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adults
ACTIVITAT FÍSICA
HATHA IOGA
Vine a gaudir d’un espai per a tu, per a respirar, estirar el cos, agafar
consciència de com et trobes en aquest moment. Hagis fet o no ioga, pots
venir a revitalitzar-te practicant les asanas (postures), les respiracions i la
relaxació. *Cal portar màrfega i roba còmode.

Professora: Laure Duplay
Preu:150€ (*)
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22209

DILLUNS Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
de 15.15 a 16.45 h

BV22210

DIMARTS Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
de 11.30 a 13 h

BV22211

DIJOUS Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
de 10 a 11.15 h

IOGA (GENT GRAN)
Amb la pràctica regular del ioga poden corregir-se molts dels problemes
associats amb l'edat com són l'insomni, la falta d'iniciativa, circulació
insuficient, problemes digestius, estimular la flexibilitat muscular i corregir la
postura ajudant a millorar l'estat físic.
*Cal portar màrfega i roba còmode
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal.
Professora: Francina Ruana
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal
Preu: 100 €

BV22230

DIMARTS Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023

BV22231

DIMECRES Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023

De 10 a 11.15 h.
De 10 a 11.15 h.

4

adults
ACTIVITAT FÍSICA
GIMNÀS SUAU (GENT GRAN)
Exercicis variats, aptes per tothom per treballar el cos en el seu conjunt. Es
busca mantenir el cos, el to muscular, la flexibilitat i la coordinació. Farem
servir diferents elements, com cadires, pilotes, peses... com a materials de
suport.
*Cal portar màrfega i roba còmode
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal
Professora: Lluïsa Sala Preu: 100 €
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal
BV22232

DIMARTS Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
de 17.30 a 18.30 h

BV22233

DIJOUS Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
d’11.15 a 12.15 h
ESQUENA (GENT GRAN)
Farem moure el cos de manera suau, respectant les possibilitats motrius de
cadascú. Mitjançant exercicis variats de ioga, pilates, i consciència corporal
per treballar tot el cos. Es busca guanyar consciència corporal i del
moviment.
*Cal portar màrfega i roba còmode
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal
Professora: Lluïsa Sala Preu: 100 €
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

BV22234

DIMARTS Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
de 16.30 a 17.30 h

BV22235

DIJOUS Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
d’12.15 a 13.15 h
5

adults
ACTIVITAT FÍSICA
BV22246

CAMINAR PER GIRONA (GENT GRAN)
Es tracta d'un grup de gent activa que fa rutes a peu d'unes dues hores de
durada per zones properes a la ciutat de Girona.
*Cal portar roba còmode i aigua
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny 2023
Dijous a les 9 h
Preu: 10€
Professor: Joan Sánchez
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

6

adults
DANSA i BALL

BV22212

BALL I TONIFICACIÓ (DILLUNS I DIMECRES)
Curs dirigit a gent que vulgui gaudir de l’activitat física a través del ball.
Classes amb molt de ritme per posar-se a to i divertir-se
*Exclosos els alumnes amb contraindicacions mèdiques
Del 3 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Dilluns i dimecres de 20 a 21 h
Preu: 275 € (*)
Professora: Susanna Amaya
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22213

BALL I TONIFICACIÓ (DILLUNS)
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 150 € (*)

BV22214

BALL I TONIFICACIÓ (DIMECRES)
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 150 € (*)

BV22215

COUNTRY TRADICIONAL
Podràs conèixer i gaudir de la música i el ball country tradicional.
*Exclosos els alumnes amb contraindicacions mèdiques
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 150 €
Professora: Teia Planas
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

7

adults
DANSA i BALL

BALLS EN LÍNIA (GENT GRAN)
El ball en línia és un ball sense parella però grupal. Aprèn a diferenciar i seguir
els diferents ritmes: bachata, rock, fox, cumbia, cha-cha, vals, tango, salsa…
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal.
Professora: Teresa Micaló
Preu: 80 €
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

DILLUNS del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
BV22239

NIVELL 0 de 12 a 13 h
Pensat per a persones que mai hagin fet Ball en línia.

BV22238

NIVELL 1 d’ 11 a 12 h
Pensat per a persones que tinguin nocions bàsiques de Ball en línia.

BV22237

NIVELL 2 de 10 a 11 h
Pensat per a persones que hagin fet mínim un curs de Ball en línia.

DIVENDRES del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
BV22242

NIVELL 1 de 12 a 13 h
Pensat per a persones que ja tinguin nocions basiques de Ball en línia.

BV22241

NIVELL 2 d’11 a 12 h
Pensat per a persones que hagin fet mínim un curs de Ball en línia.

BV22240

NIVELL 3 de 10 a 11 h
Pensat per a persones que hagin fet més de dos cursos de Ball en línia, ja que
es tracta d’un nívell avançat.

8
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adults
DIBUIX i PINTURA
BV22244

DIBUIX I PINTURA (GENT GRAN)
Estimularem l’aprenentatge amb exercicis pictòrics guiats i lliures. Es van
introduint tècniques i formes de treball adaptades a cada alumne.
*Cal ser soci de l’Ass Gent Gran del Mercadal.
Del 7 d’octubre de 2022 al 16 de juny de 2023
Divendres de 10 a 11.30 h
Preu: 150 €
Professor: Jordi Amagat
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

adults
MANUALITATS
BV22236

MANUALITATS (GENT GRAN)
En aquest curs aprendrem a decorar objectes amb diferents tècniques
(scrapbooking, pintura, decoupage...)
*Cal ser soci de l’Ass Gent Gran del Mercadal.
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Dijous de 15 a 17 h
Preu: 30 €
Professora: Carme Fusté
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

adults
ARTESANIA TÈXTIL
BV22243

PATCHWORK (GENT GRAN)
El patchwork és una forma de costura que consisteix a cosir junts trossos de
tela en un disseny més gran.
*Cal ser soci de l’Ass Gent Gran del Mercadal.
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
Dimarts de 15.30 a 17.30 h
Preu: 30 €
Professora: Dolors López
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal
9

adults
IDIOMES
ANGLÈS (GENT GRAN)
Classes dinàmiques on aprendrem a parlar (speaking) i a entendre (listening)
la llengua anglesa. Perd la por a parlar l’anglès!
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal.
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

BV22226

ANGLÈS NIVELL 0 del 5 d’octubre de 2022 al 14 juny de 2023

BV22227

ANGLÈS NIVELL 1 del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023

Dimecres de 16 a 17.30 h
Preu: 80 €
Professora: Mª Rosa Brugués

Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 100 €
Professor: UP IDIOMES

BV22228

ANGLÈS CONVERSA del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023

BV22229

CONVERSA FRANCÈS (GENT GRAN)

Dijous de 17.45 a 19.45 h
Preu: 100 €
Professor/a: UP IDIOMES

Dirigit a persones que vulguin millorar el seu nivell de comprensió del francès.
Així com ampliar vocabulari i la correcte pronunciació d’aquest.
*Cal ser soci de l’Ass Gent Gran del Mercadal.
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023

Dilluns de 16.30 a 18 h

Preu: 80 €
Professora: Mª Rosa Brugués
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal
10

adults
IDIOMES
BV22201

ENGLISH CONVERSATION
The goal is to maintain a good conversation and to involve the students as much
as posible during the lesson. Corrections are important, but the most important
thing is the flow of the conversation.
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 240 €(*)
Professora: Zore Buncheska
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22203

ENGLISH ELEMENTARY (NIVELL 1)
We will use English File Elementary. The goal is to repeat and revise the
topics studied during the lessons, so students can start feeling comfortable
with the language.
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 240 € (*)
Professora:Zore Buncheska
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22202

ENGLISH INTERMEDIATE (NIVELL 3)
The goal is to repeat and revise the topics studied during the lessons, so
students can start feeling comfortable with the lenguage.
Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
Dimarts 11.30 a 13 h
Preu: 240 € (*)
Professora: Zore Buncheska
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

MILLORA EL TEU ALEMANY (càpsula formativa)
Dilluns 7 de novembre 2022 de 18.30-20 h
Preu: 8 €(*)
Professora: Laia Fanlo
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
9

adults
IDIOMES
BV22206

FRANCÈS NIVELL 1
Fa temps que et vols posar amb el francès? L'entens una mica però vols
anar a més? Doncs vine a provar, un cop a la setmana, fem una mica de
tot per, a poc a poc, parlar, entendre, escriure i llegir el francès!
La idea és passar-s'ho bé i estar en un ambient relaxat per anar-se
apropant a la llengua. On se lance?
Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023

Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 240 € (*)

Professora: Laure Duplay
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22207

FRANCÈS NIVELL 2
Cal un nivell bàsic previ (2 anys de francès mínim)
Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023
Dimecres de 16.30-18 h
Preu: 240 €*
Professora: Laure Duplay
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

BV22208

FRANCÈS NIVELL 3
Tu parles bien français mais pas souvent? Tu as envie que les
francophones te répondent en français et pas en anglais?
Tu veux lire, écouter, bavarder et écrire? Tu aimerais avoir une meilleure
prononciation et connaître des expressions à foison? Mais surtout passer
un bon moment. Donc ne cherche plus! Tu as trouvé ce que tu feras le
jeudi matin!
Cal un nivell bàsic previ (3 o 4 anys de francès)
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 240 € (*)
Professora: Laure Duplay
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

10

adults
IDIOMES

CONVERSA FRANCÈS
Tu parles français mais tu n'oses jamais le faire? Il te manque l'espace pour
te lancer? Tu as besoin d'entretenir la langue et d'en apprendre plus? Alors
viens au groupe de conversation! L'idée est de passer un bon moment, faire
des jeux, des dinamiques et bavarder pour que la langue française devienne
familière. Ça te dit?
Cal un nivell mitjà
Professora: Laure Duplay
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
Preu: 240 € (*)

BV22204

DIMARTS Del 4 d’octubre de 2022 al 13 de juny de 2023
de 10-11.15 h

BV22205

DIMECRES Del 5 d’octubre de 2022 al 14 de juny de 2023

BV22247

CATALÀ NIVELL 1(GENT GRAN)

de 18 a 19.30 h

Dirigit a persones que vulguin millorar el seu nivell de comprensió del
Català. Curs bàsic apte per a tothom. Practicarem l'escriptura i la
parla.
*Cal ser soci de l’Ass Gent Gran del Mercadal.
Del 6 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023

Dijous de 10 a 11.30 h

Preu: 30 €
Professora: Carmen Pagés
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

11

adults
MÚSICA
BV22216

TÈCNICA I INTERPRETACIÓ VOCAL
El taller s'adreça a totes les persones que gaudeixen cantant, fent teatre
o interpretant: cantants, actrius, actors, professionals del doblatge,
etcètera. L'objectiu es conèixer la nostra laringe i així poder-la enfortir i
controlar, per modular millor la nostra veu. Conèixer millor el nostre
aparell fonador ens permetrà relacionar-lo amb les emocions i
aconseguir nodrir d'intensitat i emoció les nostres cançons i textos.

Del 3 d’octubre de 2022 al 12 de juny de 2023
Dilluns de 17 a 18.30 h
Professora: Irene Blanco
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
Preu: 110 € (*)

Sala d’actes Isabel Oliva de l’Espai Cívic Mercadal

12

adults
CUINA

AULA DE CUINA DEL MERCADAL
Professora: Montserrat Busquets
Lloc: Aula Cuina del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
Preu: 30€ (excepte Postres Casolans 20€)
BV22222

CUINA DE FESTES
Les festes les gaudim i reunim la família i els amics al voltant de la taula, per
tant disfrutem aprenent a preparar unes receptes per aquestes dates i mes.
7, 14 i 21 de novembre de 2022

Dilluns de 19.30 a 21 h

BV22223

CUINA D’APROFITAMENT
Aprenem la cuina d'aprofitament! t'explicarem què és, com es fa i et donem
uns consells per a fer-ho a casa. La base d'aquesta cuina és no llençar rés
d'allò que podem convertir en un plat diferent i nutritiu.
6, 13i 20 de febrer de 2023
Dilluns de 19.30 a 21 h

BV22224

POSTRES CASOLANS
HUMMMM a qui no li agraden les postres!!! Aprendrem a fer els tradicionals i
fàcils de la cuina de les mares i àvies.
17 i 24 d’abril de 2023
Dilluns de 19.30 a 21 h

BV22225

CUINA D’APERITIUS D’ESTIU
Prepararem els nostres aperitius, els reis de la taula, i a més plats de la
cuina d'estiu.
8, 15 i 22 de gener de 2023
Dilluns de 19.30 a 21 h
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COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES
I ROBÒTICA
AULA DE NOVES TECNOLOGIES (GENT GRAN)
Si et fas un embolic amb els mòbils, les tauletes i el nou programari, inscriute a aquests cursos i et convertiràs en tot un expert.
*Cal ser soci de l’Ass. Gent Gran del Mercadal
Cursos trimestrals per nivells de:
-Fem servir el mobil (nivel 0)
-Fem servir el mobil (nivel 2)
-Informàtica (nivel 0)
Consulta a l’Espai Cívic Mercadal els preus i horaris
Professora: Montse Cumí
Ho organitza: Associació Gent Gran Barri Vell-Mercadal

AULA OBERTA NOVES TECNOLOGIES
Si tens dubtes sobre qualsevol dispositiu, aplicació o programa pots
demanar cita i venir a l’aula oberta on trobaràs un espai d’atenció
personalitzada per resoldre els dubtes.
Del 2 de noviembre de 2022 al 21 de juny de 2023
Dimecres a la tarda 18- a 19 h
Professor: Montse Cumí
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

adults
CIÈNCIA, LITERATURA I PENSAMENT
BV21206

ESPAI DE LECTURA (GENT GRAN)
Club de lectura on analitzarem i comentarem llibres i diferents textos.
*Cal ser soci de l’Associació de Gent Gran del Mercadal.
Del 7 d’octubre de 2021 al 16 de juny de 2022
Dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 10 €
Professora: Mª Rosa Pié
Ho organitza: Associació de Gent Gran Barri Vell-Mercadal
14

adults
ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
TALLER PRÀCTIC “Aprendre a conviure amb les orquídies”
Es donaran alguns consells bàsics de com tenir orquídies a casa i farem una
demostració pràctica de com tractar-les, sense por.
22 d’octubre de 2022 i 14 gener de 2023
Dissabte d’11 a 12.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia www.girona.cat/agenda
Professora: M Rosa Puigdemont Rovira
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal

adults
FOTOGRAFIA

BV21237

FOTOGRAFIA AMB SMARTPHONE (2n Trimestre)
Els tallers de manteniment de la mòria per a la gent gran tenen l'objectiu de
prevenir les pèrdues de memòria i promoure l'autonomia de les persones
grans, detectar i diagnosticar situacions de pèrdues de memòria i habilitats
cognitives, i estimular el treball mental i els hàbits saludables.
* Cal portar un smartphone amb càmera.
De l’11 de gener al 29 de març de 2023
Dimecres de 10.30 a 12 h
Preu: 110 € (*)
Professora: Paula Fernández
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
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adults
CREIXEMENT PERSONAL
CICLE DE XERRADES DE SEXUALITAT I AUTOESTIMA
Dimarts de 19 a 20 h.
Preu: 3€ (*)(**)
a càrrec de la psicóloga i sexóloga Rosa Padrosa
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de Mercadal
BV22221

AUTOESTIMA SEXUAL
22 de novembre de 2022 de 19 a 20 h
L'autoestima és el punt de partida per arribar a gaudir d'una sexualitat sana,
dvertida i sense tabús. Per això és molt important l'autoconeixement: saber
com funciona el meu cos i què és allò que m'agrada.

BV22218

BUSCO TARONGES SENCERES
21 de març de 2023 de 19 a 20 h
Des que naixem ens bombardegen amb l'amor romàntic i amb la idea que
tenim una mitja taronja esperant-nos en algun lloc. Però això vol dir que
nosaltres som persones incompletes? D'on ve això? Com ho trenquem? I el
més important de tot... Com construïm relacions de parella que siguin
saludables, divertides i amb "xispa"?“

BV22220

DESIG I SENSUALITAT
21 de febrer de 2023 de 19 a 20 h
Es parla molt de plaer però no som conscients del poder que tenim sobre
d'aquest i lo important que és per la nostra autoestima.
Sentir-nos mereixedors/es de plaer a la nostra vida i generar estratègies per
aconseguir-lo. Aquests taller pretén connectar-nos amb aquesta part i que
això ens ajudi també a connectar amb la parella.

BV22219

SEXUALITAT EN LA MADURESA
18 d’abril de 2023 de 19 a 20 h
La sexualitat, al igual que l’alimentació i l’esport, és un aspecte central de
l'ésser humà que necessita adaptar-se a cada nova etapa de la vida. Al no
rebre una educació sexo-afectiva eficient moltes persones arriben a aquesta
etapa creient que el sexe s’ha acabat per ells/es. En aquesta xerrada
pretenem ampliar el concepte de sexualitat i ajudar a adaptar-la en aquest
nou tram de la vida i així poder gaudir-la.

INFORMACIÓ i PRE-INSCRIPCIONS CURSOS
ORGANITZATS PER L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
BARRI VELL-MERCADAL
PRE INSCRIPCIONS: Del 12 al 15 de setembre.
De dilluns a dijous, de 11 a 13h i de 16 a 19h.
Divendres d’11 a 13 h.
INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS CURSOS ORGANITZATS
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MERCADAL
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 2021 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
2021-2022. 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.
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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.
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.
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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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HORARI D’ATENCIÓ:
de dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 15 a 19 h.
DL Gi 1171-2022
Xarxa de Centres Cívics de Girona
www.girona.cat/ccivics

