PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
ORIOL BATISTA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels
tallers Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 10.15 a 12h i de 15.45 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
ORIOL BATISTA
MEMÒRIA: Dimecres de 10 a 11.30 h o Divendres de 16 a 17.30 h.
TXIKUNG: Dilluns de 10 a 11.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dilluns de 10 a 11.30 h.
BALL EN LÍNIA: Dimecres de 16 a 17.30 h o Dijous de 16 a 17.30 h.
VIURE EN POSITIU: Divendres de 10 a 11.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
CERDANYOLA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
CERDANYOLA
MEMÒRIA: Dijous de 10 a 11.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dimarts de 15 a 16.30 h.
BALL EN LÍNIA: Divendres de 9.30 a 10.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
PARC
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
PARC
MEMÒRIA: Dilluns de 10 a 11.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dijous de 16 a 17.30 h.
TXIKUNG: Divendres de 10 a 11.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
LLÀNTIA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45h i de 15.15 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
LLÀNTIA
ALFABETITZACIÓ: Dilluns de 15.30 a 17 h.
ZUMBA: Dimarts de 10 a 11.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dimecres de 10 a 11.30 h.
MEMÒRIA: Dijous de 15.30 a 17 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
HAVANA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 16.15 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
HAVANA
CATALÀ: Dimarts de 17.30 a 19 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dimecres de 17 a 18.30 h.
MEMÒRIA: Dijous de 16.30 a 18 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
SANTES-ESCORXADOR
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45h i de 15.15 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
SANTES-ESCORXADOR

NOVES TECNOLOGIES: Dimarts de 10 a 11.30 h.
MEMÒRIA: Dijous de 17.30 a 19 h.
TXIKUNG: Divendres de 16 a 17.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
ROCAFONDA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45h i de 15.15 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
ROCAFONDA
NOVES TECNOLOGIES: Dimecres de 16 a 17.30 h.
MEMÒRIA: Dijous de 15.30 a 17 h.
BALL EN LÍNIA: Divendres de 16 a 17.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
CIRERA
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Presencialment al casal de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45h i de 15.15 a 18.30h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
CIRERA

BALL EN LÍNIA: Dilluns de 10 a 11.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dimarts de 17 a 18.30 h.
MEMÒRIA: Dimecres de 15.30 a 17 h.
ENTRENA: Dijous de 10 a 11.30 h.
TXIKUNG: Divendres de 10 a 11.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
MOLINS
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
MOLINS
NOVES TECNOLOGIES: Dilluns de 10 a 11.30 h.
AMICS LECTORS: Dimarts de 10 a 11.30 h.
BALL EN LÍNIA: Dimecres de 10 a 11.30 h.
MEMÒRIA: Divendres de 10 a 11.30 h.

PREINSCRIPCIONS
Casal Municipal de Gent Gran de
PLA D’EN BOET
A partir del 4 i fins l’ 11 d’octubre es realitzaran les preincripcions de les activitats dels tallers
Municipals.
Les preinscripcions es poden fer per les següents vies :
- De manera telefònica als següents telèfons:
937 582 484
937 903 672
937 997 967
931 695 166
de dilluns a divendres de 10.15 a 11.45 h i de 15.15 a 18.30 h.
- Accedint a l’enllaç del formulari: https://cutt.ly/mEAAL1t
Per tal de garantir que participin el màxim nombre de persones, només es podrà preinscriure
a una sola activitat de les que apareixen al formulari de la Xarxa de Casals Municipals de
Gent Gran de Mataró.
El fet de preinscriure’s no garanteix la plaça al taller seleccionat. En el cas que es superi el
número de places en l'activitat escollida es realitzarà un sorteig intern per adjudicar l'ordre
de participació.
El 14 i el 15 d'octubre es trucarà a aquelles persones que hagin obtingut plaça als tallers,
per tal de confirmar la seva adjudicació.

ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran de
PLA D’EN BOET

ZUMBA: Dilluns de 10 a 11.30 h.
MEMÒRIA: Dimarts de 15.30 a 17 h.
EN FORMA: Dimarts i Divendres de 10 a 11 h.
TXIKUNG: Dimecres de 10 a 11.30 h.
BALL EN LÍNIA: Dimecres de 15 a 16.30 h.
NOVES TECNOLOGIES: Dijous de 10 a 11.30 h.

