
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
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08303 · Mataró · 93 702 28 32
espaigatassa@ajmataro.cat
www.mataro.cat/espaigatassa

INSCRIPCIONS 1er TRIMESTRE CURS 2019-2020

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
- Tallers trimestrals: de l’1 al 17 de setembre de 2019
- Monogràfics i píndoles: de l’1 de setembre de 2019 fins a una setmana abans de l’ inici de l’activitat.

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,  el 19 de setembre, rebreu per correu electrònic l’acceptació a l’activitat i ad-
junt 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) 

PERIODE I DATA LIMIT DELS PAGAMENTS:
- Tallers trimestrals: del 19 al 26 de setembre, un cop publicades les llistes de persones admeses el 19 de setembre
- Monogràfics i píndoles: quatre dies abans de la data d’inici de l’activitat, un cop rebuda la confirmació i acceptació de la plaça

 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’adjudi-
caran per sorteig i romandreu “en espera” d’alguna baixa.

“Un gram de poesia, un petricó d’entusiasme 
i un pessic d’amor... recepta per l’esperança.”

Lola Casas,
Retalls Poètics

Hi col·labora:

TALLERS ANUALS PROGRAMATS PER ENTITATS - ESPAI GATASSA

CULTURA DIGITAL

INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC
Aprendrem a utilitzar l’ordinador, editar 
textos, Internet i l’adreça de correu 
electrònic.

Dilluns i dimecres de 10 a 12 h 

Tallerista: José Antonio Morales AAVV 

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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: José Antonio Morales  AAVV 

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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) AAVV 

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

GASTRONOMIA

EXPRESSIÓ CORPORAL I MÚSICA

LOS SABORES DE NUESTROS 
RECUERDOS
Espai per aprendre, de manera volun-
tària, a cuinar plats tradicionals passant 
una bona estona. 

Dimecres de 19 a 21.30 h

Tallerista: Pedro Barroso Gil

Preu: gratuït. Associació Cultural 
Cerdanyola

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

TALLER  DE CUINA 
QUINZENAL PER A INFANTS
Espai per cuinar plats d’arreu del món 
practicant la llengua àrab.

Dimarts de 16.30 a 17.30h 

Inici 1 d’octubre 

Tallerista: Hanane Majdoubi 

Associació Hidaya

Informació i inscripcions a partir del 
5 de setembre de 16.20 a 17.15h espai 
Polivalent (antic Espai Jove) C/Ramon 
Berenguer III, núm. 82-84 I telèfon 663 
59 21 17 

TERTÚLIA LITERÀRIA
T’agrada llegir? Vols compartir l’expe-
riència amb més persones? 

El primer i tercer dimecres de cada mes, 
de 18 a 19.30h

Associació Cultural de Cerdanyola

Informació i inscripcions: dilluns 2 de 
setembre d’11 a 12h i a partir del 3 de 
setembre de 17 a 18h a l’Espai Gatassa o 
bé, 93.757 57 20

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

Dilluns i dimecres de 16 a 19 h

Tallerista: Mayte Rodríguez AAVV

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

ESPAI DE PATCHWORK
Crea les teves pròpies peces amb 
patchwork.

Dimecres de 16 a 18 h

Tallerista:  Felicidad Maya AAVV

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

BALL I FITNESS

Tonifica el teu cos amb exercicis aeròbics 
i passa una bona estona aprenent 

coreografies.
Dimarts de 18.30 a 20 h

Tallerista: Mercè Costa AAVV

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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

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

Tallerista: Daniel Martínez AAVV 

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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

Divendres de 16.30 a 18 h

Tallerista: Mercè Costa AAVV

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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

Dimecres de 10.30 a 12.30h 

Tallerista: Eugènia Mugnani AAVV

Cal fer-se soci 

Informació i inscripcions:  c/ de València, 
92-94 – 937999637

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 20.30h

Associació Cultural de Cerdanyola

Informació i inscripcions: Espai Gatassa 
els dilluns i dimarts a les 18.30h

PLAYBACK DALE CAÑA
Dilluns de 10 a 12h

Inscripcions: 93.799 58 88

Associació de Gent Gran de Cerdanyola

Tota la programació de Casal Gent Gran 
Cerdanyola al Casal Avda/ Gatassa,52 
matins de dilluns a dijous de 10 a 12h

BALL I GIMNÀSTICA DONES

ÀRAB PER A INFANTS

Ball i gimnàstica per a dones

Dilluns de 15.15 a 16.15h 

Associació Hidaya

Aprendre i millorar l’àrab. Contes, poe-
mes i d’altres de la cultura àrab.

Dilluns i dimecres de 17.30 a 20.30h

Associació Hidaya

TALLER DE MÀGIA
Edats: a partir de 14 anys i per a adults

Veniu a aprendre els trucs i els efectes 
més variats per arribar a ser un bon 
mag!

Dimecres i dijous de 19 a 20.30h

Preu: gratuït Places limitades 

Associació Cultural de Cerdanyola

Informació i inscripcions a l’ Espai 
Gatassa

SALUT

IDIOMES

ÀRAB
Millora escriptura i coneixement de 
l’àrab i xerrades. Espai per a 

adolescents.

Divendres de 17.30 a 20.30h 

Associació Hidaya 



Projecció Documental 

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

EXPRESSIÓ CORPORAL

ROCK&ROLL
Codi inscripció: EG-2

TALLERS TRIMESTRALS - 1 d’octubre fins el 20 de desembre 2019

Edat: joves i adults amb i sense parella

Divertiu-vos aprenent a ballar amb la 
música dels anys 50! Aprèn els passos 
ràpids, enèrgics i rebels. Tant si és el 
primer cop com si tens nocions vine, 
aprèn o amplia el repertori i llueix–te a 
la pista!

Deu sessions d’una hora

Divendres de 19.15  a 20.15h 

Preu:  37€/trimestre

Marie Vitoux

CULTURA DIGITAL

SALUT

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

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.

Onze sessions d’una hora per grup

GRUP 1: dimecres de 17.15 a 18.15h 

GRUP 2: dijous de 19  a 20h

Preu  40,70 €/trimestre per grup

Gisela Caldas/Tatianna Cortez

PILATES AERI INFANTIL
Codi inscripció: EG-12

Edat: a partir de 8 anys
Una manera divertida de relaxar els 
petits, enfortir musculatura i corregir 
hàbits posturals.Jocs i acrobàcies.
Suspensions adaptades amb gronxador.

Dotze sessions d’una hora 

Dimarts de 17.15 a 18.15h

Preu: 44,40€/trimestre

Gisela Caldas

PILATES MATÍ
Codi inscripció GRUP 1: EG-13 
Codi inscripció GRUP 2: EG-14

Edat: adults

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

Grup 1: dimarts 11.45 a 12.45h

Grup 2: dijous 11.45 a 12.45h

Dotze sessions d’una hora per grup

Preu 44,40€/trimestre  

Almudena Ferreira

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA - MATÍ

IOGA EN FAMÍLIA
Codi inscripció: EG-22

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 i a millorar 
l’atenció i la gestió de les emocions.

Nou sessions d’una hora

Divendres de 17.30 a 18.30h 

Preu: 33,30 €/trimestre

Alicia Blanco

EL RACÓ SALUDABLE DE LA 
NÚRIA

Codi inscripció: EG-27

Edat: joves i adults

Un apetitós taller per aprendre a pre-
parar els esmorzars i cuinar els sopars 
gaudint al màxim del sabor i sobretot, 
amb opcions i receptes saludables,  
veganes i/o altermatives que tenen en 
compte la importància dels nutrients.

Dues sessions de dues hores

Els dilluns 21 i 28 d’octubre 

de 19 a 21h

Preu: 16,40€

Núria Lladó

Activitat dins el Festival de Tardor Espai 
Gatassa

MONOGRÀFICS

GASTRONOMIA

DELICIES DE L’ESPAI
GATASSA
Codi inscripció: EG-28

Edat: joves i adults

Innova el teu receptari de postres dolces i 
salades amb productes de temporada.

Tres sessions de dues hores

Els divendres 22, 29 de novembre i 13 de 
desembre

de 19 a 21 h

Preu: 24,60€

Rut 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:

EXPOSICIONS
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

“PINZELLADES” 
Del 2 al 26 de setembre

Mostra col·lectiva de les obres dels 
alumnes del taller d’adults de l’AAVV de 
Cerdanyola.

ESCOLTA I CONEIX

Codi inscripció: EG-18

Edat: adults

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

Deu sessions d’una hora

Divendres de 9.30 a 10.30h 

Preu:  37 €/trimestre

Núria Núñez

FEM MÚSICA AMB 
L’ELECTRÒNICA I MATERIAL 
RECICLAT
Codi inscripció: EG-42

Edat: a partir de 7 anys i adult

Què és la conductivitat? I l’electrònica? 
Veniu a crear un instrument amb mate-
rial reciclat a través d’eines conductives, 
utilitzarem programació Scratch i la 
placa makey – makey.

Edukem-nos

Dissabte 19 d’octubre de 10.30 a 12.30h

BOSSES DIVERTIDES
Codi inscripció: EG-43

Edat: Infant a partir de 6 anys i adult

Decoreu i personalitzeu una bossa de 
cotó ben divertida!
La bossa per guardar la roba mullada, 
per anar d’excursió, per les joguines, 
per anar a comprar o a la muntanya. I, 
oblidem-nos de les bosses de plàstic!

Isa Roca, il·lustradora i crafter

Dissabte 23 de novembre de 10.30 a 
12.30h

EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE 
FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 
DE L’AGÈNCIA DE SUPORT I 
SERVEIS A LES ENTITATS
Del 28 d’octubre al 4 de novembre

Exposició de les fotografies selecciona-
des en el concurs de fotografia a Insta-
gram. S’hi poden veure fotografies sobre 
el calendari festiu i les activitats lúdiques 
de les associacions així com tasques de 
voluntariat a Mataró.

Organitzat per l’Agència de Suport i 
Serveis a les Entitats.

QUÈ AFECTA AL
PÀNCREES?

Coneixes la historia del sucre i com a 
intervingut en les diferents cultures? 
Cal conèixer els diferents sucres que 
consumim i com ens afecten.
Els làctics d’avui en dia, son els mateixos 
de fa 50 anys? Quina correlació hi ha 
entra la llet de vaca i el pàncrees? Tras-
torns neurològics o diferents intoleràn-
cies que comparteixen denominadors.

Eduard Villela, Kinectic

Dimarts 5 de novembre a les 19h

MOVIMENT I SALUT
INTEGRATIVA
Parlarem de la importància de l’exercici 
físic en la salut i de com utilitzar-lo com 
a eina terapèutica. Com ens influeIx a 
nivell cerebral i com ajuda al sistema 
nerviós i emocional.

Dra. Laura Llacuna Doctora en Biomedi-
cina/Psiconeuroimmunòloga/Coach en 
Salut/Integrative Health Practitioner

Dimarts 26 novembre a les 19.30h

ESPAI PLURAL

DOCUMENTAL DEL MES
Divendres  25 octubre i 29 novembre a les 19h

Descobrim un artista
“CLONANT HOLLYWOOD”
De l’1 al 25 d’octubre

Com serien les antigues estrelles de 
cinema de Hollywood si visquessin ara? 
Quin aspecte tindrien?

Artista gràfic, Héctor Agramunt

COSDANSA ADULTS
Codi inscripció: EG-5

Edat: adults

Desenvoluparem el llenguatge del movi-
ment ampli. Escolta les necessitats del 
teu cos i prepara’t per a la coreografia 
improvisada de la dansa orgànica i 
contemporània. Enfortir, alienar i estirar 
el cos.

Onze sessions d’una hora

Dimecres de 20 a 21h

Preu: 40,70 €/trimestre

Gisela Caldas

TANGO
Codi inscripció: EG-1

Edat: adults 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.

Deu sessions d’una hora

Divendres de 20.30  a 21.30h

Preu:  37€/trimestre

Marie Vitoux DIBUIX EN MOVIMENT

Codi inscripció: EG-7

Edat: infant entre 4 i 6 anys i adult

La família, l’art i el moviment. Qui ha dit 
que s’ha de dibuixar assegut? Expressem 
i dibuixem amb tot el cos. Arteràpia, l’in-
fant i l’adult com una eina comunicativa.

Dotze sessions d’una hora

Dijous de 17.30 a 18.30h. 

Preu: 44,40€/trimestre

Olga Serral

COSDANSA  PETITS 
Codi inscripció: EG-6

Edat: entre 5 i 8 anys

Aprendran a conèixer i controlar el 
propi cos a través del moviment i de 
la dansa. Taller lúdic. Enfortir i estirar 
el cos mentre juguen i dansen amb el 
moviment ampli. 

Dotze sessions d’una hora

Dimarts de 18.30 a 19.30h

Preu: 44,40 €/trimestre

Gisela Caldas

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ
Codi inscripció: EG-24

Edat: entre 7 i 9 anys

S’iniciaran en la programació fent ús 
de diferents plaques (Makey Makey, 
Micro:bit, etc.), i coneixent les diferents 
aplicacions de programació (Scratch, 
MakeCode...)

Dotze sessions d’una hora

Dimecres de 17.15 a 18.15 h

Preu: 49,20€/trimestre

Edukem-nos

PILATES TARDA
Codi inscripció GRUP 1: EG-15 
Codi inscripció GRUP 2: EG-16
Codi inscripció GRUP 3: EG-17

Edat: adults

Grup 1: dilluns de 17.30 a 18.30h
Grup 2: dimecres de 18.30 a 19.30h
Grup 3: divendres de 15.15 a 16.15h

Grup 1 i 2: onze sessions d’una hora  

Preu: 40,70 €/ trimestre per grup

Verita Gutiérrez / Gisela Caldas

Grup 3: deu sessions d’una hora 

Preu: 37€/trimestre

Núria Núñez

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA - TARDA
Codi inscripció GRUP 1: EG-19 
Codi inscripció GRUP 2: EG-20

Edat: adults

GRUP 1: dimecres de 15.15 a 16.15h

GRUP 2: dijous de 15.15 a 16.15h

Dotze sessions d’una hora per grup

Preu: 44,40 €/trimestre per grup

Núria Núñez /Mercè Gil

GYM DANCE
Codi inscripció: EG-21

Edat: adults

Millora l’ elasticitat, tonifica i... fora 
l’estrès!
Aconsegueix millorar la coordinació i 
el sistema cardiovascular respiratori 
combinant: exercicis, músiques diverses, 
ritmes llatins, abdominals i glutis.

Onze sessions d’una hora

Dilluns de 20 a 21h 

Preu:  40,70 €/trimestre

Mónica Ruiz

CREIXEMENT PERSONAL

ESTIMA’T!
Codi inscripció: EG-25

Edat: adults

Autodescobrir-nos, acceptar-nos i 
estimar-nos és un bàlsam per a la nostra 
autoestima. Aquesta descoberta millora 
la relació que tenim amb nosaltres ma-
teixes, fet que repercutirà en una millora 
en les relacions del nostre entorn. És un 
taller pràctic on descobriràs les eines 
de què disposes per viure d’una manera 
més plena, compartint en un espai segur 
i lliure de judicis, acompanyada des del 
respecte.

Sis sessions d’una hora i mitja  

Del 16 d’octubre al 20 de novembre

Dimecres de 19 a 20.30h

Preu: 33,30€ 

Anna Moore

GRAN CUINER - DOLÇ I SALAT
Codi inscripció: EG-26

Edat: a partir de 6 anys

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

Dues sessions de dues hores

Els divendres 8 i 15 de novembre
de les 17.15 a 19.15h

Preu: 16,40€ 

Ruth del Valle

AQUEST NADAL, SORPRÈN 
ALS CONVIDATS!
Codi inscripció: EG-33

Edat: joves i adults

Arriben les festes de Nadal i vols innovar 
i seduir als convidats a taula? Aprendrem 
a elaborar aperitius de Nadal saludables 
amb una presentació de luxe!

Una sessió de dues hores

Dilluns 4 de novembre

de 19 a 21h

Preu:  8,20€

Núria Lladó

CIÈNCIA

MIRANT EL CEL
Codi inscripció: EG-31

Edat: a partir de 14 anys i adults

Iniciació a l’astronomia pràctica (Lear-
ning by doing) Coneix el cel de tardor. 
Ús i pràctiques amb equips i material 
multimèdia. Darrera sessió pràctica 
d’observació en observatori.

Quatre sessions d’una hora

Els dimarts 5, 12, 19 i 26 de novembre 

a les 19.30 a 20.30h.

Preu: 14,80€

En col·laboració Grup d’Astronomia de 

Mataró CosmosMataró

Activitat dins el Festival de Tardor Espai 
Gatassa

SALUT

ESQUENA SANA
Codi inscripció: EG-29

Edat: adults

Millora i re educa les postures del teu 
cos en el teu dia a dia. Aprèn i habituat a 
respirar i desintoxicar-te. Resta molès-
ties físiques i redueix el grau d’estrès.

Quatre sessions d’una hora

Els divendres 8, 22, 29 de novembre i 13 
de desembre

de 19 a 20h

Preu:  14,80 €

Alicia Blanco

ENERGIA DE TARDOR
Codi inscripció: EG-36

Edat: adults

Elabora el teu “lligat” de tardor amb 
plantes aromàtiques, de cultiu ecològic, 
per equilibrar l’energia de la teva llar 
i/o millorar el teu benestar. Pack de 
neteja energètica; cremador Palo Santo i 
espelma de cera verga d’abella.

Una sessió de dues hores

Dijous 24 d’octubre de 19 a 21h

Preu: 8,20€

Esther Carbonell, Madam Trompeta

Activitat dins el Festival de Tardor Espai 
Gatassa

REGENERA LA PELL A LA 
TARDOR
Codi inscripció: EG-37

Edat: adults

Acomiadem l’estiu i preparem la pell 
del nostre cos per a l’hivern. El primer 
fred, el vent i d’altres factors de la tardor 
poden malmetre la pell del rostre i del 
cos. Elaborarem productes naturals per 
tornar-li la vitalitat, sent respectuós/a 
amb el medi ambient. 

Una sessió de dues hores

Dimecres 9 d’octubre 

de 19 a 21h

Preu: 8,20€

Mercè Rodríguez

Activitat dins el Festival de Tardor Espai 
Gatassa

REGALA KOKEDAMA

Codi inscripció: EG-40

Edat: a partir de 14 anys i adults

Endinsa’t en el món del cultiu de plantes 
sense test. Aprèn la tècnica artesanal 
japonesa i emporta’t el teu kokedama!

Una sessió de dues hores

Dimarts 29 d’octubre 

de 19 a 21h

Preu: 8,20€

Irene Martín

Activitat dins el Festival de Tardor Espai 
Gatassa

FLORS PER SEMPRE
Codi inscripció: EG-41

Edat: a partir de 14 anys i adults 

Aprèn el procés de preservació per man-
tenir la bellesa i la frescor de les flors 
sense la necessitat d’aigua o de llum. 
Tècnica d’ enfilferrat. Productes 100% 
naturals  per crear i lluir la teva caixa de 
flors pre reservades.  

Una sessió de dues hores

Divendres 22 de novembre de 19 a 21h

Preu: 8,20€

Irene Martín

PÍNDOLES

FES RÀDIO!
Codi inscripció: EG-32

Edat: entre 6 i 9 anys

Taller de ràdio creativa.
Aprendran, mentre juguen, a crear la 
seva noticia o entrevista des del guió als 
àudios. Gravaran davant el micròfon par-
ticipant en directe en un dels programes 
de ràdio. 

Una sessió d’una hora i mitja

Divendres 25 d’octubre de 17 a 18.30h

Preu: 5,55€

Ràdio la Veu de Cerdanyola

BANYS DE TARDOR
Codi inscripció: EG-38

Edat: a partir de 16 anys i adults

Elabora els teus propis sabons amb 
ingredients naturals i essències orgà-
niques sent respectuòs/a amb la pell i 
el medi ambient. Pel bany relaxant de 
tardor, l’exfoliant, l’energitzant... 

Una sessió de dues hores

Dimecres 13 de novembre 

de 19 a 21h

Preu: 8,20€

Mercè Rodríguez

CALENDARI HANDMADE
Codi inscripció: EG-39

Edat: a partir de 14 anys i adults 

Elabora el teu calendari d’advent amb 
materials i tècniques artesanals.

Una sessió de dues hores

Dilluns 4 de novembre 

de 19 a 21h 

Preu : 8,20€

Laia Brunet

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LA VIDA QUOTIDIANA
La intel·ligència emocional és molt més que un conjunt d’enfocaments i estratègies que 
serveixen per identificar i gestionar millor les nostres pròpies emocions. És adquirir una 
autèntica consciència amb la qual poder construir relacions més sòlides i respectuoses, a 
més de ser una clau de poder amb la qual ens percebem més segurs i feliços.

Anna Moore, escriptora i terapeuta emocional

Dimecres 25 de setembre a les 19h

SEGNI MOSSI EN FAMÍLIA

AUTOMASSATGE
Codi inscripció: EG-30

Edat: adults

Alleuja les teves tensions corporals 
i preveu de forma natural els dolors 
d’esquena amb tècniques senzilles 
d’automassatge.Tingues cura del teu 
cos aprenent a fer-te un bon massatge i 
estirant zones contracturades.

Tres sessions d’una hora

Els dimecres 16, 23 i 30 d’octubre

de 17.15 a 18.15h

Preu:  11,10€

Mercè Gil

AMANTS DE LA XOCOLATA 
Codi inscripció: EG-34

Edat: adults

Un taller pensat pels amants del cacau. 
Entra en el món de la xocolata i aprèn a 
elaborar rajoles, bombons, trufats...

Una sessió de dues hores i mitja

Dilluns 14 d’octubre de 19 a 21.30h

Preu: 10,25€

Pastisseria Avinguda Alejandro M.L

ESPECIAL XOCOLATA PER 
NADAL
Codi inscripció: EG-35

Edat: adults

Aquest Nadal sorprèn a tots amb les 
teves creacions de xocolata!

Una sessió de dues hores i mitja

Dilluns 11 de novembre 

de 19 a 21.30h

Preu: 10,25€

Pastisseria Avinguda Alejandro M.L

“El camí de les flors”

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

“No només el sucre n’és el responsable”

“EXPOSICIÓ DE PINTURA I 
FOTOGRAFIA” 
Del 8 al 22 de novembre

Dins la celebració de la XV Setmana 
Cultural de Cerdanyola
Pintura: Rubén Bravo i Ma José Robledo
Fotografia:  Hector Agramunt i Diego 
Marín
Consulta la programació Setmana 
Cultural a la pestanya Espai Plural:
www.mataro.cat/espaigatassa

MOSTRA DE TARDOR DE 
L’ESPAI GATASSA
Del 28 de novembre al 31 de desembre

Mostra de tallers trimestrals de l’Espai 
Gatassa i tallers anuals de les entitats. 
Consulta la programació a la pestanya 
Festival de Tardor:
www.mataro.cat/espaigatassa

Aquest trimestre celebrarem l’arribada de la tardor amb una programació d’activitats gra-
tuïtes i de pagament, programades per l’Espai Gatassa i amb la col·laboració de les Entitats 
del barri. 

Consulta la programació a la pestanya: Festival de Tardor

FESTIVAL DE TARDOR A L’ESPAI GATASSA
Divendres del 28 de setembre al 29 novembre

SKETCHING
Codi inscripció: EG-40

Edat: Per a totes les edats

Atrapa tot allò que els teus ulls puguin captar a l’exterior.  El dibuix al natural: eina per 
plasmar el què ens envolta i escenes quotidianes. Observar l’ entorn i mirar les coses des 
d’un nou punt de vista, explorant color, llum, combinació de tècniques: llapis, retoladors, 
ploma, aquarel·la...

Activitat dins el Festival de Tardor Espai Gatassa

ACTIVITAT GRATUÏTA 

Inscripcions prèvies 

Artistes del barri i ciutat, i Entitats

Dissabte 28 de setembre a partir de les 17h

CLAQUÉ
Codi inscripció: EG-3

Edat: a partir de 16 anys i a adults

Vine a aprendre els passos bàsics 
d’aquesta dansa treballats en diferents 
bases rítmiques. Tasta les coreografies 
d’en Fred Astaire!

Dotze sessions d’una hora

Dijous de 20.15 a 21.15h 

Preu: 44,40 €/trimestre

Alba Galimany

MODERN JAZZ
Codi inscripció: EG-4

Edat: a partir de 16 anys i a adults

La base de la dansa capaç de fusionar-se 
amb nombroses músiques actuals. Tre-
ball tècnic i sobretot estilístic. Mobilitat 
del tors i dissociació del treball de peus i 
cames. Contraccions abdominals, treball 
a terra i si t’atreveixes... hi afegirem el 
cant! 

Onze sessions d’una hora

Dijous de 20.15 a 21.15h 

Preu: 40,70 €/trimestre

Alba Galimany

DIVERDIJOUS EN FAMÍLIA 
Codi inscripció: EG-8

Edat: infants entre 2 i 4 anys i adult

Un espai acollidor per compartir un 
temps on  crear, relacionar-se, explorar 
i jugar amb llibertat. Potenciarem el 
vincle familiar amb diferents propostes 
d’expressió plàstica, cuina freda, joc, 
moviment, contes...

Sis sessions d’una hora (taller quinzenal)

Del 10 d’octubre al 19 de desembre 

Dijous de 16.30 a 17.30h

Preu: 24,60€/trimestre

Olga Serral/Ruth del Valle

CHI KUNG
Codi inscripció: EG-23

Edat: per a adults
Exercicis corporals (la majoria de peu ) 
i moviments per treballar la verticalitat 
i el contacte amb el terra. Inter relacio-
narem les dues forces; l’energia Yin de 
la terra  i l’energia Yang del cel. Poten-
ciarem l’escolta, el moviment del nostre 
cos, la nostra ment i la nostra respiració. 
Un acompanyament a nosaltres mateixos 
per a la millora de la salut física i mental.

Dotze sessions d’una hora

Dimarts de 20.15 a 21.15 h

Preu: 44,40 €/trimestre

Silvia Aguilera

CREATIVITAT

L’OBRADOR D’HISTÒRIES
Codi inscripció: EG-9

Edat: infants a partir de 10 anys

Es convertiran en exploradors d’històries 
perquè escriure és divertit! Aprendran 
i/o milloraran les tècniques narratives. 
Creant personatges, tipus de narradors,  
escenes, trames... Un viatge amb la 
imaginació, les paraules i el coneixe-
ment. Exercicis gaudint de l’experiència 
compartida.

Vuit sessions d’una hora

Del 9 d’octubre al 27 de novembre

Dimecres de 18 a 19h

Preu: 29,60€/trimestre

Anna Moore

Receptes saludables per començar i 
acabar el dia


