
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓ DE QUOTES PER DOMICILACIÓ BANCÀRIA 
 

Tal i com hem informat, recordem que l’últim dia per portar les dades bancàries per la 
propera renovació de quota del 2019 és el 3 de desembre, totes aquelles persones que per 
algun motiu no hagin pogut realitzar el tràmit, si us plau no us demoreu en venir sinó 
entendrem que no voleu renovar i es causarà baixa immediata com a persona sòcia.  
Després de la voluntat dels socis i sòcies de l’Espai, volem agrair la vostre col·laboració, i 
aprofitar per recordar-vos que la quota del 2019 es cobrarà durant el mes de gener. Heu de 
tenir en compte que els rebuts impagats (retornats pel banc) tindran un recàrrec de 4,25€. 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
CURSOS I TALLERS 
 
CALENDARI 
Els cursos i tallers de l’Espai acabaran la setmana de l’10 al 14 de desembre (l’últim dia de 
classe serà el 14) i es reiniciaran el 7 de gener. 
Les activitats de pagament acabaran el 13 de desembre i es reiniciaran el 9 de gener. 
 
CURS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 
La Sra. Mercè Monteys reprendrà les seves classes el dia 8 de gener. Avisarem a les persones 
inscrites unes setmanes abans de començar. 
 

DIES FESTIUS 
L’Espai romandrà tancat els dies 6, 24, 25 26 i 31 de desembre i 1 de gener.  
 

RECORDEU QUE: 
- 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. 
- 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. 
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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE PAGAMENT 

‘Posa’t en forma’ i ‘Tonificació i estiraments’ 
 Socis/òcies de l’Espai Maria Aurèlia Capmany; dimecres 5 de desembre, de 16.30  a 

19.00h. 

 Socis/òcies d’altres Espais; dimecres 5 de desembre, de 18.15 a 19.00h. 
 
Preus:  Targeta Rosa gratuïta 11,60 € 
  Targeta Rosa reduïda 17,00 € 
  Sense Targeta Rosa 26,50 € 
En cas de tenir Targeta Rosa i no presentar-la es cobrarà l’import màxim, és a dir, 26,50 €. 
Recordeu que la inscripció és farà amb targeta de crèdit  i amb el carnet de soci/òcia. 

**Aquell dia no hi haurà aula de joc, però es mantindran les classes.** 
 
 

ACTIVITATS DESEMBRE 2018 
 
Dilluns 10 de desembre - CONCERT DE NADAL de Cant Coral de la Gent Gran 
Hora: 18.30 a 19.30h 
Lloc: Auditori de Barcelona (Lepant, 150). 
Places limitades. Per més informació consultar cartellera de l’Espai. 

 
Dilluns 10 de desembre  - CENTENARI DE Mª AURÈLIA CAPMANY 
                      Vols conèixer a M. Aurèlia Capmany? 
Hora: 17h  
Lloc: Sala Polivalent de l’Espai 
Activitat oberta fins a exhaurir les places.  Aquell dia no hi haurà aula de joc. 

 
Dimarts 11 de desembre - SORTIDA D‘HISTÒRIES DE BARCELONA’ 
Lloc: Monestir de Sant Pau del Camp   Preu: 3,20€  
Hora: 9,45h, entrada FGC entre Rosselló i Balmes  
Cal fer el pagament en horari d’atenció el soci/òcia. Teniu temps fins al dia 5 de desembre. 
Està previst fer una sortida al mes.  La informació estarà exposada al taulell d’anuncis. 
 
Dijous 13 de desembre - XERRADA DE SALUT ATENCIÓ PRIMÀRIA I RESPONSABILITAT 

SOCIAL CORPORATIVA 
Organitza: CAP Casanova     Ponent: Ethel Sequeira 
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. 
 

Dilluns 17 de desembre - JOC DE REGALS 
Hora: 17:00 h Lloc: Sala polivalent de l’Espai    
Entrada lliure 
 



Dijous 20 de desembre - FESTA DE NADAL     
Hora: de 17 h a 19.30 h  
Lloc: Sala polivalent de l’Espai 
Inscripcions: a partir del dimarts 3 de desembre i fins a exhaurir les places. 
Activitat gratuïta, places limitades (50 persones). 

 
PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dimarts 4 de desembre - SENDERISME 
Barcelona-Tibidabo-Vallvidrera  (grau de dificultat: mig) 
Durada del recorregut: 3.30 h. 
 

Dijous 20 de desembre - CAMINADES URBANES 
Can Baró i Baix Guinardó 
Durada de la caminada: 2.30h 
Podeu trobar informació més detallada sobre aquestes activitats en els fulletons que 
trobareu a l’entrada. 

ACTIVITATS GENER 2019 
 
Dijous 10 de gener - XERRADA DE SALUT HIPERTENSIÓ 

Organitza: CAP Casanova     Ponent: Xavi Freixa 
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 17 de gener - JOC DE REGALS 
Hora: 17:00 h                                                         Lloc: Sala polivalent de l’Espai    
Entrada lliure. 
 

PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
El díptic del Programa de Salut del trimestre entrant (caminades i senderisme, memòria, 
grup de conversa i suport, resiliència, marxa nòrdica, circuits esportius i taller de tòxics) 
estarà disponible a l’Espai en breu. També podeu trucar als diferents Espais, sempre que 
vulgueu conèixer la informació detallada. 
 
 

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. 

 


