 6 d’oct., al 15 de juny   
Preu: 35 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22071 
COUNTRY (DIJOUS)  (GENT GRAN ) NIVELL 3 
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   
Professora: Teresa Miqueló 
Horari:  Dijous 17.45-18.45 h |  Durada: del 6 d’oct., al 15 de juny   
Preu: 35 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22039 
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 rotato-
ris de la pelvis i les ondulacions abdominals tonifiquen les fibres longitudinals i circulars que 
composen la musculatura de l'úter. Ballem des del nostre centre, la panxa, arrelades a terra 
amb els peus, neutralitzant la pelvis per aconseguir una columna estirada i sense tensions. 
El sòl pelvià, associat al nostre equilibri i força, s'activa al treballar les abdominals i el diafrag-
ma. 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. Practiquem la dansa oriental del taller Dansamamaterra-Dona. Ens 
cuidem alhora que ballem i ens ho passem bé. Per dones que vulguin treballar la fertilitat, 
embarassades, menstruants, en fase de climateri i mames amb els seus bebès.  
Professora: Noelia Costa 
Horari:  Divendres 18-19.30 h |  Durada: del 7 d’oct., al  26 de maig   
Preu: 180 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 

DANSA I BALL  
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SN22095 
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 for-
mació 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.   
Professor: David Ripoll 
Horari:  Dilluns 19-21 h |  Durada: del 3 d’oct., al 29 de maig   
Preu: gratuït |   Organitza: AUOC i Escampillem 
 
SN22072 
SEVILLANES 
El ball folklòric més popular i més conegut a Espanya podent-se diferenciar entre balls ràpids 
o lents. Curs obert a tothom i 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).  
Professora:  Maria Burdaló 
Horari:  Dijous 19-20h |  Durada: del 6 d’oct., al 15 de juny   
Preu:  90 € (*) | Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
SN22038 
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 mante-
nen 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. 
L’objectiu de la Zumba és passar-ho bé i progressar. No existeix cap impediment per a què 
qualsevol persona pugui ballar, de fet, és recomanable per als més grans perquè ajuda a 
millorar la coordinació dels moviments. 
Professora: Kat Herrera 
Horari:  Dijous  20.15-21.15 h |  Durada: del 6 d’oct., al 25 de maig   
Preu: 116 €  |   Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 

 

 

 

 

         DANSA I BALL 
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SN22008 
INICIACIÓ A LA TÈCNICA VOCAL 
El taller es dirigeix a totes les persones que gaudeixen cantant, fent teatre, interpretant, in-
clús a actors i actrius de doblatge! I com no, es dirigeix també a aquelles persones que enca-
ra que no s’hi hagin atrevit encara, en tenen moltes ganes.  
Cantar i interpretar textos o cançons són activitats on s’hi posa el cos, les emocions, la per-
sonalitat i tantes altres coses. Lluny del que algunes persones puguin creure, l’art del cant i la 
interpretació no està reservat a unes poques persones privilegiades que en saben, sinó que 
totes hi tenim accés. Així que cal recordar que totes en podem aprendre i que totes les veus 
són igualment boniques.  
A través d’unes tècniques accessibles a totes podem fer del cantar un plaer, respectar i tenir 
cura de les nostres cordes vocals, enfortir-les i entendre el seu funcionament, tenint en 
compte el paper que hi juga el cos en el seu conjunt així com la intenció i l’emoció que po-
sem en el moment interpretatiu.  
Com a professional de la veu, proposo un acompanyament respectuós cap al descobriment 
de la pròpia veu i del món d’oportunitats que aquest recurs representa. 
La proposta segueix la tècnica Voice Craft Jo Still Voice Training1 que treballa des d'una 
perspectiva doble: una de base anatòmica i una altra d'entrenament “actoral”, aquesta última 
amb la finalitat d'aprofundir en la intencionalitat interpretativa del text o la cançó.  
 
Com a complement a aquesta tècnica, s’introduiran elements basats en la Tècnica Alexan-
dre, amb la qual es treballaran la consciència i el control corporal per ajustar les postures del 
cos i millorar la qualitat de la veu, així com tenir cura i evitar lesions de l'instrument fonador.  
  
Professora: Irene Blanco Valle 
Horari: Dilluns de 19 a 21 h 
Durada: del 3 d’octubre al 28 de novembre 
Preu: 64 €  |   Organitza: C.C. Sant Narcís 
 

MÚSICA 
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CUINA 

SN22040 
CUINA SALUDABLE 1 
T'agrada la cuina? T'agradaria aprendre noves maneres de cuinar  d'una manera saludable 
amb alternatives a la sal i el sucre? En aquest taller aprendràs sobre models de cocció, 
salses, esmorzars saludables i postres alternatius al sucre. 
Professora:  Ida Quintana Giralt  
Horari: Dijous de 18 -21 h 
Dies: 13 oct., 27 oct., 10 nov., 24 nov., 
Preu: 99 €    |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
 
SN22041 
CUINA SALUDABLE 2 

T'agrada la cuina? T'agradaria aprendre noves maneres de cuinar  d'una manera saluda-

ble? En aquest taller aprendràs sobre alternatives al gluten i les farines, sobre fermentats 

vegetals i com fer tapers complets i saludables per la feina. 

Professora:  Ida Quintana Giralt  
Horari: Dijous de 18-21 h 

Dies: 9 febr., 23 febr., 9 març, 23 març 

Preu: 101 €    |   Organitza: Col·lectiu de Dones de Sant Narcís 
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SALUT 

SN22009 
COSMÈTICA SALUDABLE I KM0: DE LA TERRA A LA PELL 
Ens agrada passejar per la ciutat i trobar espais verds i plens de vida. Ens agrada estar a 
prop de la vegetació i gaudir dels seus beneficis. Què et semblaria apropar més la mirada en 
aquests espais de vida? Alguna vegada t’has apropat a una planta per descobrir-la a través 
dels sentits? 
Quan parlem de plantes medicinals sovint ens quedem amb la informació més tècnica: els 
seus efectes, indicacions, contraindicacions… i les utilitzem sense conèixer-les amb profundi-
tat. Aquest curs està pensat per descobrir d’aprop algunes de les espècies que tenim al barri, 
per aprofundir en elles, les seves característiques, la seva història, la seva màgia i les llegen-
des que les envolten. Tot a través dels nostres 6 sentits (sí, són 6): vista, olfacte, tacte, gust, 
oïda i propiocepció. 
La primera part dels tallers consta d’una xerrada, on descobrirem i coneixerem aquests per-
sonatges vegetals a través de dinàmiques i exercicis. La segona part serà un taller pràctic, on 
crearem receptes de cosmètica saludable amb les plantes que hem conegut. 
 
- Novembre: L'art de recol·lectar, assecar i processar les herbes. Destil·lació en directe d'ai-
gua floral (amb pell de cítrics, romaní o sàlvia) i elaboració d'un exfoliant per la pell amb l'ai-
gua floral obtinguda.  
- Desembre: Arrels i resines, les reines de l'hivern. Aprenem a fer encens natural.  
- Gener: Com extreure les propietats de les plantes a través dels olis vegetals. Creació lliure 
d'elixirs facials o corporals.  

- Febrer: Crear pomades amb els Oleats. Elaboració d'un Vicks-vaporub natural.  

Professora: Laura Bagué 

Horaris: Dilluns  18-21  h  
Dies:  21 nov., 12 des., 16 gen.,13 febr. 
Preu: 48€   |   Organitza: C.C Sant Narcís 
 

IMATGE PERSONAL 
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SN22073 
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   
Professor: Santos Martín 
Horari: Dimarts i dijous 17.30-18.30 h   |   Durada: de 4 d’oct., a 15 de juny   |   Preu: (**)    
Organitza:  Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 

IDIOMES 

COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGÍES  I ROBÒTICA 

SN22074 
INFORMÀTICA (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 por-
tar 2 fotografies de carnet, una fotocòpia del DNI i 20 euros (quota anual). 
Més informació trucant al 972 237 063   
Professor: Santos Martín 
Horari:  Dilluns 18-20 h  |   Durada: de 3 d’oct., a 12 de juny | Preu: (**)   
Organitza:  Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 

ESCACS I JOCS DE TAULA 

SN22101 
ESCACS  PER A TOTHOM 

L’objectiu del curs és que conegueu el món dels escacs i que jugueu i gaudiu del joc. Si no 

el coneixeu, n’aprendreu i jugareu. Si el coneixeu, consolidareu i sempre s’aprenen coses 

noves. 

Horari: Dijous 18-19 h  |   Durada: del 6 d’oct., al  25 de maig |   Preu: 81 €  

Organitza:  Club d’Escacs Gerunda 
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CIENCIA, LITERATURA I PENSAMENT 
SN22091 
ESCRIPTURA CREATIVA 1 
Al taller d’escriptura crearàs relats tenint en compte l’estructura i les parts narratives, la crea-
ció de personatges i els diferents estils narratius. Coneixeràs autors clàssics i actuals. T’en-
dinsaràs en el món de la creativitat a través de tècniques surrealistes, de l’escriptura automà-
tica i de l’escriptura digital. Creació de personatges. Parts narratives i estructura. Estils narra-
tius. Surrealisme. Escriptura automàtica. Escriptura digital. Jocs creatius. Autors actuals i 
clàssics. 
Professor: Ramón Bartrina 
Horari: Dimarts 19-20.30 h  |  Durada: del 4 d’oct., al 20 de des  |  Preu: 80 €   
Organitza: Ass. Kerunta 
 
SN22092 
ESCRIPTURA CREATIVA 2 
Al taller d’escriptura crearàs relats tenint en compte l’estructura i les parts narratives, la crea-
ció de personatges i els diferents estils narratius. Coneixeràs autors clàssics i actuals. T’en-
dinsaràs en el món de la creativitat a través de tècniques surrealistes, de l’escriptura automà-
tica i de l’escriptura digital. Creació de personatges. Parts narratives i estructura. Estils narra-
tius. Surrealisme. Escriptura automàtica. Escriptura digital. Jocs creatius. Autors actuals i 
clàssics. 
Professor: Ramón Bartrina 
Horari: Dimarts 19-20.30 h  |  Durada: del 7 de febr., al  18 d’abr.  |   Preu: 80 €   
Organitza: Ass. Kerunta 
 
SN22093 
POESIA I RAPSÒDIA 1 

Al taller escriuràs poesia i prosa poètica tenint en compte l’estructura, l’estil, figures retòri-

ques 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. 

Professor: Ramón Bartrina 
Horari: Dimecres 19-20.30 h  |  Durada: del 5 d’oct., al 21 de des.  |  Preu: 80 €   
Organitza: Ass. Kerunta 
 
SN22094 
POESIA I RAPSÒDIA 2 

Al taller escriuràs poesia i prosa poètica tenint en compte l’estructura, l’estil, figures retòri-

ques 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. 

Professor: Ramón Bartrina 
Horari: Dimecres 19-20.30 h  |  Durada: del 1 de febr., al 12 d’abr.  |  Preu: 80 €   
Organitza: Ass. Kerunta 
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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 
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. 
  
1.2 Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i contrasenya que us perme-
trà 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 infor-
macions 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 presen-
tada, 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.  
  

INSCRIPCIONS 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: De l’1 al 14 de setembre de 
2022 
SORTEIG DE PLACES: El 16 de setembre de 2022 
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: A partir del 16 de setembre 
rebreu un correu electrònic  informant-vos que podeu consultar la 
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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’inscripci-
ons) 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 2023. 
 
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 qualse-
vol 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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PUNTS DE TROBADA:  
 
JAM DE JOVES 
3er dijous de mes de de 19.00 a 21.00 h 
Organitza: Centre Cívic Sant Narcís 
Més informació:  preguntar a recepció o al ccsantnarcis@ajgirona.cat   

 
PUNT DE TROBADA D’AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA 
1er dimarts de  mes de 19.30 a 21.00 h 
Organitza: Col·lectiu Hidroquinona 
Més informació: colectiuhidroquinona@gmail.com 
 

PUNT DE BALL FOLK 
Dilluns de19 a 21 h  
Organitza: AUOC i Escampillem 
Més informació:  http://www.facebook.com/groups/puntballfolk 
 

PUNT DE TROBADA DE IAIOFLAUTES 
1er dimecres de mes de de 10.30 a 12.00 h 
Més informació: preguntar a recepció o al  ccsantnarcis@ajgirona.cat   
 
 

CORALS: 
 
COR MARAGALL: 
Divendres  de  21.00 a 23.30 h i dissabtes de 19.00 a 21.00 h  
Més informació:  cormaragall@gmail.com 
 

CORAL XÀNTICA: 
Divendres  de 19.00 a 21.00 h 
Més informació: coralxantica@gmail.com 
 
 
CASALS: 
 
CASAL DE LLEURE LA PATULEIA 
Dissabte de 16.00  a 19.00 h 
Més informació: casallapatuleia@gmail.com 
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BALLS: 
 
BALLS DE LA GENT GRAN:  
Diumenges alterns a les 17 h  
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís 
 
BALLS LATINS 
Dissabtes de 19 .00 a 20.45 h 
Organitza:  Associació Salseros Sant Narcís 
Més informació: salseros_2009@hotmail.com 
 
 
 
 
GRUPS DE SUPORT: 
 
ACTIVAMENT CATALUNYA  
Col·lectiu actiu de persones amb l’experiència de trastorn mental 
Divendres alterns de 10.00 a 12.00 h 
Més informació: suportgirona@activament.org 
 
PUNTS DE TROBADA D’AFECTATS. ALCOHÒLICS ANÒNIMS 
Dimarts  i dijous de 19.00 a 20.30 h  
Més informació: aagirona82@aagirona82.org /tel. 670 229 200 
 
PUNTS DE TROBADA D’AFECTATS. NARCÒTICS ANÒNIMS 
Dimarts  de 18.00 a 19.30 h i dissabtes d’ 11.30 a 13.00 h 
Més informació: girona_na2006@hotmail.com/ tel. 932 680 209 
 
PUNTS DE TROBADA FAMILIARS D’ALCOHÒLICS ANÒNIMS 
Dimarts  de 17.00 A 19.00 h 
Més informació: 650 16 18 17/ 620 228 422 
 

 
    ALTRES ENTITATS DEL CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS:  
 
    Ass. Cultural del Joc del Bèlit, Ass. Cultural la Volta, Ass. De Veïns de Sant Narcís, Ass. 

Dona a Llum, Ass. Excursionista i Cultural Origen Girona, Ass. de Puntaires de les comar-
ques de Girona, Club Social el Cercle, Col·lectiu de Dones de Sant Narcís, Duchen Som-
riures Valents, Tr3accions 
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ALTRES:  
  
AMICS DE LA GENT GRAN: 
Acompanyament a la gent gran i soledat no volguda 
Més informació: https://amigosdelosmayores.org/ca / Girona@amicsdelagentgran.org 
Tel. 616 319 336 
 
BANC DEL TEMPS DEL PONT DEL DIMONI 
Per contactar amb l’entitat per a informació o fer-te soci, pots fer-ho:  
correu electrònic: bdtpontdeldimoni@gmail.com o  whatsapp: 644 611 415 demanat cita 
prèvia a partir del mes d’octubre. 
Al Centre Cívic Santa Eugènia: Dimarts de 19 a 20 h (amb cita prèvia) 
Al Centre Cívic Sant Narcís: Dijous  de 19 a 20 h (amb cita prèvia) 
 
CLUB DE LECTURA 
1r dimarts de mes de 19.00 a 20.15 h  
Organitza: Associació de Veïns de Sant Narcís 
Més informació: preguntar a recepció 
 
PROGRAMA SEMPRE ACOMPANYATS 
Té com a objectiu detectar i evitar les situacions de soledat i d'aïllament de la gent gran, 
donats per la mateixa persona, xarxa social, l'entorn i/o la cultura. 
Més informació: Tel. 900 223 040 
 
PUNT D’ATENCIÓ DE L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS 
Dilluns i dimecres de 17h a 19h 
 
  
 
FORMACIÓ D’ADULTS: 
 
CFA NOU  
Classes de català nivell bàsic 
Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43, 17005 Girona 
Tel. fix - 972 23 04 03 Mòbil - 644 604 707  
cfanougirona@xtec.cat 
www.nougirona.cat 

Horaris: matí d’11 a 13 h- tarda de 17 a 19 h 

CNL DE GIRONA 
Classes de català nivell bàsic 
C. dels Ciutadans, 18. 17004 Girona 
Tel. 972220663 
cnlgi@cpnl.cat 

www.cpnl.cat/girona 
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Serveis  
municipals 
i… altres 

Serveis municipals: 
 
Al Centre Cívic Sant Narcís 
 
[ ATENCIÓ POLICIA MUNICIPAL ] 
Dimarts de 18 a 19 h i dijous de 11 a 12 h 
 

[ OAMR. OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA ] 
Dimarts 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  
 
 
 

 

BAR DEL CENTRE CÍVIC  
De dilluns a dissabte de 8 a 21 h 
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DL Gi 1101-2022  

ACCESSIBILITAT 
 
Plaça Assumpció, 26-27 
17005 GIRONA 
972 237 063 
ccsantnarcis@ajgirona.cat 
www.girona.cat/ccivics  
Línia bus urbà L-5 
Girocleta: Estació 5 
 
Horari d’atenció: 
De dilluns a  divendres de 9 a 13 h i de 16 a 21 h 
 
 

El Centre Cívic Sant Narcís (1989) és un equipament municipal plenament 
consolidat al barri de Sant Narcís i amb una projecció destacada cap a la 
resta de la ciutat gràcies a la seva localització, las diversitat d'espais de què 
disposa i una programació extensa i variada, promoguda cada vegada més 
a partir de la iniciativa social i cultural. Hi trobem molta participació en els 
casals (casals, esplais, jocs organitzats...), seguit de les grans activitats 
organitzades bàsicament per col·lectius i associacions del barri.  

mailto:ccsantnarcis@ajgirona.cat

