
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
  

INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE LES FESTES: 
A partir de l’any 2020 el cobrament del tiquet de les festes es realitzarà 
únicament amb targeta bancària. 
El preu del tiquet serà de 4€  per a les persones usuàries dels Espais. 
Per inscriure’s caldrà portar també el carnet de persona usuària de l’Espai. 
Informar-vos que un cop efectuat el pagament no es farà cap devolució. 
 
 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS 
Informàtica, sofrologia i taller de poesia i prosa 

DIMARTS 24 DE MARÇ 
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 24 DE MARÇ 
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€ 
 
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. 
 
 

  

ESPAI DE GENT GRAN 
MARIA AURÈLIA CAPMANY 

Enric Granados, 47, baixos  

08008 Barcelona 

Tel: 934536075 

www.gentgraneixample.cat 

mac@gentgraneixample.cat 
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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. 

- Els dies que hi hagi alguna activitat programada a la Sala Polivalent de l’Espai hi 
quedarà anul·lada qualsevol altra activitat 

 
 
 

ACTIVITATS FEBRER 2020 
 
Dijous 6 de febrer – SORTIDA D’HISTÒRIES DE BARCELONA 
Lloc: Parc Arqueològic de les Mines de Gavà 
Preu: 5.00 € 
Hora: 9.00 h., Plaça Espanya, on agafarem el transport públic 
Heu de venir ben abrigats, ja que a les mines la temperatura és molt baixa!! 
Inscripcions a partir del 23 de gener (si us plau, porteu l’import de la inscripció exacte). 
 

Dimarts 11 de febrer - JOC DE REGALS  
Hora: 17:00 h      Lloc: Sala Polivalent de l’Espai    
Entrada lliure 
 

Dijous 20 de febrer – Taller ‘MANTENIR UNA LLAR SEGURA’ 
Organitza: Teleassistència 
Hora: 17.00 h.      Lloc: Sala Polivalent de l’Espai 
Inscripcions a partir del 20 de gener. 
 
Dimecres 26 de febrer - FESTA DE CARNESTOLTES  
Hora: de 17 h a 19.30 h  
Lloc: Sala polivalent de l’Espai 
Inscripcions: a partir del dilluns 10 de febrer i fins a exhaurir les places. 
Preu: 4 €, a pagar amb targeta bancària, places limitades (50 persones). 

Veniu disfressats!  Hi haurà premi a les millors disfresses!! 

 
 
 
 



 
PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Dimarts 4 de febrer - SENDERISME 
Sant Benet de Bages – Les Tines  (grau de dificultat: baix) 
Durada del recorregut: 4 h. 
 

Dijous 20 de febrer - CAMINADES URBANES 
Barris de Sant Just i la Mercè 
Durada de la caminada: 2h. 
 
 

 
ACTIVITATS MARÇ 2020 

 
Dimarts 10 de març – SORTIDA D’HISTÒRIES DE BARCELONA 
Lloc: Molí Paperer de Capellades, Visita i Taller Artesanal 
Preu: 5.60 € 
Hora: 8.30 h., a l’Espai 
Places limitades. 
Inscripcions a partir del 18 de febrer (si us plau, porteu l’import de la inscripció exacte). 

 
Dijous 12 de març - XERRADA DE SALUT SOBRE LA DONA 
Organitza: CAP Casanova     Ponents:  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. 
   

Dimarts 17 de març - JOC DE REGALS 
Hora: 17.00 h                                                         Lloc: Sala polivalent de l’Espai    
Entrada lliure. 
 

Dijous 19 de març – Taller  ‘PRODUCTES DE NETEJA NATURAL’ 
Petits trucs per fer una neteja de casa a partir de productes que tenim a la cuina. Sense 
contaminar el medi ambient, més econòmica i a la vegada respectuosa amb la nostra salut. 
Els participants hauran de portar petits envasos (2 o 3) reutilitzables, per recollir una 
mostra dels productes elaborats. 
Organitza: Reparat als Municipis   Lloc: Sala Polivalent de l’Espai 
Hora: 17.00 h 
Inscripcions a partir del 27 de febrer. 
 
 

 
 



 
PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Dimarts 3 de març - SENDERISME 
Sant Martí de Centelles – Can Serra de l’Arca (grau de dificultat: mig) 
Durada del recorregut: 4 h. 
 

Dijous 19 de març - CAMINADES URBANES 
Per Fort Pienc cercant noms de dones 
Durada de la caminada: 2h. 

 
A l’Espai trobareu informació més detallada sobre les activitats del Programa de Salut del 
trimestre  (caminades i senderisme, memòria, grup de conversa i suport, resiliència, marxa 
nòrdica, circuits esportius i taller de tòxics). 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. 

 


