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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

NOUS LLENGUATGES

TALLER INFORMÀTICA BÀSICA
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, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------
TALLER INFORMÀTICA 
AVANÇADA
Espai per aprendre a editar imatges, 
navegar per la xarxa i gestionar dades en 
el núvol digital
Dijous i divendres de 16 a 19 h
Professora: Eva Sánchez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------

CREATIVITAT

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

CUINA I SALUT

CUINA CASOLANA
Espai per aprendre a cuinar els plats de la 
cuina casolana
Dimarts de 10 a 12.30 h
Professora: MªJosé Robledo
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------
REBOSTERIA CATALANA 
Espai per aprendre a cuinar rebosteria 
típica de Catalunya
Dimarts de 16 a 18 h
Professora: MªJosé Robledo
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------
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 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 – tel. 935363032)
-------------------------------------------------

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 Ávila
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 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 19 h
Professora: Mayte Rodriguez
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------
ESPAI DE PATRONATGE
I COSTURA
Descobreix o millora les tècniques de 
patronatge i costura per confeccionar la 
teva pròpia roba
Dijous de 16 a 18 h
Professora: Encarna González
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 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, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------

IDIOMES

XINÈS PER A INFANTS
Inicia’t al xinès de manera lúdica.
Dimarts de 17 a 19.30 h
Professora: Loida Contreras
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 10 a 13 h), cal fer-se soci
-------------------------------------------------

EXPRESSIÓ CORPORAL
I MÚSICA

GIMNÀSTICA DONES
Toni�ca el teu cos i passa una bona estona 
a partir de diverses coreogra�es 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h
Professora: Mercè Costa
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 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, 
dimecres i dijous 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, 
dimecres i dijous 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 de 10.30 a 13 h
Professor: Jaume López
Informació i inscripcions: AV Cerdanyola 
(c. de València, 92-94 – tel. 937999637, 
dimecres i dijous 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 a 21 h
-------------------------------------------------

TALLERS I ESPAIS ANUALS PROGRAMATS PER ENTITATS - ESPAI GATASSA

Hi col·laboren:

ESPAI
GATASSA

PROGRAMACIÓ:
SETMANA SANTA
TERCER TRIMESTRE
CURS 2016-2017

Sant Jordi a l’Espai Gatassa

“ COM MÉS LLIBRES, MÉS LLIURES”
Enrique Tierno Galvàn 

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,...). 
Les tardes del 19 al 21 d’abril de 15 h a 21.45 h

PETITA MARATÓ DE CONTES
Codi d’inscripció: EG-18. Per a totes les edats.

Tarda de contes per petits i grans, narrats pel pare, la mare,
l’avi, l’àvia, nens i nenes,...  Vine i escolta el conte o porta el teu escrit,

i explica’ns-el. En acabat, emporta’t la sorpresa de Sant Jordi. 
Dijous 20 d’abril a les 17.30 h. Inscripció prèvia.

Organitza: Espai Gatassa, entitats del barri de Cerdanyola
i Espai Jove Cerdanyola

LA CUINA DEL DRAC EN FAMÍLIA
Codi d’inscripció: EG-19. Edat: A partir de 6 anys i un adult

Aprendrem receptes divertides, en família, per cuinar el menú de Sant Jordi. 
Divendres 28 d'abril 17.30 h a 19 h. Places limitades. Inscripció prèvia. 

Tallerista: Rosana Ruiz

CLASSE OBERTA 

PILATES AERI INFANTIL 
Codi d’inscripció: EG-1. 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.
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia.

Dilluns 10 d’abril de les 17 h a les 18 h
Tallerista: Mamen Alcàzar

MONOGRÀFIC 

CREA LA PEL·LÍCULA DE LA TEVA HISTÒRIA                                                        
Codi d’inscripció: EG-2. Edat: entre 8 i 12 anys 

Taller de creació d’ STOP MOTION, tècnica d’animació
amb diferents elements.

Dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12 d'abril, de les 17.30 h a les 19 h
Preu: 16,20 € Inscripció prèvia.

Tallerista: Daniel Hernández

Setmana Santa



   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 19.45 a 20.45 h
Preu: 25,20 €/trimestre
Tallerista: Diego Talavera
-------------------------------------------------
JAZZ FUSHION BURLESQUE
Codi inscripció:  EG-4
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 a aconseguir un moviment elegant i 
alhora enèrgic
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 28,80 €/trimestre
Tallerista:  Almudena Ferreira
-------------------------------------------------

CREIXEMENT PERSONAL 

COS: MOVIMENT I RELAXACIÓ 
Codi inscripció: EG-11
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 20 h
Preu: 43,20 €/trimestre
Talleristes: Sònia Rubio i Helena 
Sagristà, Tastets de consciència
-------------------------------------------------

NOUS LLENGUATGES

DESCOBRIM VIDEOJOCS
I ROBOTS 
Codi inscripció: EG-5
Edat: a partir de 8 anys 
Construcció i programació de robots a 
partir de la introducció de continguts 
tecnològics. Aprèn a crear el teu propi 
element de joc. Per a infants i joves que 
tinguin coneixements o vulguin iniciar-se 
en l’àmbit
Dimarts de 17 a 18.15 h
Preu: 40,50 €/trimestre
Tallerista: MARF 
-------------------------------------------------

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CREA , RIU I VIU!
Codi inscripció: EG-13
Edat: entre 12 i 16 anys 
Vols divertir-te i crear el teu propi gag o la 
teva pròpia composició artística? 
Descobreix nous exercicis d’expressió, aprèn 
i combina les tècniques que més t 'agradin 
per crear i comunicar el que sents
Divendres 12 i 19 maig,
de 19 a 20.30 h  ·  Preu: 10,80 €
Tallerista: Jaume Ametller, actor i 
professor de teatre
-------------------------------------------------

SALUT

COSMÈTICA NATURAL
Codi inscripció: EG-14
Edat: a partir de 16 anys 
Coneix i aprèn com bene�cien els productes 
naturals el nostre cos, i elabora el teu propi 
kit de cosmètica natural per a la pell
Dilluns 22, 29 de maig, 12 i 19 de juny
de 19 a 20.30 h  ·  Preu: 24 €
Tallerista: Marta Sunyer. Fitoterapeuta 
Assoc. Dona Activa
-------------------------------------------------

GASTRONOMIA

CUINA VEGETARIANA
EN FAMÍLIA
Codi inscripció: EG-12
Edat: infants a partir de 8 anys i adult
Descobriu les receptes vegetarianes més 
divertides, i apreneu a cuinar un menú 
saludable
Divendres 12 i 19 de maig
de 17.30 a 19.30 h  ·  Preu: 16 €
Tallerista: Esther Mora, professora
de cuina i pastisseria 
-------------------------------------------------
EL PETIT XEF
BERENARS I POSTRES
Codi inscripció: EG-16
Edat: a partir 6 anys 
Descobreix receptes divertides per fer 
berenars i postres, i cuina-les per deixar 
bocabadada tota la família. Vine i 
converteix-te en un xef!
Divendres 9 i 16 de juny,
de 17.30 a 19.30 h  ·  Preu: 16 €
Tallerista: Anna M. Rico
-------------------------------------------------

CREATIVITAT

CREA AMB ELS CINC SENTITS
Codi inscripció: EG-15
Edat: a partir 5 anys 
Anem a descobrir el dissenyador que dus 
dins creant amb les emocions. Tècnica 
mixta amb materials i diferents textures
Dijous 8 i 15 de juny,
de 17.30 a 19 h  ·  Preu: 10,80 €
Tallerista: Isa Roca, il·lustradora
-------------------------------------------------

TACTE
Exposició col·lectiva, tècniques mixtes del 
grup d’artistes MaresmArt
Del 24 d’abril al 5 de maig
-------------------------------------------------
HUMANITAT
Exposició de pintures de Liliya Trukhyna.
Dibuixos de carbó sobre tela
Del 9 al 19 de maig
Amb lectura dels escrits inspiradors de 
l’obra, en rus i català, propis de l’artista
-------------------------------------------------
ENTITATS
Persones i personatges del nostre barri. 
Mostra d’Entitats Cerdanyola 2016
Del 22 al 29 de maig
Martha Terranova, membre de la 
Asociación de Artistas FusionArte
-------------------------------------------------
VERMUTS AMB HISTÒRIA,
15 ANYS DE MEDIACIÓ 
CIUTADANA
En motiu del 15è aniversari del Servei de 
Mediació Ciutadana , et convidem a 
gaudir de l’exposició vermut amb 
testimonis, material audiovisual i grà�c 
en homenatge, i per a donar veu, als 
principals protagonistes d’aquests anys: 
vosaltres veïns/es, escoles, entitats,...
Us hi esperem!   
30 de maig de 9 a 13 h i de 15 a 18.30 h
Servei d’Igualtat i Ciutadania, 
Ajuntament de Mataró
-------------------------------------------------

LA NOSTRA FESTA DE PROP 
Exposició de fotogra�es dels actes de la 
Festa Major de Cerdanyola d’enguany.
Dins la celebració de la Festa Major 2017
De l’1 al 8 de juny
Martha Terranova, membre de la 
Asociación de Artistas FusionArte.
-------------------------------------------------
MOSTRA DE TALLERS DE 
L’ESPAI GATASSA I DELS 
TALLERS ANUALS DE LES 
ENTITATS DEL BARRI
Exposició col·lectiva dels tallers de l’Espai
Gatassa i dels tallers de les entitats del barri
del 9 al 22 de juny
Espai Gatassa i entitats del barri
-------------------------------------------------
BOCINS DE SANTES
Exposició de fotogra�es, d'entitats i 
actes de la Festa Major Les Santes
del 27 de juny al 21 de juliol
Fotogra�es de Clara Ballesta
-------------------------------------------------

EXPOSICIONS

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  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:
-------------------------------------------------
Dimarts 25 abril, a les 17 h 
EDUCACIO DELS LÍMITS
EN LA CRIANÇA POSITIVA  
Comparteix i recull eines per a educar 
hàbits dels 0 als 3 anys. Com in�uïm en 
els comportaments dels nostres �lls i �lles 
i com exercim l’autoritat. Com actuem 
quan no ens fan cas o quan els nens fan 
coses que creiem que no haurien de fer. 
A càrrec de: Laura González, 
psicopedagoga
-------------------------------------------------
Dimecres 17 de maig, a les 19.30 h 
UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA 
DEL CINEMA
L'evolució del cinema des de la fotogra�a 
�ns als trucs cinematogrà�cs emprats als 
nostres temps.  La in�uència del cinema que 
consumim, com interpretem i en gaudim.
A càrrec de Hotel Elèctric. Jesús 
González i Judith Vives 
-------------------------------------------------
Dijous 25 de maig, a les 19.30 h 
ÚS I ABÚS DELS VIDEOJOCS
I DE LES XARXES SOCIALS
Prendre consciència sobre la situació 
actual dels videojocs i la problemàtica 
amb infants, adolescents i joves. T ’oferim 
eines i recursos per als adults per tal 
d’anticipar-nos als con�ictes d’aquest mal ús
A càrrec de: Pedro Guerrero, cofundador 
de Ludologia BCN
-------------------------------------------------

  ESPAI PLURAL

Dijous 8 de juny de 17 a 19 h
MODEL AL NATURAL,
DIBUIXEM EL COS HUMÀ
Tant si ets professional com si t`inicies en 
el dibuix, t 'oferim un nou espai i 
l'oportunitat per aquesta pràctica 
artística. Per artistes professionals o 
dibuixants i persones que s'inicien en la 
tècnica del dibuix
Recomanable a partir de 12 anys
Tècnica lliure
-------------------------------------------------

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 13 de maig 
TARDA DE RONDALLES
Contacontes, i taller per aprendre a 
explicar i viure les rondalles
Amb Susagna Grabulosa i Ester 
Martínez, de 17 a 18.30 h
Famílies amb infants entre 3 i 6 anys
Activitat gratuïta. Inscripcions prèvies
-------------------------------------------------

Dissabte 27 de maig
CREA I CUS EL TEU 
PERSONATGE  Soft Toy
Dissenyarem el nostre personatge preferit 
i li donarem vida sobre roba
Amb Isa Roca. “Isaroca.lab”,
de 10.30 a 12.30 h
Famílies amb infants a partir de 5 anys
Activitat gratuïta. Inscripcions prèvies
-------------------------------------------------
Dissabte 10 de juny 
JUGUEM, ENTRELLACEM
I CREIXEM
Explorarem amb el joc, tot allò positiu de 
la nostra família i millorarem la nostra 
cohesió creant llaços més forts
Amb Educadors Familiars,
de 10.30 a 12.30 h
Famílies amb infants a partir de 5 anys
Activitat gratuïta. Inscripcions prèvies
-------------------------------------------------

  DISSABTES EN FAMÍLIAMONOGRÀFICS

TALLERS TRIMESTRALS
del 24 d’abril al 21 de juny de 2017

CINEMA D’ANIMACIÓ 

Un divendres al mes, a partir de les 17.15 h, 
es projectarà una pel·lícula d’animació. 
Sessions gratuïtes
Hi col·laboren Selecta Vision
i Associació Le Potage
Sessions del trimestre:
-------------------------------------------------
5 de maig de 2017
-------------------------------------------------
2 de juny de 2017
-------------------------------------------------

CLASSE OBERTA

EXPRESSIÓ CORPORAL DANSA 
GREGA: “NO TOT ÉS SIRTAKI” 
Codi inscripció: EG-17
Edat: de 13 a 65 anys
Individual o amb família
Vine i aprèn molt més que a ballar la 
dansa grega! Treballarem la convivència 
harmònica amb el cos, la identitat, el 
grup, la cultura i la festa
Dimecres 10 de maig de 19.30 a 21 h
Activitat gratuïta. Inscripcions prèvies.
Tallerista: Fotini Trigonaki, ballarina 
dansa tradicional grega i contemporània
-------------------------------------------------
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
“(A)ïllat. Històries d’un nàufrag a Creta” 
Jordi Alsina, historiador i antropòleg
Relat de l’ experiència viscuda per l’autor 
a Creta,  entre els anys 2006 i 2013. Ens 
mostra la seva mirada personal sobre la 
Grècia actual.
Dijous 4 de maig a les 19.30 h
-------------------------------------------------

PILATES AERI 
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
GRUP 1   Codi inscripció: EG-6
Dilluns de 15.15 a 16.15 h
Preu: 25,20 €/trimestre 
GRUP 2   Codi inscripció: EG-7
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 28,80 €/trimestre
Tallerista: Mamen Alcàzar
-------------------------------------------------
PILATES I SÒL PELVIÀ
Codi inscripció: EG-8
Edat: a partir de 16 anys 
Comparteix un espai per aprendre a cuidar 
el teu cos amb el mètode Pilates. Es 
treballarà de manera especí�ca la zona del 
sòl pelvià a partir de diversos exercicis
Divendres de 15.15 a 16.15 h
Preu: 28,80 €/trimestre
Tallerista: Núria Nuñez
-------------------------------------------------

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Edat: a partir de 16 anys 
Gimnàstica combinada amb respiracions 
per a toni�car la faixa abdominal, el sòl pel-
vià, millorar postura i normalitzar tensions
GRUP 1   Codi inscripció: EG-9
Dimecres de 15.15 a 16.15 h
Preu: 32,40 €/trimestre
GRUP 2   Codi inscripció: EG-10
Dijous de 15.15 a 16.15 h
Preu: 28,80 €/trimestre
Tallerista: Núria Nuñez
-------------------------------------------------

SALUT

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
- Tallers trimestrals i activitats Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2017
- Monogrà�cs: del 27 de març �ns a una setmana abans de l’ inici
- Classes obertes i activitats Sant Jordi: del 27 de març �ns a una setmana abans

de l’inici.

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 6 al 18 d’abril, un cop publicades les llistes de persones 

admeses el 5 d’abril 
- Monogrà�cs, Setmana Santa i Sant Jordi: 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   

COM REALITZAR EL PAGAMENT?
- Un cop publicades les llistes de persones admeses, a través del compte bancari: 

ES40 2038 6697 7564 0000 0462 de Bankia
- En el concepte de l’ingrés cal indicar: nom, cognom i codi d’inscripció
 
 A TENIR EN COMPTE:
- Tallers trimestrals, monogrà�cs i dissabtes en família: cada persona podrà 

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

INSCRIPCIONS SETMANA SANTA I 3r TRIMESTRE CURS 2016-2017

Anònim

FES ÚS DE LA IMAGINACIÓ PER A
INSPIRAR-TE EN ASSOLIR L’IMAGINABLE


