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FULL INFORMATIU 

ESPAI SANT ANTONI 

 

Gener, Febrer i Març. núm. 49 

Nous Tallers a Sant Antoni DESTACAT PROGRAMA DE SALUT 

TALLER DE GESTIÓ DE LES EMOCIONS. Dijous de 16.30 a 
18.30h. Del 6 i 13 de febrer.  

Amb aquest taller, podreu aprendre tècniques per gestionar 
les emocions de manera més adequada i beneficiosa per la 
salut. 

INSCRIPCIONS: a partir del 15 
de gener de 10.30 a 12.30 i de 

16.30 a 18.30h. 

TALLER DE MUSICOTERÀPIA. Divendres de 16.15 a 17.45h.  
Del 6 al 27 de març. 

La musicoteràpia té beneficis en aspectes cognitiu, físic, socio-
emocional… En aquest curs es millora l'atenció, la concentració, la cir-
culació, la percepció i la motricitat i disminueix l'ansietat, entra d'al-
tres coses. 

INSCRIPCIONS: a partir del 14 
de febrer de 10.30 a 12.30 i 

de 16.30 a 18.30h. 

TALLER: FEM SABÓ. Dijous 5 de març de 16 a 18h.  

Donarem un nou ús a l'oli que hem utilitzat per cuinar i que és 
un residu difícil de reciclar per tal de fer-ne sabó .  

INSCRIPCIONS: a partir del  7 
de febrer de 10.30 a 12.30 i de 

16.30 a 18.30h. 

Informació sobre els cursos que l’Obra Social de La 

Caixa ofereix a l’Espai de Gent Gran Sant Antoni. 
Cursos de “La Caixa” 

• INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 

 Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30h.  

 Del 3 de febrer al 25 de març. 

INSCRIPCIONS a partir de 

divendres 17 de gener de 

10.30 a 12.30 i de 16.30 a 

18.30h. 
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ADMINISTRACIÓ  
Horari d’atenció al públic de la comissió: dimarts de 17 a 19h.  

RENOVACIÓ DE LA QUOTA ANUAL DE PERSONES USUÀRIES 2020 

Ens agradaria recordar que durant el mes de gener l’Ajuntament de Barcelona durà a terme el co-

brament de la quota mitjançant l’Associació Esportiva l’Eixample, entitat que gestiona les activitats 

de Gent Gran del Districte de l’Eixample. 

En cas de  NO voler renovar com a persona usuària, us agrairem que ho notifiqueu , abans del 31 

de desembre de 2019 (Tanmateix us informem que els rebuts que siguin retornats per part de la 

vostra entitat bancària tindran el recàrrec corresponent). 

 Tot tipus d’Informació d’interès sobre activitats, horaris d’aten-

ció al públic, tallers i cursos que es realitzaran al nostre espai 

durant el proper trimestre. 

Les comissions de l’Espai 

TEATRE 

Representació grup de teatre en el marc de la festa major del barri amb:  

“La Tarda dels grans musicals...A Sant Antoni” — Dimarts 21 i  Dissabte 25 de gener. Cotxeres Borrell.   

• ENTRADES:  16 de gener d’11 a 13h i de 17 a 19h a l’Espai de Gent Gran Sant Antoni.  

Més endavant, la representarem a l’Espai — data encara pendent de determinar. 

CURSOS I TALLERS 
Horari d’atenció al públic: dimarts d’11 a 13h i dimecres de 17 a 19h. 

CINEMA 

CINEMA-CLUB. Els dimarts a les 17h   

Us convidem a assistir a les projeccions. 

Sempre treballem buscant les millors 

pel·lícules del moment.  

Us hi esperem! 

Entrades: Abans de cada projecció, s’ha de 

passar per recepció a recollir l’entrada 

(aforament limitat). 

NOVES TECNOLOGIES 

AULA OBERTA. Els dimarts de 17 a 18h   

Si voleu resoldre dubtes i/o a fer consultes rela-

cionades amb temes informàtics, smartphones 

o tauletes. Podeu venir a l’aula oberta d’infor-

màtica! 

Inscripcions: Caldrà inscriure’s prèviament al 

punt d’informació de l’Espai (accés limitat a 3 

persones per dia). 
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ACTIVITATS CULTURALS 
Horari d’atenció al públic: dijous d’11 a 12.45h. 

 
1) Visita guiada a la Casa Vicens — Gener (Data pendent de confirmació). 

• Inscripcions: Pendent de confirmació. 

2) La importància de ser Frank II. Teatre Poliorama — Dissabte 7 de març de 2020 a les 17.30h.  

• Inscripcions: 6 i 13 de febrer. 

  *Les inscripcions i els pagaments sempre seran els dijous d’11 a 12.45h. 

Estem gestionant diverses possibilitats de sortides de migdia, xerrades i altres visites per aquest tri-

mestre. Estigueu pendents de la cartellera de l’Espai. 

FESTA DE SANT JOSEP  

19 de desembre de 2019 

 Venda de tiquets: 

Dilluns dia 2 (matí) de 10.30 a 12h 

Dijous dia 5 (tarda) de 17 a 18.30h 

Preu: 4€ 

FESTA DE CARNESTOLTES 

27 de febrer de 2019 

 Venda de tiquets: 

Dilluns dia 10 (matí) de 10.30 a 12h 

Dijous dia 13 (tarda) de 17 a 18.30h 

Preu: Pendent de confirmació 

FESTES 

Us informem que per aquest trimestre, tenim previstes les següents festes: 

*El dia 23 de gener hi haurà música en directe i ball. 

COMISSIÓ D’AJUDA ONG DE VEÍ A VEÍ 

Després del recapte dels Reis Macos, durant el primer trimestre de l’any tenim previst 

col·laborar amb l’ONG amb  la recollida i posterior donació de les verdures de l’hort de l’Es-

pai. 

UN GR@NET DE SORRA PER MILLORAR EL PLANETA!! 

Volem ser un Espai més sostenible, amb una consciència ecològica més gran i contribuir 

en la lluita contra el canvi climàtic. Per això us animem a sol·licitar rebre la informació de 

l’Espai a través del correu electrònic!  

Si opteu per aquest via, rebreu la informació més actualitzada, rebreu novetats d'última 

hora i informació sobre nous tallers que no s’enviaran per correu ordinari. A més a més aju-

dareu a reduir l'ús del paper i millorar el planeta. 

Podeu sol·licitar el canvi en el punt d’informació de l’Espai o a través del correu electrònic a 

espaisantantoni@gentgraneixample.cat 
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TURISME 

Horari d’atenció al públic de la comissió: dimarts i dimecres de 17 a 18.45h. 

GENER* 

1) La Calçotada a Valls. Casa Fèlix — 23 de gener de 2020.  

 Lloc i hora de trobada: C/ Viladomat/Manso a les 8.00h. 

• Inscripcions: 16 de gener de 2020 a les 17h. 53€ 

FEBRER 

2) Carxofada i Ruta del Romànic al Lluçanès. — 26 de febrer de 2020.  

 Lloc i hora de trobada: C/ Viladomat/Manso a les 8.00h. 

• Inscripcions: 20 de febrer de 2020 a les 17h. 48€ 

MARÇ 

3) La Floració dels presseguers a Aitona — 18 de març de 2020.  

 Lloc i hora de trobada: C/ Viladomat/Manso a les 8.00h. 

• Inscripcions: 12 de març de 2020 a les 17h. 55€ 

 

*S’està estudiant la possibilitat de fer un viatge de 7 dies a Sant Petersburg i a Moscou el 8 de juny de 2020. 

Degut a que el primer pagament s’hauria de fer durant el mes de gener, emplacem a les persones interessa-

des a mirar la cartellera de l’espai de manera habitual per tal d’obtenir-ne més informació. 

ALTRES ACTIVITATS A L’ESPAI 

Jocs de taula (tardes), Billar (tot el dia), Tennis taula (dilluns i dijous tarda), Escacs (totes les 
tardes i en especial els divendres), Petanca (dilluns i dimecres al matí) 

 

INFORMACIONS D’INTERÈS DE L’ESPAI  

• Per poder participar en les activitats de l’Espai, caldrà presentar el carnet de soci/a 
que us recomanem porteu sempre que vingueu a l’Espai. 

• Teniu una bústia de suggeriments a la vostra disposició on podeu feu arribar les vos-
tres propostes. 

               

               Qualsevol canvi s’anunciarà a la cartellera. 


