
 

 

TALLER DONA I ESPORT

          Ciutat Vella 

 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dimarts i dijous de 12 a 13 hores, des del 28 d’abril 

al 30 de juny de 2020.  

 On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi 

 

 

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_ciutatvella@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT 

   Sarrià- Sant Gervasi 

 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dilluns i dimecres de 18 a 19 hores, des del 27 

d’abril al 29 de juny de 2020.  

 On? Modalitat online amb la plataforma Zoom 

 

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT

       Sants-Monjtuïc   

 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dilluns i dimecres de 12 a 13 hores, des del 27 

d’abril al 29 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Zoom 

 

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_santsmontjuic@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT

             Sant Martí   

 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dimarts i divendres de 10 a 11 hores, des del 28 

d’abril al 30 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi 

 

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_santmarti@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT

           Sant Andreu   

 
 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dimarts i divendres de 10 a 11 hores, des del 28 

d’abril al 30 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Zoom  

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_santandreu@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT

            Eixample   

 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 hores, des del 

27 d’abril al 29 de juny de 2020.  

 On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi.  

 

 

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

un e-mail a piad_eixample@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT

           Nou Barris   

 
 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dilluns i dimecres de 18 a 19 hores, des del 27 

d’abril al 29 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi  

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_noubarris@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT 

            Les Corts  

 
 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dimarts i dijous de 18 a 19 hores, des de 28 d’abril 

al 30 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Zoom  

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_lescorts@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT 

     Horta - Guindardó  

 
 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 hores, des del 

27 d’abril al 29 de juny de 2020. 

 On? Modalitat online amb la plataforma Zoom  

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_horta@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 



 

 

TALLER DONA I ESPORT 
                Gràcia  

 

 
 
  

 Què és? Espai de temps, relació i oci per millorar la condició 

física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a 

vosaltres mateixes.  

 Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran 

ventall d’activitats com la relaxació, sessions de tonificació i 

control postural, entre d’altres.  

 Quan? Els dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 hores, des del 

28 d’abril al 30 de juny de 2020.  

 On? Modalitat online amb la plataforma Jitsi  

 

Taller GRATUÏT! 

Cal INSCRIPCIÓ prèvia trucant al 93.619.73.11 o enviant 

e-mail a piad_gracia@bcn.cat 

Inscripcions obertes durant tot el curs 




