
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RENOVACIÓ DE LA QUOTA ANUAL  2020 
 

Com ja es va fer el 2019, la quota anual es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, en el 
compte corrent que ens vau facilitar.  Adjuntem carta explicativa. 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

CALENDARI 
Els cursos i tallers de l’Espai acabaran la setmana del 16 al 20 de desembre (l’últim dia de 
classe serà el 20) i es reiniciaran el 7 de gener. 
Les activitats de pagament acabaran el 5 de desembre i es reiniciaran el 9 de gener. 
 

DIES FESTIUS 
L’Espai romandrà tancat els dies 6, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener.  
Els dies 24 i 31 de desembre l’Espai obrirà només al matí (tancat per la tarda). 
 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS 

DIMARTS 17 DE DESEMBRE 
Socis/òcies de l’Espai Maria Aurèlia Capmany: DE LES 10.30 A LES 12.30h 
Socis/òcies d’altres Espais: DE LES 11.30 A LES 12.45h 

 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE PAGAMENT 

‘Posa’t en forma’ i ‘Tonificació i estiraments’ 
DIMARTS 17 DE DESEMBRE 
Socis/òcies de l’Espai Maria Aurèlia Capmany: DE LES 10.30 A LES 12.30h 
Socis/òcies d’altres Espais: DE LES 11.30 A LES 12.45h 

Preus*: Targeta Rosa gratuïta  11,00€ 
  Targeta Rosa reduïda  18,00€ 
  Sense Targeta Rosa  27,60€ 
*Com podeu veure, els preus han sofert una petita variació respecte als anys anteriors.  
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En cas de tenir la Targeta Rosa i no presentar-la, es cobrarà l’import referent a la que es 
notifiqui que es té. Es tindran 24 hores per presentar-la, sinó es desinscriurà 
automàticament del curs.  

 
Recordeu que no es farà cap inscripció sense el carnet de soci/òcia. 

 

TALLER DE MUSICOTERÀPIA   ¡¡¡ NOU !!!   
Dia i hora: Els dijous, del 16 de gener al 6 de febrer de 2019, de 10.30 a 12.00 h 
Organitza: Creu Roja 
Inscripcions: a partir del dilluns 16 de desembre. 
 
 

RECORDEU TAMBÉ 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. 

 
 

ACTIVITATS DESEMBRE 2019 
 
Dimarts 10 de desembre - SORTIDA D‘HISTÒRIES DE BARCELONA 
Lloc: Sagrada Família   Preu: 11.50 € 
Hora: 15.00h, carrer Provença cantonada Marina. 
Cal fer la inscripció i el pagament en horari d’atenció el soci/òcia.  
Places limitades.  Inscripcions obertes. 

 
Dimarts 10 de desembre – Taller ‘EMBOLCALLS SOSTENIBLES’ 
A partir de retalls d’embalatges, caixes de cartró i ampolles de plàstic buides i netes, 
realitzarem embolcalls originals pels nostres regals. 
Els participants hauran de portar envasos de plàstic o cartró, restes de cordills o llanes  que 
tinguin per casa 
Organitza: “Reparat als Municipis”, AMB 
Hora: 17.00 h. 
Places limitades. Per més informació consultar cartellera de l’Espai. 
*0 

Dijous 12 de desembre - JOC DE REGALS - ESPECIAL NADAL  
Hora: 17:00 h Lloc: Sala polivalent de l’Espai    
Entrada lliure 
 

 



 
Dijous 19 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). 
Aquella tarda queden anul.lades totes les activitats de l’Espai. 

 
PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dimarts 3 de desembre - SENDERISME 
Castell de Mediona i Font de les Deus  (grau de dificultat: mig) 
Durada del recorregut: 3h30m. 
Transport en autocar 
 

Dijous 19 de desembre - CAMINADES URBANES 
Comerços i Jardins del Turó Parc i Galvany 
Durada de la caminada: 2h. 
Podeu trobar informació més detallada sobre aquestes activitats en els fulletons que 
trobareu a l’entrada. 

ACTIVITATS GENER 2020 
 
Dijous 10 de gener - XERRADA DE SALUT : RISOTERÀPIA 
Tècnica psicoterapèutica que té com a objectiu aportar beneficis mentals i emocionals a 
través del riure. 
Organitza: CAP Casanova     Ponents: Andrea Ocaña i Rocío Rodríguez 
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. 
   

Dimarts 21 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. 

 


