
CAMI DELMIG

AV
.D

E
LA

G
AT

A
SS

A

C. JO
SEP

MONSE
RRAT

CUADRADA

AV. DE JOSEP PUIG
I CADAFALCH

RONDADE LEOPOLD
OO’DONELL

ESPAI
GATASSA

PROGRAMACIÓ
TERCER
TRIMESTRE
CURS 2018-2019

INSCRIPCIONS 
3r TRIMESTRE CURS 2018-2019
PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
• Tallers trimestrals: del 18 de març al 10 d’abril de 2019
• Monogràfics i píndoles: del 18 de març de 2019 fins a una setmana abans de l’ inici
• Setmana Santa i Sant Jordi: del 25 de març al 5 d’abril de 2019

ON S’HA DE FER LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ?
• Centre cívic Espai Gatassa, C/ d’en Josep Monserrat Cuadrada, 1
• www.mataro.cat/espaigatassa
• Oficines d’atenció ciutadana.

ON CONSULTAR LES LLISTES DE PERSONES ADMESES?
• Al mateix Espai Gatassa i a: www.mataro.cat/espaigatassa

COM FER EL PAGAMENT?
Si heu estat acceptats/des un cop publicades les llistes l’11 d’abril, rebreu un correu electrònic i adjunt, tant la carta de pagament com 
l’enllaç per pagar amb targeta de crèdit.
• Carta de pagament amb el codi de barres en qualsevol caixer de Bankia i CaixaBank
• A través del TPV (targeta de crèdit) 

PERÍODE I DATA LIMIT DELS PAGAMENTS:
• Tallers trimestrals: del 12 al 24 d’abril, un cop publicades les llistes de persones admeses l’11 d’abril
• Monogràfics i píndoles: una setmana abans del seu inici, un cop rebuda la confirmació i acceptació de la plaça
• Setmana Santa i Sant Jordi: del 8 a l’11 d’abril

 A TENIR EN COMPTE:
• Cada persona podrà realitzar un màxim de tres sol·licituds d’inscripció (que caldrà tramitar d’una en una) per a cada àmbit de:  

tallers trimestrals, monogràfics , píndoles i dissabtes en família. Places limitades. En cas que la demanda superi l’oferta, les places 
s’adjudicaran per sorteig i romandreu “en espera” d’alguna baixa.

• Pel taller “Controla el teu robot”: a l’hora d’adjudicar una plaça es donarà prioritat a les famílies que hagin realitzat el taller en  
l’anterior trimestre donat que aquest es considera una formació continuista.

Jo seria... el belluguet tastaolletes 
que miraria de ficar-me dins tots 
els nius on la 
cultura es covés!
Lluís Terricabres,Terri
( “El manyà encès” Manuel Cuyàs )

TALLERS ANUALS PROGRAMATS PER ENTITATS - ESPAI GATASSA

CULTURA DIGITAL

INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC
Espai per aprendre a utilitzar l’ordinador, 
editar textos, Internet i l’adreça de 
correu electrònic 

Dilluns i dimecres
de 10 a 12 h

Tallerista: Eva Sánchez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

INFORMÀTICA NIVELL MIG I 
ÚS DEL MÒBIL
Aprendrem a editar imatges, navegar 
per la xarxa i gestionar dades en el núvol 
digital. Millorarem l’ús del nostre mòbil i 
les seves aplicacions

Dijous i divendres
de 16 a 18 h

Tallerista: Eva Sánchez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

CREATIVITAT

DIBUIX I PINTURA
Espai per experimentar amb diverses 
tècniques de pintura

Dimarts de 9.30 a 12 h
i/o dijous de 15.10 a 17.30 h

Tallerista: Sílvia Galdeano

Preu un dia a la setmana: 24 €/mes 
(material inclòs)

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

GASTRONOMIA

EXPRESSIÓ CORPORAL I MÚSICA

LOS SABORES DE NUESTROS 
RECUERDOS

Espai per aprendre, de manera  
voluntària, a cuinar plats tradicionals 
passant una bona estona

Dimecres de 19 a 21.30 h

Tallerista: Pedro Barroso Gil - Associació 
Cultural Cerdanyola

Preu: gratuït

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dimecres de 19 a 21.30 h

ESPAI DE LABORS: PUNT, 
MITJA I GANXET
Descobreix, millora o comparteix l’espai 
per realitzar diversos tipus de labors

Dimarts i dijous 
de 9.30 a 12 h

Tallerista: Antonia de Àvila

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

ESPAI DE PUNT DE CREU I 
IUGOSLAU
Aprèn les tècniques de punt de creu i 
punt iugoslau

Dilluns i divendres de 16 a 19 h

Tallerista: Mayte Rodríguez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

ESPAI DE PATCHWORK
Crea les teves pròpies peces amb 
patchwork

Dimecres de 16 a 18 h

Tallerista: Felicidad Maya

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

BALL I FITNESS
Tonifica el teu cos amb exercicis aeròbics 
i passa una bona estona aprenent 
coreografies

Dimarts de 18.45 a 20.15 h 

Tallerista: Mercè Costa

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

IOGA
Cuida el teu cos i relaxa la teva ment 
practicant exercicis de kundali ioga

Dimarts de 9.30 a 11 h  
i dijous de 10.20 a 11.20 h

Tallerista: Daniel Martínez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

COUNTRY I GIMNÀSTICA
Tonifica, balla i aprèn coreografies a 
ritme de country

Divendres de 16.30 a 18 h

Tallerista: Mercè Costa

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

REIKI
Sessions de la teràpia oriental, de  
curació natural, a través de l’energia 
vital per obtenir pau i equilibri a tots els 
nivells; físic i emocional

Dimecres de 10.30 a 12.30 h

Tallerista: Eugènia Mugnani

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

CORAL LA TOSCANA
Si t’agrada cantar en una coral: dona 
o home, jove o gran, vine a cantar amb 
nosaltres

Dilluns i dimarts de 18.30 a 20.30 h

Associació Cultural de Cerdanyola

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dilluns o dimarts

BALL EN LÍNIA
Ballarem coreografies, treballant el 
cos amb exercici aeròbic, potenciant la 
memòria i la coordinació.
Una bona manera de relacionar-se

Dimarts de 10.30 a 11.30 h
i/o dimecres 9.30 a 10.30 h

Associació de Gent Gran Cerdanyola

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
els dimarts a les 10.30 h

Matins - de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tardes - de dilluns a divendres de 15 a 21.45 h

Equipament: Sala d’actes (120 persones),
1 sala relacional, 3 sales de treball/polivalents,
1 aula taller, 1 aula arts plàstiques,
1 aula d’informàtica, 1 cuina
Gimnàs - sala polivalent

         https://ca-es.facebook.com/pages/Espai-Gatassa
         @espaigatassa

Equipament accessible

c. d’en Josep Monserrat Cuadrada, 1
08303 · Mataró · 93 702 28 32
espaigatassa@ajmataro.cat
www.mataro.cat/espaigatassa

Hi col·labora:

BALL I GIMNÀSTICA DONES

ÀRAB PER A INFANTS

Dilluns de 15.15 a 16.15 h

Informació i inscripcions: Ass. Hidaya 
(c. dels Montcada, 18 - 935363032)

Entre 10 i 15 anys

Dilluns i dimecres

de 17.30 a 19.30 h

Assosciació Hidaya

Informació i inscripcions: 
C/ dels Montcada, 18 - 935363032

IDIOMES



Projecció documental

Organitza: Associació Cultural de 
Cerdanyola, Cultura Mataró, Clacks i 
DOCSBcn

EXPRESSIÓ CORPORAL

TALLERS TRIMESTRALS - del 29 d’abril al 21 de juny de 2019

DIBUIX EN MOVIMENT - NOU!
Segni mossi en família

Edat: infants entre 18 i 36 mesos i adult

La família entre la dansa i el dibuix. Qui 
ha dit que s’ha de dibuixar assegut? Pots 
dibuixar amb tot el cos: corrent, saltant, 
rient. El cos de l’infant i l’adult com una 
eina comunicativa.

Vuit sessions d’una hora

Dijous de 17.30 a 18.30 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Olga Serral

CULTURA DIGITAL

CONTROLA EL TEU ROBOT
Codi inscripció: EG-24

Edat: a partir de 7 anys

Creació de jocs amb Micro Bit. Plaques, 
sensors, creació de robots i nous 
projectes. Cal haver cursat el taller de 
l’anterior trimestre.

Vuit sessions d’una hora

Dimarts de 17.15 a 18.15 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Edukem-nos

PILATES AERI INFANTIL
Codi inscripció: EG-13

Edat: a partir de 8 anys

Jocs i acrobàcies. Una manera divertida 
de relaxar els petits, enfortir muscula-
tura i corregir postures. Suspensions 
adaptades amb gronxador de tela.

Vuit sessions d’una hora

Dimarts de 17.15 a 18.15 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Gisela Caldas

PILATES MATÍ

Edat: adults

Comparteix un espai per aprendre a 
cuidar el teu cos amb el mètode Pilates. 
 
GRUP 1: Dimarts d’11.45 a 12.45 h 
GRUP 2: Dijous d’11.45 a 12.45 h

Vuit sessions d’una hora c/ grup
Preu: 29,20 €/trimestre c/ grup

Tallerista: Almudena Ferreira

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA MATÍ

MOVE DANCE
Codi inscripció: EG-22

Edat: adults

Estàs preparat/da per divertir-te i alhora 
fer exercici cardiovascular? Tonifica 
mentre aprens passos aeròbics a ritme 
de zumba!

Set sessions d’una hora

Dilluns de 20 a 21 h

Preu: 25,55 €/trimestre

Tallerista: Mónica Ruiz

CREATIVITAT

LABORATORI CREATIU - NOU!
Codi inscripció: EG-26

Edat: adults

Les teves mans creen i transformen els 
objectes! Gaudeix aprenent i provant. Co-
neix diferents materials i elabora peces 
amb tècniques artesanes. Cada resultat 
serà únic i amb un toc personal.

Quatre sessions de dues hores

Del 8 al 29 de maig

Dimecres de 18.30 a 20.30 h

Preu: 32,40 €

Talleristes: Ester Martínez

MONOGRÀFICS

GASTRONOMIA

“BATCH COOKING” - NOU!

Codi inscripció: EG-29

Edat: joves i adults

Mantenir una dieta equilibrada i 
organitzar-te els menús és possible! 
Aprendràs a cuinar receptes saludables 
i a més a més, evitant el malbaratament 
alimentari.

Tres sessions de dues hores

El 20 i 27 de maig, i el 3 de juny 
de 19 a 21 h

Preu: 24,30 €

Tallerista: Núria Lladó

GRAN CUINER - DOLÇ 
I SALAT
Codi inscripció: EG-28

Edat: entre 6 i 12 anys

Aprèn  a cuinar les receptes de postres 
divertits i plats que et convertiran en 
un xef!

Dues sessions de dues hores

Divendres 10 i 17 de maig

De les 17.15 a 19.15 h

Preu: 16,20 €

Tallerista: Ruth del Valle

DISSABTES EN FAMÍLIA
Un dissabte al mes programem activitats familiars gratuïtes per oferir un espai lúdic de 
relació entre mares, pares i fills al voltant de les diferents disciplines que desenvolupem a 
l’Espai Gatassa. 

Inscripcions a www.mataro.cat/espaigatassa i a l’Espai Gatassa

Aquest trimestre proposem:

DIBUIX EN MOVIMENT
Codi inscripció: EG-41

Edat: infant a partir de 3 anys i adult

Qui ha dit que hem de dibuixar asseguts? 
Dibuixarem amb tot el cos: corrent, 
saltant i en suspensió. Dibuixarem sense 
mirar, amb el cos de l’altre i fins i tot 
amb la veu!

Activitat gratuïta - Inscripcions prèvies

Olga Serral, artista i artesana del paper

EXPOSICIONS

GAIA: ARRELS
Del 2 al 25 d’abril

El paper com a expressió de la vida: la 
vegetació que germina del terra o de 
l’arbre de la vida. Collage, gofrats, 
densitat, textures, cosits, relleus... tot 
sobre aquesta matèria natural, ecològica 
i vegetal que ens proporciona la 
naturalesa.

Diàleg, lectures visuals, composicions 
estètiques, missatges... L’artista ens 
transmet un missatge de regeneració.
Olga Serral, artesana del paper 

ESCOLTA I CONEIX

Oferim un espai de coneixement en  
format xerrades en què persones 
especialitzades ens parlaran de salut, 
economia, història, cultura, viatges...

Aquest trimestre:
Codi inscripció: EG-19

Edat: adults

Gimnàstica combinada amb respiracions 
per tonificar la faixa abdominal, el sòl 
pelvià, millorar postura i normalitzar 
tensions.

Vuit sessions d’una hora

Divendres de 9.15 a 10.15 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Guillermo Alarcón

11 de maig de 10.30 a 12.30

PETITS GRANS ARTISTES 
DEL BARRI
Del 13 al 17 de maig

Exposició recull d’ obres del taller de 
dibuix i pintura infantil de l´Associació de 
Veïns de Cerdanyola.

Alumnes i pintora Silvia Galdeano

“ENTRE RECURSOS I 
HABILITATS...”
Identifica i pren  consciència dels teus 
propis recursos i generar una actitud po-
sitiva. Coneix les teves habilitats i millora 
les teves interrelacions.

Anna Moore, escriptora i terapeuta 
emocional

Dimecres 5 de juny a les 19 h

SALUT DIGESTIVA I
INTESTINAL
El teu sistema digestiu “necessita 
ajuda”? Sembla que  alguns aliments 
o quasi bé tot el què menges et senta 
malament? Vine a conèixer i aprendre 
com afavorir la teva salut intestinal

Dra. Laura Llacuna - Psiconeuroimmu-

noendocrinòloga, Integrative 

Practitioner.

Dimarts 18 de juny a les 19.30 h

ESPAI PLURAL

DOCUMENTAL DEL MES

Divendres 26 d’abril, 24 de maig i 31 de 
maig a les 19 h

40 aniversari del CPSMM 
1979-2019
Del 29 d’abril al 10 de maig

Exposició fotogràfica on es mostra la 
història de la CPSMM (Centre de perso-
nes sordes del Maresme a Mataró) des 
de la seva fundació l’any 1979 fins a l’ac-
tualitat. Diferents activitats destacades 
al llarg d’aquests 40 anys.

CPSMM

Codi inscripció GRUP 1: EG-14 
Codi inscripció GRUP 2: EG-15

PILATES TARDA

Edat: adults

Comparteix un espai per aprendre a 
cuidar el teu cos amb el mètode Pilates

GRUP 1: Divendres de 15.15 a 16.15 h
Vuit sessions d’una hora
Preu: 29,20 €
Tallerista: Núria Núñez

GRUP 2: Dilluns de 17.30 a 18.30 h

GRUP 3: Dimecres de 18.30 a 19.30 h

GRUP 2 i 3: Set sessions d’una hora c/ 
grup
Preu: 25,55 €/trimestre
Guillermo Alarcón / Gisela Caldas

Codi inscripció GRUP 1: EG-16
Codi inscripció GRUP 2: EG-17
Codi inscripció GRUP 3: EG-18

EL FOC DEL BARRI
Del 20 de maig al 6 de juny

Recull fotogràfic amb motiu de la desena 
Nit de Foc i Diables, del Ball de Diables 
Atabalats del barri de Cerdanyola. Des 
del 2010 fins avui.

Ball de Diables Atabalats de Cerdanyola

YOUTUBERS
Codi inscripció: EG-25

Edat: a partir d’11 anys

El taller de creació artística que els 
donarà les eines per passar de ser 
consumidors a ser creadors. Aprenen-
tatge de les bases del llenguatge audio-
visual. Una alternativa d’oci constructiva 
i crítica. Crearan un producte innovador 
gravat amb l’ordinador i mòbil.

Vuit sessions d’una hora

Dijous de 18.15 a 19.15 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Edukem-nos

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA TARDA
Codi inscripció GRUP 1: EG-20 
Codi inscripció GRUP 2: EG-21

Edat: adults

Gimnàstica combinada amb respiracions 
per tonificar la faixa abdominal, el sòl 
pelvià, millorar postura i normalitzar 
tensions.

GRUP 1: Dimecres de 15.15 a 16.15 h
Set sessions d’una hora
Preu: 25,55 €/trimestre
Tallerista: Núria Núñez

GRUP 2: Dijous de 15.15 a 16.15 h
Vuit sessions d’una hora
Preu: 29,20 €/trimestre

Talleristes:  Mercè Gil

ESQUENA SANA
Codi inscripció: EG-31

Edat: adults

Millora i re-educa les postures del teu 
cos, en el teu dia a dia. Aprèn i habituat a 
respirar per tonificar, deintoxicar i reduir 
el grau d’estrès.

Quatre sessions d’una hora

Del 10 al 31 de maig 

Divendres de 19 a 20 h

Preu: 14,60 €

Tallerista: Alicia Blanco

EXPRESSIÓ CORPORAL

LAMBAZOUK - NOU!
Codi inscripció: EG-27

Edat: adult amb i sense parella
Fusiona passos propis de Lambada 
moderna mesclant diferents balls com 
el merengue. Vine i aprèn a ballar amb 
passió. Aprèn els moviments de cos i de 
cap amb sensualitat. 
Quatre sessions d’una hora

Del 6 al 27 de maig 

Dilluns de 18.45 a 19.45 h

Preu: 14,60 €

Tallerista: Tatiana Cortez

“EL PAPER ÉS EL NOSTRE 
MIRALL”
Codi inscripció: EG-33

Edat: adults

Taller d’autoconeixement amb escriptura 
terapèutica i eines PNL. Què passaria si a 
través de la teva escriptura, de les teves 
paraules, poguessis canviar tot allò que 
penses, allò que creus, allò que et limita? 
L’escriptura ens permetrà alliberar càrre-
gues emocionals i ens ajudarà a assolir el 
nostre objectiu.

Quatre sessions d’hora i mitja

Del 8 al 29 de maig
Dimecres de 20 a 21.30 h

Preu: 21,90 €

Tallerista: Anna Moore

CREIXEMENT PERSONAL

KINESILOGIA
Codi inscripció: EG-32

Edat: adults
Necessites solucions pràctiques per 
millorar allò que no va del tot bé? Eines 
pràctiques per al dia a dia i per a cada 
moment.

Quatre sessions d’una hora i quart

Del 8 al 29 de maig 
Dimecres de 18.30 a 19.45 h

Preu: 18,25 €
Tallerista: Anna Moore

PÍNDOLES
SCRAPBOOKING
Codi inscripció: EG-34

Edat: a partir de 14 anys i adults

Al taller d’Scrapbooking proposem un 
espai per portar el teu projecte i donar-li 
vida amb materials diferents, troquelats, 
tintes... i molta creativitat.
Una sessió de dues hores

Dilluns 20 de maig, de 18.30 a 20.30 h

Preu: 8,10 €

Tallerista: Laia Brunet

BOMBES DE BANY - NOU!
Codi inscripció: EG-35

Edat: a partir de 16 anys i adults

Elabora les teves pròpies bombes de 
sabó Spa amb ingredients naturals. 
Assegura’t un bany relaxant i 
energitzant!

Una sessió de dues hores

Dimecres 8 de maig de 19 a 21h 

Preu: 8,10 €

Tallerista: Mercè Rodríguez

MIMA LA TEVA PELL
A L’ESTIU
Codi inscripció: EG-36

Edat: adults

Elabora la teva pròpia crema natural 
hidratant: loció solar, “ aftersun” o  tònic 
corporal  sent respectuós/a amb el medi 
ambient.
Una sessió de dues hores
Dimecres 15 de maig de 19 a 21 h
Preu : 8,10 €
Tallerista: Mercè Rodríguez

ACOMPANYAMENTS SALUDA-
BLES A L’ESTIU - NOU
Codi inscripció: EG-37

Edat: adults

Aprendrem a cuinar acompanyaments 
d’estiu alternatius, de receptes
saludables, vegetarians, vegans... i per a 
sorprendre els convidats!
Una sessió de dues hores
Dijous 16 de maig de 19 a 21 h
Preu : 8,10 €
Tallerista: Núria Lladó

“FEM CABRIOLES!”
Codi inscripció: EG-42

Edat: infant a partir de 5 anys i adult

Veniu aprendre a fer saltirons descobrint 
els equilibris que podem arribar a fer 
plegats! Aprendrem a guimbar, botar, fer 
equilibris, torres humanes i acrobàcies !

Activitat gratuïta - Inscripcions prèvies

Gisela Caldas, ballarina de dansa 
contemporània

15 de juny de 10.30 a 12.30

A l’espai expositiu hi trobaràs mostres de fotografia, pintura, il·lustració i d’altres tècniques 
artístiques. Un espai de comunicació entre l’artista i l’espectador. 

Envia’ns la teva proposta a: espaigatassa@ajmataro.cat

TANGO
Codi inscripció: EG-7

Edat: adult amb i sense parella

Una dansa sensual amb parella abraçada 
que proposa una relació emocional de 
cada persona amb el seu propi cos i dels 
cossos dels ballarins entre si.

Vuit sessions d’una hora

Divendres de 20.30 a 21.30 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Marie Vitoux

COSDANSA - NOU!
Codi inscripció: EG-8

Edat: adults

Desenvoluparem el llenguatge del 
moviment ampli. Escoltaràs les 
necessitats del teu cos i et prepararàs 
per a la coreografia improvisada de la 
dansa orgànica. Alienar, enfortir i estirar 
el cos.

Set sessions d’una hora

Dimecres de 20 a 21 h

Preu: 25,55 €/trimestre

Tallerista: Gisela Caldas

Codi inscripció: EG-9

SALUT

PILATES AERI
Codi inscripció GRUP 1: EG-10 
Codi inscripció GRUP 2: EG-11
Codi inscripció GRUP 3: EG-12

Edat: a partir de 16 anys i adults

Treball de Pilates en què s’utilitza com 
a eina principal un gronxador de tela. 
Permet treballar de manera efectiva la 
musculatura, l’esquena i l’abdomen.  
A tenir en compte que es realitzaran 
postures d’inversió i en suspensió.

GRUP 1: Dijous de 19 a 20 h
GRUP 2: Dijous de 20.15 a 21.15 h
GRUP 3: Dimecres de 17.15 a 18.15 h 

GRUP 1 i 2: vuit sessions d’una hora c/ grup
Preu: 29,20 €/trimestre
Tallerista: Tatiana Cortez 
 
GRUP 3: set sessions d’una hora
Preu: 25,55 €/trimestre
Tallerista: Gisela Caldas

IOGA EN FAMÍLIA
Codi inscripció: EG-23

Edat: infant a partir de 5 anys i adult

Aquesta pràctica en família us facilitarà 
obrir un nou canal de comunicació entre 
pares i fills. Una disciplina que ajuda 
a fer fluïda la comunicació, a millorar 
l’atenció i la gestió d’emocions.

Vuit sessions d’una hora

Divendres de 17.30 a 18.30 h

Preu: 29,20 €/trimestre

Tallerista: Alicia Blanco

Cuinar per blocs

LA XOCOLATA AL PODER
Codi inscripció: EG-30

Edat: joves i adults

Coneixeràs i gaudiràs del món de la xo-
colata. Aprèn a elaborar rajoles, trufats... 
de la mà d’un mestre xocolater!

Dues sessions de dues hores i mitja

Dilluns 6 i 13 de maig
de 19 a 21.30 h

Preu: 20,25 €

Tallerista: Pastisseria Avinguda

SALUT

TREU-LI SUC A 
LA MADUIXA! - NOU
Codi inscripció: EG-38

Edat: joves i adults

Aprendrem a cuinar receptes dolces i 
salades amb maduixa.

Dues sessions de dues hores

Divendres 24 i 31 de maig de 19 a 21 h

Preu : 16,20 €

Tallerista: Ruth del Valle

AVANÇA’T A L’ESTIU
Codi inscripció: EG-39

Edat: a partir de 16 anys i adults

Vols un cabàs únic i personal per 
aquestes vacances? aquest és el taller 
per aconseguir lluir amb decoupage i 
altres tècniques decoratives, un bon 
cabaç d’estiu.

Una sessió de dues hores i mitja

Dilluns 27 de maig de 19.00 a 21.30 h

Preu : 10,12 €

Tallerista: Ester Martínez

ESCRIPTURA DELS SENTITS- 
NOU!

Codi inscripció: EG-40

Edat: joves i adults

Relat eròtic. Connecta amb els desitjos 
més profunds i desperta els 5 sentits. 
Relats carregats de sensualitat.
Coneix les tècniques d’escriptura dels 
relats breus i aprofita l’experiència dels 
sentits com a material de creació.

Una sessió de tres hores 

Divendres 12 de juny de 19 a 22 h

Preu : 10,95 €

Anna Moore

Taller d’escriptura eròtica

CENTENARI DEL NAIXEMENT 
DE JUAN LUIS GONZÁLEZ 
HARO (“El Cura Biscúter”)
Del 10 al 28 de juny

“Un grup de veïns de Cerdanyola, per 
celebrar el centenari de qui va ser el 
fundador i primer rector de la parròquia 
de MªAuxiliadora, vàrem preparar un 
seguit d’actes. I en aquesta exposició s’hi 
presenta un resum del què va ser la seva 
activitat religiosa, educativa i cultural en 
benefici del nostre barri”.

Òmnium Cultural Maresme. Comissió 
centenari Mn. Biscuter

PROGRAMA SETMANA SANTA
“CreARTistes”
Codi inscripció: EG-1

Edat: entre 4 i 6 anys

Escull el material per aprendre i pinta, experimenta i crea! 
Pintura i reciclatge.

Dimecres 17 d’abril de 10.30 a 12.30 h i de 16.30 a 18.30 h

Preu: 16,20 €

Inscripció prèvia - Places limitades

Tallerista: Silvia Galdeano AAVV

PILATES INFANTIL
Codi inscripció CLASSE 1: EG-2
Codi inscripció CLASSE 2: EG-3
Codi inscripció CLASSE 3: EG-4

Edat: a partir de 7 anys

Ens divertirem jugant mentre fem exercicis per ser més àgils i enfortir el nostre cos.

CLASSE 1: dilluns 15 d’abril d’11 a 12 h 
Tallerista: Guillermo Alarcón

CLASSE 2: dimarts 16 d’abril d’11 a 12 h
Tallerista: Verita Gutiérrez

Preu: 3,65 €/Classe

CLASSE 3: en cas de fer les dues classes (CLASSE 1 + CLASSE 2)

Preu: 7,30€/Classe

Inscripció prèvia - Places limitades

SANT JORDI
“PUNT DE LLIBRE”
Si vols tenir el llibre a punt per Sant Jordi, deixa, recull i/o intercanvia llibres de lectura de 
forma lliure i gratuïta (novel·la, narrativa, poesia, literatura infantil...).

De l’1 al 30 d’abril de 9 a 13 h  i de 15 a 21.45 h

TUNEJA EL TEU PUNT DE LLIBRE
Codi inscripci: EG-5

Edat: a partir de 8 anys

Crea el teu propi punt de llibre amb tècniques de manga i d’altres per a que sigui original i 
divertit!

Dimarts 16 d’abril de 17 a 19h

Activitat gratuïta
Places limitades - Inscripcions prèvies

David Alcalà. ESCOLA DAC

“LA CUINA DEL DRAC EN FAMÍLIA”
Codi inscripci: EG-6

Edat: infant a partir de 6 anys i adult

Aprendrem a cuinar receptes atrevides i boníssimes, en família, per deixar bocabadat al 
drac!

Divendres 26 d’abril de 17.15 a 19.15 h

Preu: 8,10 €

Places limitades - Inscripcions prèvies.

Ruth del Valle

“NIT DE POESIA”
Recital poètic i musical a càrrec del Taller de Poesia de l’Associació Cultural de Cerdanyola 
amb acompanyament de guitarra.

Dissabte 27 d’abril a les 19.30 h

Organitza: Associació Cultural de Cerdanyola


