
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS  
 
 

CALENDARI 
Els cursos i tallers de l’Espai acabaran la setmana del 8 al 12 d’abril (l’últim dia de classe serà 
el divendres 12) i es reiniciaran el dimarts 23 d’abril. 
Les activitats de pagament del 3er trimestre es reiniciaran el dimarts 2 d’abril i acabaran el 
dijous 13 de juny. Els dies 16 i 18 d’abril no hi haurà classe. 
 

DIES FESTIUS 
L’Espai romandrà tancat del 18 al 22 d’abril, ambdós inclosos (Setmana Santa) 
 

RECORDEU QUE: 
- Si voleu rebre el Full Informatiu de manera immediata i teniu correu electrònic,  passeu 

per l’Espai i actualitzeu les vostres dades !! 
- Per poder participar en les activitats de l’Espai, caldrà presentar el carnet de persona 

sòcia, us recomanem portar-lo sempre que vingueu a l’Espai.  Sense el carnet no es 
podrà tramitar cap inscripció. 

- Teniu la bústia de suggeriments a la vostre disposició on podeu fer arribar les vostres 
propostes. 

- Com ja sabeu, el nostre Espai funciona amb la col·laboració de l’equip de voluntariat 
que gestionen les activitats del centre. Animeu-vos a participar activament en alguna 
de les comissions de treball o bé impartint algun curs. 

 
 

ACTIVITATS ABRIL 2019 
 

Divendres 5 d’abril – XERRADA: ÚS D’INTERNET I DE LES XARXES SOCIALS 
Funcionament i beneficis d’Internet i les xarxes socials, per incrementar-ne l’ús. 
Organitza: Servei de Teleasistència Municipal 
Hora: de 10.30 a 12.30 h                          Lloc: Aula 1 
Inscripcions obertes. 
Activitat oberta a tots els Espais fins a exhaurir les places.  
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Dijous 11 d’abril - XERRADA DE SALUT: MUSICOTERÀPIA 

Organitza: CAP Casanova     Ponent:  Andrea Ocaña 
Hora: de 18.00 a 19.30 h                          Lloc: Sala polivalent de l’Espai 
Inscripcions obertes. 
Activitat oberta a tots els Espais fins a exhaurir les places.  
Aquell dia no hi haurà aula de joc. 
 

Dijous 25 d’abril – JOCS FLORALS 2019 
Tornem a celebrar els Jocs Florals en motiu de la festa de Sant Jordi. 
Hora: 17.00 h.      Lloc: Sala Polivalent de l’Espai 
Inscripcions: a partir del dijous 28 de març i fins a exhaurir places 
Aquell dia els cursos i tallers i l’aula de joc quedaran anul.lats. 
 

PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Dimarts 2 d’abril - SENDERISME 
Santa Fe de Montseny – Turó de l’Home  (grau de dificultat: mig) 
Durada del recorregut: 4 h. 
Transport en autocar, gratuït ( el cost s’assumeix des del Programa de Gent Gran). 
 

Dijous 11 d’abril - CAMINADES PER LA CIUTAT 
Història del correu a Barcelona 
Durada de la caminada: 2.00h 
 
Inscripcions 7 dies abans de cada sortida.  
 
 

ACTIVITATS MAIG 2019 
 

Dijous 9 de maig  - XERRADA DE SALUT : (per determinar) 
Organitza: CAP Casanova  
Hora: de 18.00 a 19.30 h                          Lloc: Sala polivalent de l’Espai 
Activitat oberta a tots els Espais fins a exhaurir les places.  
Aquell dia no hi haurà aula de joc. 
 

Dijous 16 de maig - JOC DE REGALS 
Hora: 17:00 h      Lloc: Sala polivalent de l’Espai    
Entrada lliure 
 

Dimarts 21 de maig - SORTIDA D’HISTÒRIES DE BARCELONA 
Catalunya en Miniatura 
Sortida de l’Espai  a les 9.15h fins les 13.30h 
La informació estarà exposada al taulell d’anuncis. 



 
PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 

Dimarts 7 de maig - SENDERISME 
Can Maçana – Refugi Vicenç Barbé (Montserrat)  (grau de dificultat: mig/alt) 
Durada del recorregut: 4 h. 
Transport en autocar, gratuït ( el cost s’assumeix des del Programa de Gent Gran). 
 

Dijous 16 de maig – CAMINADES PER LA CIUTAT 

Sant Joan Despí 2 
Durada de la caminada: 2.00h 
 
Inscripcions 7 dies abans de cada sortida.  
 
 
Podeu trobar informació més detallada sobre Senderisme, Caminades per la Ciutat i totes les 
activitats del programa de salut en els fulletons que trobareu a l’entrada de l’Espai. 
 
Per a més informació adreceu-vos a qualsevol Espai de Gent Gran del districte de l’Eixample. 
 

HORARI D’ADMINISTRACIÓ I CURSOS I TALLERS 
De dilluns a dijous de 16.30 a 19.00h, i dimarts de 10.00 a 13.00h 

No es faran altes, baixes ni inscripcions fora d’aquest horari. 

 
 


