
Programació
activitats d'estiu

Espais de Gent Gran Eixample

Les activitats seran presencials i en línia

Del 28 de juny al 23 de juliol



Els Espais de Gent Gran oferim una nova programació d’estiu, on es combinen

els tallers en línia amb algunes activitats presencials als Espais. Iniciarem els

cursos i tallers el pròxim dia 28 de juny i podreu trobar activitats de temes

diversos.

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es realitzaran telefònicament els dies 15 i 16 de juny de 10.00
a 13.00 i de 17.00 a 19.00 h trucant al telèfon de qualsevol dels Espais de

Gent Gran del Districte de l’Eixample.* 

Cada persona podrà inscriure’s a si mateixa i, com a màxim, a una altra

persona facilitant, sempre en tots dos casos, el nom complet i el correu

electrònic (en el cas de les activitats en línia). En cas de no proporcionar-los,

no serà efectiva la inscripció.

En cas d’inscriure-us a alguna activitat en línia rebreu un correu electrònic

amb l’enllaç del curs uns dies abans de l’inici de l’activitat. Important! Si no el

trobeu a la safata d’entrada, reviseu el correu brossa (spam). 

  *Si no heu utilitzat mai una plataforma de videoconferències o voleu 
    fer una sessió de prova, podeu contactar amb l’Espai per concretar   
    una cita prèvia i rebre el suport necessari.

 Per a qualsevol dubte o informació:  932 562 831
       Per rebre notificacions per WhatsApp, guardeu aquest número als vostres

contactes.
         safa@gentgraneixample.cat

*Si voleu la informació més detallada dels tallers, podeu demanar la
guia de continguts al vostre Espai de referència.

*Telèfons de contacte per les inscripcions:
Transformadors: 937 065 886

Sagrada Família: 932 562 831 

M. Aurèlia Capmany: 934 536 075

Casal Carlit: 932 324 967

Fort Pienc: 937 064 301

Esquerra de l’Eixample: 934 108 265

Sant Antoni: 934 516 736

Montserrat Olivella: 937 061 234

mailto:xxx@gentgraneixample.cat


Suport emocional
- Introducció a l'art de meditar (Josefina Herrera) EN LÍNIA.
Dilluns d'11.00 a 12.00 h, el 28 de juny i 12 juliol.

- Taller d'humor i benestar (Pilar Cases) PRESENCIALS.
Dilluns de 17.00 a 18.45 h, el 28 de juny i 5 de juliol. A M. Aurèlia Campany. 
Dimarts de 09.30 a 11.15 h, el 29 de juny i 6 de juliol. A Transformadors.
Dimarts d’11.30 a 13.15 h, el 13 i 20 de juliol. A l'Esquerra.

- Taller d'autoestima i assertivitat (Pilar Cases) PRESENCIAL.
Dimarts d’11.30 a 13.15 h, el 29 de juny i 6 de juliol. A Transformadors.
Divendres de 10.00 a 11.45 h, el 16 i 23 de juliol. A Montserrat Olivella.

- Taller de Píndoles emocionals (Pilar Cases) PRESENCIAL.
Divendres de 10.00 a 11.45 h, el 2 i 9 de juliol. A Sant Antoni.

- Taller de Resiliència (Pilar Cases) PRESENCIAL.
Dilluns de 17.00 a 18.45 h, el 12 i 19 de juliol. A Fort Pienc.

- Taller Intel·ligència emocional (Pilar Cases) PRESENCIAL.
Dimarts de 09.30 a 11.15 h, el 13 i 20 de juliol. A l'Esquerra. 

- Taller de Memòria (M. Carmen Díaz) EN LÍNIA.
Dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 h, del 29 de juny al 22 de juliol.

-  Memòria (M. Luz Olmo). PRESENCIALS.
A. Dimecres de 10.00 a 11.00 h, del 30 de juny al 21 de juliol. A M. Aurèlia Campany.
B. Dimecres d'11.00 a 12.00 h, del 30 de juny al 21 de juliol. A M. Aurèlia Campany.

-Taller de musicoteràpia. PRESENCIALS. 
Dijous de 9.30 a 11.00 h, de l'1 al 22 de juliol. A Fort Pienc.
Dijous de 10.00 a 11.30 h, de l'1 al 22 de juliol. A l'Esquerra.
Divendres de 10.00 a 11.30 h, del 2 al 23 de juliol. A Transformadors.
Dimarts de 09.30 a 11.00 h, del 29 de juny al 20 de juliol. A Sant Antoni
A M. Aurèlia Campany. Pendent de confirmació.

-Taller de les emocions. PRESENCIALS. 
Dilluns de 17.00 a 19.00 h, el 28 de juny i el 5 de juliol. A l'Esquerra. 
Dimecres de 10.00 a 12.00 h, el 7 i el 14 de juliol. A Fort Pienc.
Dijous d'11.15 a 13.15 h, l'1 i el 8 de juliol. A Transformadors. 
Dimecres de 16.30 a 18.30 h, el 30 de juny i el 7 de juliol. A Sant Antoni. 



Coneixements
i habilitats

Suport TIC
- Smartphones Inici (Lina Noguer) EN LÍNIA. 
A. Dimarts de 17.00 a 18.00 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

B. Dijous de 17.00 a 18.00 h, de l'1 de juliol al 22 de juliol.

Requisits de participació: cal tenir mòbil amb sistema Android. 

- Aprenem a fer videotrucades (Antoni Badia) PRESENCIALS a l'Esquerra.
A. Dimecres d'11.00 a 12.00 h, del 30 de juny al 21 de juliol.
B. Dijous d'11.00 a 12.00 h, de l'1 de juliol al 22 de juliol.
Requisits de participació: saber utilitzar els navegadors d'internet (Microsoft Edge, Google
Chrome, Mozilla, Firefox). Tenir correu electrònic.

- El món de les aplicacions (Manel Pagès) EN LÍNIA.
Dimarts d'11.00 a 12.00 h, del 29 de juny al 13 de juliol.

Requisits de participació: cal tenir mòbil amb sistema Android. 

Idiomes
- Conversa i lectura en anglès avançat (Salvador Parera) EN LÍNIA.
Dijous d'11.00 a 12.00 h, de l'1 de juliol al 22 de juliol.

- Conversa "in lingua italiana" (Joan Iribarren) EN LÍNIA.
Dimecres de 17.00 a 18.30 h, del 30 de juny al 21 de juliol.

- Anglès intermedi (Alphonsus Sequeira) EN LÍNIA.
Requisits de participació: cal tenir un nivell intermedi d'anglès. 
Dimarts de 18.15 a 19.15 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

- English for holidays (Angelina Semente) EN LÍNIA. 
Requisits de participació: tenir coneixements bàsics d'anglès. 

Dilluns de 12.00 a 13.00 h, del 28 de juny al 19 de juliol.

Coneixements
- La Carme explica contes (Carme Brangulí) EN LÍNIA.
Dimarts de 17.00 a 18.30 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

- Audicions musicals  (Antoni García). EN LÍNIA.
Requisits de participació: cal tenir un compte de correu Gmail per poder-se connectar via Google

meet. 

Dimarts d'11.15 a 12.15 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

- Dones que han deixat petjada (Montse Carreras). EN LÍNIA.
Requisits de participació: cal tenir un compte de correu Gmail per poder-se connectar via Google

meet. 

Dimarts de 10.00 a 11.00 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

- Symbaloo: Organitza els teus enllaços d'interès (Antoni Badia) EN LÍNIA. 
Requisits de participació: saber utilitzar els navegadors d'internet (Microsoft Edge, Google

Chrome, Mozilla, Firefox). Tenir correu electrònic.

Dimarts de 17.00 a 18.30 h, del 29 de juny al 20 de juliol.

- Pinzellades d'història de l'art (Laura Ibáñez) EN LÍNIA. 
Dimecres de 18.00 a 19.00 h, del 30 de juny al 21 de juliol.

Habilitats
- Dibuix i pintura natural (Jose Luis Frutos) PRESENCIAL. A l'aire lliure (zona Esquerra de
l'Eixample). 
Requisits de participació: material de pintura i cavallet de camp.

Dilluns de 10.00 a 12.00 h, del 28 de juny al 19 de juliol.



A càrrec de Maria Badia 
(Tota la informació la trobareu a la guia de continguts)

- Barcino. Dilluns 28 de juny, de 10.00 a 12.00 h.

- Barcelona edat mitjana. Dilluns 5 de juliol. de 10.00 a 12.00 h.

- La Rambla. Dilluns 12 de juliol, de 10.00 a 12.00 h.

- L'Eixample. Dilluns 19 de juliol, de 10.00 a 12.00 h.

Requisits de participació: haver cursat algun curs de Caminades per la nostra Història.

Targeta transport públic. 

Sortides

*Activitat física presencial
- Condicionament físic A (Isa Abadal) Sagrada Família. 
Dl - Dc. de 09.45 a 10.45 h, del 28 de juny al 21 de juliol.

- Condicionament físic B (Isa Abadal)  Sagrada Família. 
Dl - Dc. d'11.00 a 12.00 h, del 28 de juny al 21 de juliol.

- Condicionament físic C (Isa Abadal) Montserrat Olivella.
Dt - Dj. de 09.30 a 10.30 h, del 29 de juny al 22 de juliol.

- Condicionament físic D (Isa Abadal) Montserrat Olivella.
Dt - Dj. de 10.45 a 11. 45 h, del 29 de juny al 22 de juliol.

- Ioga A (Puri Mateos) Sant Antoni. 
Dl - Dc. de 09.30 a 10.30 h, del 28 de juny al 21 de juliol.

- Estiraments (Puri Mateos)  Sant Antoni. 
Dl - Dc. de 10.45 a 11.45 h, del 28 de juny al 21 de juliol.

- Ioga C (Puri Mateos) Fort Pienc. 
Dt - Dj. de 09.30 a 10.30 h, del 29 de juny al 22 de juliol.

- Estiraments (Puri Mateos) Fort Pienc. 
Dt - Dj. de 10.45 a 11.45 h, del 29 de juny al 22 de juliol.

Requisits activitat física*. 
- S'haurà de venir amb roba d'esport des de casa (no hi haurà vestidor).

- Per Ioga s'haurà de portar la tovallola i la màrfega de casa.

- Per Estiraments s'haurà de portar màrfega de casa i mitjons antilliscants.


