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TALLERSMONOGRÀFICSTALLERS
Cal fer la inscripció en línia. Aquelles persones que no puguin fer-la per dificultats 
tecnològiques hauran de trucar al 93 410 10 07 per demanar cita prèvia, a partir del 21 de 
desembre, per fer la inscripció presencial.
Abans d’inscriure-us a un curs us demanem que llegiu la normativa d’inscripcions.
Les mesures i les normatives poden canviar i ens haurem d’adaptar a les ordres institucio-
nals de cada moment.

P

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la 
normativa següent:

• Es considerarà que la plaça està ocupada 
quan s’hagi efectuat el pagament.

• Modalitat d’inscripcions en línia. En cas de no 
poder-ho fer per problemes tecnològics és im-
prescindible trucar al centre, a partir del 21 de 
desembre, per demanar cita prèvia.
En cap cas no es reservarà plaça per telèfon.

• Cada persona es pot inscriure en un màxim de 
tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues 
persones més. Per registrar una altra persona 
haureu d’utilitzar una altra adreça electrònica.

• La direcció del centre es reserva el dret de 
suspendre les activitats que no tinguin un nom-
bre mínim de participants.

• Les persones que estiguin a l’atur tindran 
una subvenció del 50% en el preu d’un taller al 
trimestre actual presentant la vida laboral (de 
l’últim mes) o el SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya) i l’empadronament.

• Així mateix, les persones residents al mu-
nicipi amb algun tipus de discapacitat o que 
siguin ateses en algun centre públic de Salut 
Mental tindran una reducció del 75% o del 50% 
segons diversos criteris establerts al BOPB. 
Caldrà presentar la documentació acreditativa 
i l’empadronament.

• Per a la petició de subvenció teniu dos ma-
neres d’inscriure-us: fent la inscripció en línia 
de la totalitat del curs i amb cita prèvia portar 
la documentació i li efectuem la devolució de la 
diferència, o directament demanar cita prèvia. 

• En cas que la persona usuària es doni de 
baixa d’un taller al qual estigui inscrita, haurà 
de notificar-ho durant el període de
devolucions. .

INSCRIPCIONS NOVES EN LÍNIA: del 28 de desembre al 10 de gener

PERÍODE DE DEVOLUCIONS (sense justificant): fins el 10 de gener
Inici d’activitats: dilluns, 18 de gener

• Si està fora del període de devolucions cadrà 
un justificant mèdic o de feina que demostrin 
que no poden realitzar l’activitat en la que s’han 
inscrit. Aquesta excepcionalitat no serà vàlida si 
ja s’ha complert el 50% de les sessions (en els 
cursos que tinguin vuit sessions), tant si s’ha 
assistit a aquest 50% com si no. En els cursos 
en què el nombre de sessions sigui imparell, 
aquest percentatge serà del 60%.

• En tots els tallers que s’hagin d’anul·lar pel fet 
de no tenir un nombre mínim de participants, 
s’efectuarà la devolució íntegra.

• La direcció del centre es reserva el dret a can-
viar el professorat en cas necessari.

• Cal tenir present que mentre el centre esti-
gui obert al públic no s’interrompran els tallers 
presencials, tret que les mesures de prevenció 
de la covid-19 indiquin noves restriccions de 
l’activitat.

• El material fungible que sigui necessari per al 
taller serà a càrrec de la persona usuària. En la 
informació de cada taller s’especifica quin és 
aquest plus econòmic.

• La direcció del centre declina tota responsabi-
litat sobre el material personal i les produccions 
de les persones usuàries.

• Les persones que n’acompanyin d’altres 
amb discapacitat que necessitin suport per fer 
l’activitat estaran exemptes del pagament de la 
matrícula.

• Totes les persones que pateixin alguna malal-
tia relacionada amb la pèrdua de la memòria, 
un trastorn o que segueixin algun tipus de trac-
tament que pugui alterar la seva capacitat psi-
comotriu/cognitiva hauran de comunicar-ho a
l’hora d’inscriure’s a un taller, per informar al 
professorat. La direcció del centre en declina 
tota responsabilitat, de manera que és acon-
sellable que vagin acompanyades quan entrin i 
surtin de l’aula on s’imparteix l’activitat.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 
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• En cas de força major derivada de la crisis 
sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupament 
de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma 
presencial (donat que aquesta circumstància 
pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta 
activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se 
de forma virtual i des de qualsevol dispositiu 
amb accés a la xarxa internet, sempre que
sigui possible. El nombre d’hores, sessions i 
horaris seran els mateixos. 

• Aquesta variació no suposarà que el curs es
consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no do-
narà dret a la devolució de l’import de la ins-
cripció proporcional a les sessions realitzades 
virtualment. 

• Cal tenir present que mentre estiguem en 
aquesta situació de la covid19, les normatives 
i les mesures poden anar canviant en funció 
de les ordenances institucionals. Us demanem 
que si us trobeu malament no vingueu al taller 
al que esteu inscrits/es.

• En el cas que un cop iniciat el taller tingueu 
símptomes covid19 ens haureu de trucar al 
centre per informar-nos i així poder aplicar el 
protocol de seguretat.

• Actualment s’ha hagut de reduir l’aforament 
de totes les aules seguint amb les mesures es-
tablertes.

• En els tallers que s’hagi d’utilitzar màrfagues 
cada persona l’haurà de portar de casa seva. A 
la sala no hi hauran pilotes, bandes elàstiques 
ni cap altre tipus de material.
• Les persones inscrites a tallers que utilitzin 
cavallets s’han de responsabilitzar de desin-
fectar-lo al acabar la seva classe(amb el kit de 
neteja que hi haurà a l’aula) en cas que no hi 
hagi aquesta responsabilitat eliminarem l’ús del 
cavallet i cada persona n’haurà de portar
un de casa cada vegada que vingui a fer el ta-
ller.
• Les persones inscrites a marxa nòrdica han 
de portar els seus bastons de casa.(El el nostre 
web trobareu informació)

• Actualment els cursos d’activitat física i balls 
no és obligatori l’ús de la mascareta. La res-
ta de cursos és obligatori portar-la. Aquesta 
normativa pot variar en el transcurs de les ses-
sions, i aquesta variació no donarà dret a la de-
volució de la inscripció.

• El centre es farà responsable de la ventilació 
de les aules després de cada taller, així com 
de la desinfecció de taules, cadires i material 
utilitzat en l’aula.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

FORMAT HÍBRID: PRESENCIAL I/O EN LÍNIA

• Activitat que s’ofereix en format presencial 
però, si per motius sanitaris el centre ha de 
tancar i no pot obrir, aquesta mateixa activitat 
es farà online amb el mateix horari, a través de 
la plataforma Zoom. Aquestes activitats estan 
senyalitzades en la programació de tallers.

• Així, en cas de força major derivada de la crisis 
sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupament 
de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma 
presencial (donat que aquesta circumstància 
pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta ac-
tivitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de 
forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, 
sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta 
variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a 
la devolució de l’import de la inscripció propor-
cional a les sessions realitzades virtualment.

• Si us inscriviu a aquests cursos significa que 
accepteu fer-los en línia quan sigui necessari

FORMAT: PRESENCIAL

• Activitat que per les seves característiques 
únicament es pot realitzar presencialment.

• Així, en cas de força major derivada de la cri-
sis sanitària actual i/o perquè qualsevol autori-
tat governamental no permeti el desenvolupa-
ment de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de 
forma presencial (donat que aquesta circum-
stància pot restringir l’accés a l’equipament)  
aquesta activitat s’ajornarà i es recuperarien 
les classes no realitzades. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà dret a la devolu-
ció de l’import de la inscripció proporcional a 
les sessions ajornades ja que es realitzaran en 
quan sigui possible.

FORMAT: EN LÍNIA

• Activitat que s’ofereix únicament en format on-
line. Aquest format té un descompte del 15% en 
el preu públic.
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MESURES COVID CENTRE CÍVIC CAN DEU

• A continuació es detalla el protocol del Cen-
tre Cívic Can Deu pel que fa a la prevenció 
amb motiu de la covid-19 i també les mesures 
individuals que hauran de seguir les persones 
que assisteixin a les activitats del centre: 

• Desinfecció diària de tots els espais.

• Desinfecció i ventilació de les aules (taules, 
cadires...) després de cada taller realitzat.

• A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà 
dispensador de gel hidroalcohòlic.

• L’aforament i la disposició del seients compli-
ran les distàncies de seguretat requerides en 
cada moment de la pandèmia.

• L’accés i el desallotjament dels espais es 
farà de manera esglaonada i sota control del 
personal del centre per garantir la distància de 
seguretat.

• Accedir al centre amb el temps just per co-
mençar el curs. Si arribeu amb més de 5 min 
d’antel·lació cal que espereu a la Plaça de la 
Concòrdia. No es pot fer temps ni al vestíbul ni 
en els espais comuns del centre.

• Respectar l’horari d’acabament dels cursos 
per tal de facilitar la tasca de desinfecció i ven-
tilació per al següent taller.

• Els horaris dels cursos estan adaptats a les 
mesures actuals de prevenció publicades per 
a la Generalitat de Catalunya, i per tant hi han 
franges horàries que actualment no es poden 
oferir.

• Recordeu que a tots el espais del CC Can 
Deu cal mantenir la distància de seguretat en-
tre persones .

• L’ús de la mascareta és obligatori dins del cen-
tre i en aquells cursos que no siguin d’activitat 
física i/o balls i danses. Aquesta normativa pot 
variar en el transcurs de les sessions, en funció 
de les ordenances institucionals de cada mo-
ment.

• L’accés i el desallotjament dels espais es farà 
de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre 
les senyalitzacions i indicacions del personal 
del CC Can Deu

• Si heu de fer ús de l’ascensor, cal fer-ho de 
manera individual.

• Si feu servir les escales del centre, us reco-
manem al sortir fer ús de les escales interiors 
que donaran accès a la cafeteria i podreu sortir 
pel carrer Vilamur.

• Si penseu que podeu tenir símptomes del 
covid-19 o heu estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, quedeu-vos a casa i 
informa’ns. Segur que tenim l’oportunitat de 
retrobar-nos ben aviat.

• Cal que vingueu canviats de casa. No es po-
den utilitzar els wc com a vestuaris.

• Recomenem fer ús dels wc únicament en cas 
d’urgència. No hi ha neteja en cada ús dels ser-
veis.
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TALLERS HÍBRIDS

TIPOLOGIA DE TALLERS: 
HÍBRIDS (PRESENCIAL I EN LÍNIA)
Activitat que s’ofereix en format presencial però, si per motius sanitaris el centre ha de tan-
car i no pot obrir, aquesta mateixa activitat es farà en línia amb el mateix horari, a través de 
la plataforma Zoom. 

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat go-
vernamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma 
presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta 
activitat s’adaptarà per a que pugueu realitzar-la de forma virtual i des de qualsevol dispositiu 
amb accés a la xarxa internet.                                                                                                                                                              

El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que 
el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import 
de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Si us inscriviu a aquests cursos significa que accepteu fer-los en línia quan sigui necessari

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES SOCIALS

A PARTIR DEL 18 DE GENER 
Grup A: dilluns, de 17 a 18.30 h
Preu: 62 €
Sessions:8

A PARTIR DEL 20 DE GENER 
Grup B: dimecres, de 17 a 18.30 h
Preu: 54,24 €
Sessions: 7

En aquest curs analitzarem el final de 
l’edat moderna a Catalunya i l’inici de 
l’edat contemporània

A PARTIR DEL 3 DE FEBRER
Dimecres, de 17.30 a 19 h 
Preu: 38,74 € + 2 € de material 
Sessions: 5

CREACIÓ LITERÀRIA

HISTÒRIA DE CATALUNYA III

A PARTIR DEL 20 DE GENER 
Dimecres, de 10.45 a 11.45 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

Repàs artístic a través de diferents artis-
tes i obres de conceptes i problemàtiques 
que el feminisme ha tractat a través de 
l’art.

EL FEMINISME EN L’ART 

LES AVANTGUARDES DEL SEGLE XX 

A PARTIR DEL 20 DE GENER 
Dimecres, de 12 a 13 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

Farem un repàs de l’art del segle XX i dels 
canvis socials i històrics que es van esde-
venir i que van afectar l’art.
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TALLERS HÍBRIDS

COMUNITAT DIGITAL

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Grup A: dilluns, de 10.15 a 11.45 h 
Grup B: dilluns, de 12 a 13.30 h 
Grup C: dilluns, de 16.15. a 17.45 h 
Grup D: dilluns, de 18 a 19.30 h 

Preu: 62 € 
Sessions: 8

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Dilluns, de 16 a 17.30 h 
Preu: 62 € 
Sessions: 8

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Dimarts, de 16 a 18 h 
Preu: 93 € 
Sessions: 9

LLENGÜES

ALEMANY

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Nivell mitjà: dimecres, de 12 a 13 h 
Preu: 41,33€ + 2 € de material 
Sessions: 8

RUS

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Nivell mitjà: dimarts, d’11.30 a 
12.30 h 
Preu: 41,33€ + 2 € de material
Sessions:8

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES SOCIALS

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Dimarts, de 10 a 11.30 h 
Preu: 62 € 
Sessions: 8

PINTURA AMB AQUAREL·LA

FRANCÈS

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Nivell iniciació: divendres, de 9.30 a 11 h 
Preu: 62 € + 2 € de material

Nivell mitjà B: divendres, de 12.30 a 
13.30 h

Preu: 41,33 € + 2 € de material
Sessions: 8

BENVINGUTS/UDES
A LA FOTOGRAFIA

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Grup A: dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: 62 € 
Observacions: cal portar una càmera 
digital amb funcions manuals. 
Sessions: 8

CLUB DE LA FOTOGRAFIA

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 62 €
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals
Sessions: 8 
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TALLERS HÍBRIDS

ANGLÈS

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Conversa Nivell mitjà: dimarts, de 16.30 
a 17.30 h 
Preu: 41,33 € + 2 € de material
Sessions: 8 

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Intermediate: dimarts, de 17.30 a 19 h
Upper - Intermediate i conversa nivell 
alt: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 62 € + 2 € de material
Sessions: 8

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Pre-intermediate II: dimecres, de 17.30 
a 19 h
Preu: 62 € + 2 € de material
Sessions: 8

Conversa nivell bàsic A: dimecres, de 
19 a 20 h
Preu: 41,33 € + 2 € de material
Sessions: 8

ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Conversa nivell bàsic B: divendres, de 
10 a 11 h
Preu: 41,33 € + 2 € de material
Sessions: 8

Beginners II: divendres, d’11 a 12.30 h 
Preu: 62 € + 2 € de material
Sessions: 8

SEVILLANES

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Iniciació: dijous, de 18 a 19 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

SWING SOLO

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Divendres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Upper Intermediate: dijous, d’11.30 a 
13 h
Preu: 62 € + 2 € de material
Sessions:8
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TALLERS HÍBRIDS

SALUT I BENESTAR

IOGA NIL

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Grup A: dilluns i dimecres, de 9.30 a 
10.15 h 
Preu: 62 €
Sessions: 8
Grup B: dilluns i dimecres, de 10.15 a 
11 h 
Preu: 62 € 
Sessions: 8

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup E: divendres, de 18.30 a 
19.30 h 
Preu: 46,50 € 
Sessions: 9

HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ

TAITXÍ

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup A: dimarts i dijous, d’11.45 a 
12.30 h 
Grup B: dimarts i dijous, de 12.45 a 
13.30 h 
Preu: 62 €
Sessions: 16

ENTRENA LA MEMÒRIA

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup A: divendres, d’11.45 a 12.45 h
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30 h                                     
Grup E: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 41,33 € + 2 € de material
Sessions: 8

El mindfulness és la capacitat huma-
na bàsica de poder estar en el present i 
recordar-nos d’estar en el present, és a 
dir, constantment estar tornant en l’aquí i 
l’ara. És el trànsit cap a una actitud positi-
va. Curs teòric.

MINDFULNESS I ACTITUD 
POSITIVA III

A PARTIR DEL 19 DE GENER 
Dimarts, de 18.30 a 20 h 
Preu: 62 € 
Sessions: 8

ASHTANGA VINYASA IOGA

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
 
A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup C: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

IOGA PER A TOTHOM

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup A: dimarts i dijous de 9 a 10 h 
Grup B: dimarts i dijous de 10-15 a 
11.15 h 
Preu: 82,67 €
Sessions: 16

N
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TALLERS HÍBRIDS

OSTEOPILATES

A PARTIR DEL 18 DE GENER
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Grup B: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 46,50 €
Sessions: 9

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Grup C: dijous, de 19.15 a 20.15 h
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup D: divendres, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

HATHA IOGA

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h 

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Grup C: dimecres, de 19.45 a 20.45 h  
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

PILATES

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30h 
Grup I: dimarts, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h 
Preu: 46,50 €
Sessions: 9
Grup A: dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Grup F: dijous, de 9.15 a 10.15 h 
Grup J: dijous, de 18 a 19 h
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup H: divendres, de 19.45 a 20.45 h
Preu: 46,50 €
Sessions: 9

ESTIRAMENTS

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Dimarts, de 9.15 a 10.15 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A PERSO-
NES MÉS GRANS DE 60 ANYS

A PARTIR DEL 20 DE GENER
Grup A: dimecres, de 9.30 a 10.30 h 

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup B: divendres, de 9.30 a 10.30 h 
Preu: 34,16 € 
Sessions: 8 F
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TALLERS HÍBRIDS
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GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Dijous, d’11.45 a 12.45 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

PILATES FASCIA

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Dijous, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8

IOGA INTEGRAL

A PARTIR DEL 21 DE GENER
Grup B: dijous, de 19.30 a 20.30 h 

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Grup C: divendres, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 46,50 € 
Sessions: 9

MÚSICA I VEU

GUITARRA

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup B: dimarts, de 19.30 a 20.30 h 

A PARTIR DEL 21 DE GENER  N
Grup A: dijous, de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 41,33 €
Sessions: 8

GUITARRA INICIACIÓ

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
A PARTIR DEL 21 DE GENER
Grup B: dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 41,33 € 
Sessions: 8
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TALLERS EN LÍNIA I PRESENCIAL

TIPOLOGIA DE 
TALLERS: 
EN LÍNIA

Activitat que s’ofereix únicament en línia a 
través de la plataforma Zoom. 

Cal que disposeu a casa d’internet i d’un 
suport tecnològic (ordinador, tablet o mó-
bil). 

En el nostre web veureu un tutorial per 
saber com funciona aquesta plataforma

Les persones inscrites als tallers en línia 
rebran per correu electrònic l’enllaç que 
donarà accés a la plataforma en l’horari 
del curs inscrit.

TÈCNICA AQUAREL·LA

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Dimarts de 17 a 19 h
Preu: 70,28 €
Sessions: 8
Observacions: teòrica i pràctica

A PARTIR DEL 22 DE GENER
Nivell 0: divendres, d’11.30 a 13 h 
Observacions: cal dur calçat i roba còmodes 
i ampolla d’aigua. 
Cal que porteu els vostres pals. Si no en te-
niu en el nostre web trobareu la informació
Preu: 62 €
Sessions: 8

MARXA NÒRDICA I SALUT

TIPOLOGIA DE 
TALLERS: 
PRESENCIAL
Activitat que s’ofereix en format presen-
cial.

En cas de força major derivada de la crisis 
sanitària actual i/o perquè qualsevol auto-
ritat governamental no permeti el desen-
volupament de l’activitat a la que ha estat 
inscrit/a de forma presencial aquesta acti-
vitat s’ajornarà i es recuperarien les clas-
ses no realitzades. 

Aquesta variació no suposarà que el curs 
es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, 
no donarà dret a la devolució de l’import 
de la inscripció proporcional a les ses-
sions ajornades ja que es realitzaran en 
quan sigui possible.

N N
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ITALIÀ

A PARTIR DEL 19 DE GENER
Nivell Iniciació: dimarts de 16 a 17 h
Conversa: dimarts de 17 a 18 h
Preu: 35,13 €
Sessions: 8

N



MAPA

ADREÇA HORARIS

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cciviccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

De dilluns a divendres, de 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h, 
i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i dotat d’anell 
magnètic

Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59, 78 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància

TRAVESSERA D
E LES C

ORTS

G
R

A
N

 VIA
 C

A
R

LE
S

 III

AVDA DIAGONAL

H8, 59 

PL. CONCÒRDIA

JO
A

N
 G

Ü
E

LL

H8, 59

V7

H8, 59

H8, 59
66, 78, N0, V7

NUM
ÀNCIA

TRAVESSERA D
E LES C

ORTS

AV. DIAGONAL 

78, N0, V7, 
33, 34, 6, 7, 

63,67,78

T1, 
T2, T3

LÍNIA 3
MARIA 

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

@BCN_LesCorts
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