
DE FEBRER A JUNY DE 2020

Espai d’aprenentatge dinàmic i participatiu amb temes per
a totes les edats, orientats a una vida activa i saludable

TALLERS

Memòria
Divendres, de 12 a 13.30 h
Adreçat a persones derivades per personal sani-
tari amb deteriorament cognitiu lleu o en procés 
diagnòstic (puntuació a l’escala de MEC de Lobo 
compresa entre 26 i 32 punts o amb queixes sub-
jectives de memòria GDS 2 o objectives en fase 
inicial GDS 3) 

Transformant el dolor emocional
Taller psicoterapèutic de dones
Divendres, de 17 a 19.30 h
Dates de les sessions: 
21 i 28 de febrer; 6, 13, 20 i 27 de març; 
3, 17 i 24 d´abril; 8, 15 i 22 de maig

Txikung
Dijous, de 18 a 19 h
Dates de les sessions: 
6, 13, 20 i 27 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març, 
i 2 d’abril (1r trimestre)
16 i 30 d’abril; 7, 14, 21 i 28 de maig, 
i 4, 11 i 18 de juny (2n trimestre)
Apuntar-se una mateixa persona a tots dos 
trimestres no és possible

XERRADES

Com recuperar les ganes de viure des-
prés d’una relació tòxica
Dimarts 3 de març, de 18 a 19.30 h

Reaprofitament segur dels aliments
Dimarts 5 de maig de 18 a 19.30 h

Tastet d’autodefensa
Dimarts 19 de maig, de 18 a 19.30 h

ESCOLA DE SALUT 
PER A TOTHOM

Com inscriure’s a tallers 
i xerrades: 
• Lliureu la butlleta emplenada al CAP 

Guineueta 
• Escriviu un correu a :
  comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
• Truqueu al telèfon 675213996
• Inscriure’s a una activitat no en suposa 

l’admissió. L’organització contactarà amb 
els admesos  per ordre d’inscripció i en 
funció de les places ofertes

I també
Punt d’Informació sobre demències 
Amb cita prèvia al telèfon de la Fundació
Uszheimer 93 418 65 65
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