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C. JOSEP MONSERRAT   CUADRADA

AV. DE JOSEP PUIG I  CADAFALCH

RONDA DE LEOPOLDO O’DONELL

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

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, 2 sales de treball, 1 aula taller,
1 aula d’arts plàstiques, 1 aula d’informàtica, cuina, 
gimnàs – sala polivalent

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

Equipament accessible

TALLERS I ESPAIS ANUALS PROGRAMATS PER ENTITATS - ESPAI GATASSA

Hi col·laboren:

ESPAI
GATASSA

PROGRAMACIÓ:
PRIMER TRIMESTRE
CURS 2017-2018

Emerson

CREATIVITAT

DIBUIX I PINTURA
Espai per experimentar amb diverses 
tècniques de pintura en un entorn relaxat
Dimarts de  9.30 a 12 h
i/o dijous de 15.10 a 17.30 h
Professora: Sílvia Galdeano
Preu un dia a la setmana: 24 €/mes 
(material inclòs)
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------

INFORMÀTICA NIVELL MIG
Espai per aprendre a editar imatges, 
navegar per la xarxa i gestionar dades
en el núvol digital
Dijous i divendres de 16 a 18 h
Professora: Eva Sánchez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------

MANUALITATS

ESPAI DE LABORS: PUNT, MITJA I 
GANXET
Descobreix, millora o simplement 
comparteix un espai per realitzar diversos 
tipus de labors
Dimarts i dijous de 9.30 a 12 h
Professora: Antonia de Àvila
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------
ESPAI DE PUNT DE CREU I 
IUGOSLAU 
Aprèn les tècniques de punt de creu, punt 
iugoslau 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 18 h
Professora: Mayte Rodríguez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------
ESPAI DE PATCHWORK
Crea les teves pròpies peces amb patchwork
Dimecres de 16 a 18 h
Professora:  Felicidad Maya
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------

CUINA I SALUT

LOS SABORES DE NUESTROS 
RECUERDOS 
Espai per aprendre a cuinar plats 
tradicionals i passar una bona estona de 
manera voluntària 
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Professor: Pedro Barroso Gil- Associació 
Cultural Cerdanyola
Preu: gratuït
Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dimecres de 19.30 h a 21.30 h
-----------------------------------------------------
TALLER DE CUINA PER A 
INFANTS
Espai per cuinar plats d’arreu del món, tot 
practicant la llengua àrab 
Dijous de 17.30 a 19.30 h (activitat quinzenal)
Professora: Nahla Majdoubi 
Informació i inscripcions: Hidaya
(c. dels Montcada, 18 – 935363032)
-----------------------------------------------------

GIMNÀSTICA DONES
Toni�ca el teu cos i passa una bona estona a 
partir de diverses coreogra�es 
Dimarts i dimecres de 18.30 a 20 h
Professora: Mercè Costa
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
---------------------------------------------------
IOGA
Cuida el teu cos i relaxa la teva ment 
practicant exercicis de kundali ioga
Dilluns de 10 a 11.30 h 
Professor: Daniel Martínez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
---------------------------------------------------
COUNTRY
Espai per practicar coreogra�es i passar 
una bona estona a ritme de country
Divendres de 16.30 a 17.30 h
Professora: Mercè Costa
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
---------------------------------------------------

INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC
Espai per aprendre a utilitzar l’ordinador, 
correu electrònic, Internet i edició de textos
Dilluns, dimecres i divendres
de 10 a 12 h
Professora: Eva Sánchez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------

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 d’11 a 12.45 h 
Professor: Jaume López
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), 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 dimecres de 19 a 21 h
Associació Cultural de Cerdanyola
Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dilluns i dimecres de 19 h a 21 h
---------------------------------------------------

IDIOMES

XINÈS PER A INFANTS
Inicia’t al xinès de manera lúdica
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Professora: Loida Contreras
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dijous, de 10 a 13 h), cal fer-se soci 
-----------------------------------------------------

 CULTURA DIGITAL EXPRESSIÓ CORPORAL I MÚSICA

MAI S’HA
ACONSEGUIT
RES SENSE
ENTUSIASME.



CULTURA DIGITAL

STOP MOTION
Codi d’inscripció: EG-8
Edat: entre 8 i 12 anys
Taller de cinema d'animació amb diferents 
elements, tècnica Stop Motion
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Preu: 36 € 
Tallerista: Gabi Morales
---------------------------------------------------

GASTRONOMIA

EL PETIT CUINER-DOLÇ I SALAT
Codi inscripció: EG-20
Edat: a partir de 6 anys
Descobreix receptes divertides per fer 
berenars i postres. Cuina-les i deixa 
bocabadada tota la família!
Divendres 10 i 17 de novembre
de 17.30 a 19.30 h
Preu: 16 €
Tallerista: Anna M. Rico
---------------------------------------------------
NADAL GOURMET! 
Codi inscripció: EG-21
Edat: a partir 16 anys
Cuina de Nadal tradicional i moderna. 
Aquests taller farà que broti el cuiner que 
portes a dins! 
Dilluns 27 de novembre, 4 i 11 de desembre 
de 20 a 21.30 h
Preu: 18 €
Tallerista: Rosana Ruiz
---------------------------------------------------

CREATIVITAT

SABONS AMB ENCANT
Codi d’inscripció: EG-22
Edat: a partir de 16 anys
Taller d’elaboració artesanal de sabons
Dijous 16, 23 i 30 de novembre
de 19 a 20.30 h
Preu: 16,20 €
Tallerista: Lupe Grajera
---------------------------------------------------
NADAL FET A MÀ
Codi d’inscripció: EG-23
Edat: a partir de 16 anys              
Vols crear un ambient càlid i alhora 
innovador a la teva llar per aquest Nadal?
Elabora la decoració nadalenca 
artesanalment i amb materials ecològics
Dimarts 14 i 21 de novembre
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 14,40 €
Tallerista: Laia Brunet
---------------------------------------------------

MONOGRÀFICS

Un dissabte al mes programem activitats 
familiars gratuïtes per oferir un espai lúdic 
de relació entre mares, pares i �lls 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:
---------------------------------------------------
Dissabte 21 d’octubre, de 17 a 19 h
“JOCS D ‘ABANS I D’ARA”
Codi d’inscripció:  EG-24
Per als avis, àvies, nets i netes
Veniu i jugueu plegats. Aprendrem els jocs 
de la vostra infantesa i els jocs actuals dels 
més petits!
Organitza: Espai Gatassa, Associació 
Banshee Errante Club de Rol i Espai Jove 
Cerdanyola
---------------------------------------------------
Dissabte 4 de novembre,
de 16.30 a 18.30 h
“LA MARIETA CLARA”
i TALLER DE GRAVAT
Codi d’inscripció:  EG-25
Infants a partir de 6 anys i adult
Viurem, tota la família, les aventures del 
personatge d'un conte fet a mà,
i construirem la història, amb la tècnica
del gravat
Tallerista: Olga Serral
---------------------------------------------------
Dissabte 18 de novembre,
de 10.30 a 12.30 h
PILATES AERI EN FAMÍLIA
Codi d’inscripció: EG-26
Un infant a partir de 8 anys  i un adult
Descobrirem la tècnica del Pilates amb tela 
i tot aquells exercicis divertits que només 
podem fer junts amb el nostre pare, mare, 
tieta, germà....
Tallerista: Mamen Alcàzar
---------------------------------------------------

DISSABTES
EN FAMÍLIA

A l'espai expositiu volem aportar mostres de 
fotogra�a, pintura, il·lustració, etc. per fer-ne 
un lloc de comunicació entre artista i 
espectador. Envia’ns la teva proposta a: 
espaigatassa@ajmataro.cat
---------------------------------------------------
MANS AMB HISTÒRIA
De l’11 al 27 de setembre 
Fotografíes que ensenyen l’empremta de la 
feina i el treball en les mans de les dones
Organitza: Grup de fotogra�a “Una Mirada 
Particular” Associació Viladona, Vilassar 
de Mar
---------------------------------------------------
LA INNOVACIÓ DEL 
FERROCARRIL DE MATARÓ: DE 
LA R1 A PRINCIPI DEL S.XX 
Del 2 al 16 d’octubre
Fotogra�es de la col·lecció Nubiola, que 
mostren l'esplendor de la línia de la costa a 
inicis del segle XX
Organitza: Cercle Històric Miquel Biada
---------------------------------------------------
150è ANIVERSARI
JOSEP PUIG I CADAFALCH
Del 17 d’octubre al 7 de novembre
Recull de fotogra�es d’edi�cis, de l’arquitecte 
J. Puig i Cadafalch, de Mataró
Ramon Manent, fotògraf.
Organitza: Associació d’Amics d’en Josep 
Puig i Cadafalch
---------------------------------------------------
XIV SETMANA CULTURAL
DE CERDANYOLA
Del 10 al 19 de novembre
Exposició col·lectiva de l’Associació 
d’artistes FushionArte. Dins la celebració
de la XIV Setmana Cultural 
Organitza: Associació Cultural de 
Cerdanyola
---------------------------------------------------
ENSENYEM AL MÓN COM ES 
VIUEN LES ACTIVITATS DE LES 
ASSOCIACIONS A MATARÓ
Del 20 al 28 de novembre                           
Fotografíes presentades al Concurs 
d'Instagram realitzat durant el Juny 
Associatiu 2017
Organitza: Servei de Projectes 
Transversals i Participació
---------------------------------------------------
EL NOSTRE BARRI
Del 30 de novembre al 12 de desembre
Exposició del taller de fotonovel·la realitzat 
per l'Espai Jove de Cerdanyola
Organitza:  Espai Jove Cerdanyola
---------------------------------------------------
EN CATALÀ JUGUES?
Del 13 de desembre de 2017
al 4 de gener de 2018
Tens en compte la llengua a l’hora de 
comprar les joguines per als més petits?
Organitza:  Plataforma per la llengua amb 
col·laboració CNL Mataró
---------------------------------------------------

EXPOSICIONS

Oferim un espai de coneixement en format 
xerrades en què persones especialitzades 
ens parlaran de salut, economia, història, 
cultura, viatges...
Aquest trimestre:
---------------------------------------------------
Dimecres 27 de setembre, a les 19 h
BONES PRÀCTIQUES DE 
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
Xerrada didàctica i col·loqui per a 
l’aprenentatge de bones pràctiques de 
manipulació d’aliments
A càrrec del Servei de Salut i Consum 
---------------------------------------------------
Dimarts 19 de setembre, de 19 a 21 h
VEREMA A L’ESPAI GATASSA 
Ens endinsarem per conèixer les varietats 
de raïm més importants de Catalunya. 
Recorregut per les DO catalanes, 
característiques i tast representatiu 
d'aquestes varietats
A càrrec de: Chus Brion
Inscripció prèvia:
espaigatassa@ajmataro.cat
---------------------------------------------------
Dijous 19 d’ octubre, a les 19.30 h 
CONEIXES LA KINESIOLOGIA? 
Xerrada participativa
T'agradaria descobrir quines coses i 
persones t 'estressen? Quins aliments són 
més adequats per al teu cos? Aprèn amb 
diferents exercicis a calibrar aliments, 
emocions i relacions
A càrrec de: Anna Moore
---------------------------------------------------
Dimarts 28 de novembre, a les 19.30 h
RISC I SEGURETAT A INTERNET
Saps com treballar i navegar per Internet 
amb seguretat? 
A càrrec de: Mossos d’Esquadra Mataró
Organitza: AAVV de Cerdanyola
---------------------------------------------------

ESCOLTA I CONEIX

Divendres 27d’octubre
i 24 de novembre, a les 19.30 h
DOCUMENTAL DEL MES 
Projecció Documental
Organitza: Associació Cultural de 
Cerdanyola, Cultura Mataró, Clacks, 
DOCSBcn
---------------------------------------------------

ESPAI PLURAL

TALLERS TRIMESTRALS
Del 2 d’octubre al 15 de desembre de 2017

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
- Tallers trimestrals: de l’1 al 18 de setembre de 2017, ambdós inclosos
- Monogrà�cs: de l’1 de setembre �ns a una setmana abans de l’inici
- Prova i enganxa’t!: de l’1 al’11 de setembre, ambdós inclosos

ON S’HA DE FER LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ?
- Centre cívic Espai Gatassa (c. Josep Monserrat Cuadrada, 1)
- www.mataro.cat/espaigatassa
- O�cines d’atenció ciutadana

QUAN ES FAN ELS PAGAMENTS?
- Tallers trimestrals: del 19 al 27 de setembre, un cop publicades les llistes de 

persones admeses el 19 de setembre 
- Monogrà�cs: una setmana abans del seu inici, un cop publicades les llistes de 

persones admeses. 

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

EL PAGAMENT DE LES ACTIVITATS S’HA DE FER MITJANÇANT
- Carta de pagament amb codi de barres en qualsevol caixer.
- A través del TPV (targeta de crèdit)
Si heu estat acceptats/des, tant la carta de pagament com l’enllaç per pagar amb 
targeta de crèdit ho rebreu per correu electrònic un cop publicades les llistes,
el 19 de setembre, amb l’acceptació i realització de l’activitat.

 A TENIR EN COMPTE:
- Tallers trimestrals, monogrà�cs i dissabtes en família: cada persona podrà realitzar 

un màxim de tres sol·licituds d’inscripció, que caldrà tramitar d’una en una. Places 
limitades, en cas que la demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran per sorteig.

INSCRIPCIONS 1rTRIMESTRE CURS 2017-2018

EXPRESSIÓ CORPORAL

JAZZ STEPS                                                 
Codi inscripció: EG-3
Edat: a partir de 16 anys    
En aquest taller descobriràs el Jazz Steps. 
És un ball anterior al lindy-hop, 
concretament dels “bojos anys 20”. Amb 
coreogra�es senzilles i molt divertides a 
ritme de swing. És un ball individual i no cal 
parella per gaudir-ne
Dilluns de 19.30  a 20.30 h
Preu: 39,60 €/trimestre
Tallerista: Diego Talavera
---------------------------------------------------
DANSA TRADICIONAL GREGA
Codi inscripció: EG-4
Edat: a partir de 16 anys.
Vine i aprèn molt més que ballar la dansa 
grega!Treballarem la convivència 
harmònica amb el cos, la identitat, el grup, 
la cultura i la festa
Dimarts de 20 a 21 h
Preu: 36 €/trimestre
Tallerista: Fotini Trigonaki
---------------------------------------------------
DANSA IRLANDESA
Codi inscripció: EG-5
Edat: a partir de 16 anys      
Coordina i toni�ca divertint-te mentre 
aprens el ball social amb coreogra�es 
senzilles de Reel. Viu la festa i la tradició 
irlandesa
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Alba Galimany
---------------------------------------------------

JAZZ FUSHION BURLESQUE
Codi inscripció: EG-6
Edat: a partir de 16 anys      
Aprèn coreogra�es dinàmiques, atrevides, 
de cabaret, amb tècniques de ballet, piruetes 
i dansa moderna. Treballem la �exibilitat i 
el to muscular enfortim el cos per 
aconseguir un moviment elegant i alhora 
enèrgic 
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Almudena Ferreira
---------------------------------------------------
QUE EL RITME NO PARI! 
Codi inscripció: EG-7
Edat: a partir de 16 anys      
Creació de sons sobre el cos. El teu propi cos 
és l’ instrument amb què treballarem 
habilitats musicals, corporals, creatives, 
interpersonals... Una disciplina apassionant!
Dimecres de 18.15 a 19.15 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Alba Galimany
---------------------------------------------------

SALUT

PILATES AERI    
Codi inscripció: EG-9
Edat: a partir de 16 anys     
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
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Karen Gisella
---------------------------------------------------
PILATES AERI INFANTIL
Codi d’inscripció: EG-10
Edat: entre 8 i 12 anys
Una manera divertida de relaxar els petits, 
enfortir musculatura i corregir hàbits 
posturals. Treball de Pilates en què s’utilitza 
com a eina principal el gronxador de tela. Es 
realitzaran postures de suspensió 
adaptades a l’infant
Preu: 32,40 €/trimestre
Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Tallerista: Karen Gisella
---------------------------------------------------
GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Codi inscripció: EG-11
Edat: a partir de 16 anys            
Gimnàstica combinada amb respiracions 
per toni�car la faixa abdominal, el sòl 
pelvià, millorar postura i normalitzar 
tensions
Dimecres de 15.15 a 16.15 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Núria Núñez 
---------------------------------------------------
PILATES 
Edat: a partir de 16 anys            
Comparteix un espai per aprendre a cuidar 
el teu cos amb el mètode Pilates
GRUP 1: Codi inscripció: EG-12 
Divendres de 15.15 a 16.15 h
Preu: 32,40 €/trimestre
Tallerista: Núria Núñez
GRUP 2: Codi inscripció: EG-13 
Dijous d’11.30 a 12.30 h
Preu: 36 €/trimestre
Tallerista: Almudena Ferreira
---------------------------------------------------

CREIXEMENT PERSONAL 

COS: MOVIMENT I RELAXACIÓ
Codi inscripció: EG-14
Edat: a partir de 16 anys
Oferim aquest espai com una aturada per 
mirar-nos a través del nostre cos i aprendre 
algunes tècniques de relaxació. Un espai per 
al nostre interior
Dijous de 18.30 a 20h
Preu : 48,60 €/trimestre
Talleristes: Sònia Rubio i Helena Sagristà, 
Tastets de consciència
---------------------------------------------------
MINDFULNESS INFANTIL
Codi inscripció: EG-15
Edat: entre 8 i 12 anys
A través del joc augmentaran la con�ança 
en ells mateixos. Aprendran actuar en lloc 
de reaccionar, a reconèixer la impulsivitat, i 
facilitarem que �ueixi la concentració, la 
creativitat mental i la capacitat 
d’interrelació
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 39,60 €/trimestre
Tallerista: Dúnia Torné
---------------------------------------------------
ARTERÀPIA PER GENT GRAN 
Codi d’inscripció: EG-16
Edat:  a partir de 50 anys
Espai per expressar amb el llenguatge 
creatiu la nostra vivència interna i  la nostra 
consciència. En qualsevol de les seves 
formes; moviment, pintura, collage, conte, 
poesia, música, fotogra�a...     
Divendres de 10 a 11 h
Preu: 36 €/trimestre
Tallerista: Tallers Ruth i Titi
---------------------------------------------------
LABORATORI D’ART 
Codi inscripció: EG-17
Edat: entre 6 i 12 anys 
Un espai d’experimentació per 
expressar-nos lliurement a través del joc i la 
creativitat. Aprendran i descobriran amb 
l’arteràpia i la tècnica Segni mossi                                                         
Dijous de 17.30 a 18.45 h
Preu : 40,50 €/trimestre
Talleristes: Tallers Ruth i Titi
---------------------------------------------------

CREATIVITAT

VIU PER ESCRIURE
Codi inscripció: EG-18
Edat: a partir de 16 anys
Traspassa els límits de la teva creativitat 
mentre aprens la tècnica d'escriptura
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Preu: 72 €/trimestre 
Tallerista: Anna Moore 
---------------------------------------------------

GASTRONOMIA

ETS UN CUINETES?
Codi d’inscripció: EG -19
Edat: entre 12 i 25 anys
Taller de cuina per als més joves de la casa. 
Donarem bases nutricionals, farem repàs 
dels diferents grups d'aliments i cuinarem 
delicioses receptes
Dilluns de 18 a 19.30 h
del 2 d'octubre al 20 novembre
Preu: 48 €/trimestre
Tallerista: Rosana Ruiz
---------------------------------------------------

JAZZ FUSHION BURLESQUE
Codi inscripció: EG-1

Edat: a partir de 16 anys      
Aprèn coreogra�es dinàmiques, atrevides, de cabaret, amb tècniques de 

ballet, piruetes i dansa moderna. Treballem la �exibilitat i el to muscular 
enfortim el cos per aconseguir un moviment elegant i alhora enèrgic 

Divendres 15 de setembre de 18.30 a 19.30 h
Activitat d’un sol dia

Tallerista: Almudena Ferreira

BREAKDANCE HIP-HOP
Codi inscripció: EG-2

Edat: a partir de 12 anys
Aprèn el ball de la cultura hip-hop

Dijous 14 de setembre de 18.30 a 19.30 h
Activitat d’un sol dia

Tallerista: Ivan Retamal

PROVA I ENGANXA’T!

ACTIVITAT GRATUÏTA


