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Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés

Els Casals i Espais de Gent 
Gran són serveis públics mu-
nicipals adreçats a la gent 
gran que tenen per objecte 
afavorir la plena integració 
social de les persones grans, 
la prevenció de situacions 
d’aïllament social, el foment 
de la relació i la promoció 
de la participació activa en la 
vida de la comunitat. 

La finalitat dels casals i espais 
és la d’oferir un espai de re-
lació i d’intercanvi, un lloc on 
formar-se, un punt de troba-
da on poder tenir i mantenir 
bones relacions i compartir 
interessos diversos, on poder 
realitzar activitats en la línia 
d’ envelliment actiu un espai 
solidari amb els altres i amb 
l’entorn, coneixedor i part ac-

tiva del que passa dins i fora 
de la vida del propi equipa-
ment i amb capacitat d’adap-
tació a les noves realitats.

Donada la diversitat de l´en-
velliment actual, també han 
de ser equipaments refe-
rents de proximitat per a les 
persones grans que no con-
templen ser usuaris habituals 
dels casals de la gent gran 
però si que amb la voluntat 
de participar en projectes i 
activitats intergeneracionals i 
comunitàries. Els casals de la 
gent gran han de donar res-
posta a la diversitat conver-
tint-se en espais impulsors i 
aglutinadors de projectes on 
les persones grans tenen un 
paper rellevant. 
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Dilluns

Mati

09:30 a 10:30h Ioga

10:00 a 13:00h Exercicis de Memòria

10.00 a 11:00h Ball en línia 1

10:40 a 11:40h Gimnàstica 1

11:30 a 12:30h Ball en línia 2

11:50 a 12:50h Gimnàstica 2

Dimarts

Mati

09:30 a 10:30h Gimnàstica Adaptada 

10:00 a 11:00h Ball en línia 3

10:40 a 11:40h Gimnàstica 3

11:30 a 12:30h Ball en línia 4

11:50 a 12:50h Gimnàstica 4
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Aquest tercer trimestre del 
curs 2020-2021, arrel de la 
situació d’excepcionalitat 
generada per la COVID-19, 
diversos aspectes del centre 
es veuran afectats.

Horari: 
Dilluns a Divendres  
de 9:00h a 13:30h  
i de 16:00 a 19:00h 
Cap de setmana (dissabte i 
diumenge), temporalment, 
tancat.

Activitats temporalment 
suspeses
Esapi de Joc
Espai de trobada i relacional
Punt de premsa
Balls i festes

MESURES EXCEPCIONALS 3er TRIMESTRE 
DEL CURS 2020/21

Dimecres

Mati

09:30 a 10:30h Ioga

11:00 a 12:00h Meditació 

11:00 a 12:00h Zumfitness 2

Dijous

Mati

09:30 a 10:30h Gimnàstica Adaptada

10:00 a 11:00h TICS 1

10:30 a 11:30h Sevillanes

10:40 a 11:40h Gimnàstica 1

11:00 a 12:00h TICS 2

11:50 a 12:50h Gimnàstica 2

12:00 a 13:00h Consultes Tecnològiques 

Tarda 16:30 a 18:30h Dibuix

Divendres

Mati

10:40 a 11:40h Gimnàstica 3

11:00 a 13:00h Teatre

11:00 a 12:00h Zumfitness 1

11:00 a 12:00h Tai-txi

11:50 a 12:50h Gimnàstica 4

12:15 a 13:15h Tai-txi

Vídeo Ball en Línia

Taller impartit per  
voluntariat. Gratuïts

Taller de pagament

 Taller presencial

Taller telemàtic. Gratuïts

Cita previa
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GIMNÀSTICA

Gaudeix d’exercicis a la 
vegada que poses en forma 
el teu cos.
Grup 1  

Dilluns i dijous  
de 10.40 a 11.40h 

Grup 2  
Dilluns i dijous  
de 11.50 a 12.50h

Grup 3  
Dimarts i divendres de 
10.40 a 11.40h 

Grup 4 Dimarts i divendres 
de 11.50 a 12.50h 

Preu: Gratuït

GIMNÀSTICA  
ADAPTADA

Tens limitacions de mobilitat? 
participa d’una gimnàstica 
adaptada a tu.
Dimarts i Dijous  
de 09.30 a 10.30h 
Preu: Gratuït SEVILLANES 

Taller destinat a totes 
aquelles persones que volen 
aprendre els passos bàsics 
d’aquest ball. 
Dijous de 10.30 a 11.30h
Preu:
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €

IOGA

Mitjançant la pràctica del 
ioga, aconseguirem un equi-
libri entre el cos i la nostra 
ment.
Dilluns i Dimecres de 09:30 
a 10.30h 
Preu: Gratuït

Tallers d’activitat física  
i salut

BALLS D’ANIMACIÓ 

Posat en forma i oblidat de 
tot!
Grup 1  

Dilluns de 10.00 a 11.00h
Grup 2  

Dilluns de 11.30 a 12.30h 
Grup 3  

Dimarts de 10.00 a 11.00h
Grup 4  

Dimarts de 11:30 a 12:30h
Grup 5  

Divendres VIDEO 
Preu:
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €
             Gratuïts

ZUMFITNESS

Si vols exercitar el teu cos i 
moure’t a bon ritme, apun-
ta’t!!
Grup 1  
Divendres de 11.00 a 12.00h 
Grup 2  
Dimecres de 11:00 a 12:00h 
Preu:
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €
        Gratuït

MEDITACIÓ I  
PENSAMENT POSITIU 

Aprèn a relaxar-te i meditar. 
Dimecres de 11.00 a 12.00h
Preu: Gratuït

Tallers d’expressió artística

DIBUIX TEATRE 

Iniciació i/o desenvolupa-
ment del coneixement de les 
tècniques del dibuix.
Dijous de 16.30 a 18.30h
Preu:
Sense targeta Rosa: 16,60 €
Amb targeta rosa reduïda: 
15,60 €
Amb targeta rosa: 14,60 €  
Materials no inclosos. 

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat d’introduir-se a la 
pràctica teatral.
Divendres de 11.00 a 13.00h 
Preu:
Gratuït

TAI-TXI

Gimnàstica terapèutica xine-
sa destinada a potenciar el 
nostre estat de salut.
Grup 1  

Divendres  
de 11.00 a 12.00h 

Grup 2  
Divendres  
de 12:15 a 13:15h

Preu:
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €
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Tallers de coneixement  
i recursos

MEMÒRIA TALLER TICS 

Exercicis de Memòria amb 
suport professional 
Dilluns de 10:00 a 13:00h 
Preu: Gratuït
 

Aprèn tot el que pots fer 
amb el teu mòbil.
Grupo 1  
Dijous de 10:00 a 11:00h
Grupo 2  
Dijous de 11:00 a 12:00h
Consultes  
Tecnològiques  
Dijous de 12:00 a 13:00h 
Preu:
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €
      Gratuït

SENDERISME ESPECTACLES

ACTIVITATS VÀRIESSORTIDES CULTURALS

Durant tot el curs es progra-
maran diferents caminades. 
Detalls de les sortides (Lloc 
i dificultat), als panells o 
plataformes informatives del 
casal. 

Vine amb nosaltres al teatre, 
a concerts, etc. Detalls de 
les sortides, als panells o 
plataformes informatives del 
casal. 

Presencial amb cita pre-
via i aformament limitat 
Suport, cicles, capsules i 
acompanyament:

Sempre que la situació sanitària ho permeti.
S’aplicaran sempre les mesures sanitàries del moment.

Activitats organitzades per 
la comissió gestora 

Coneix espais culturals de la 
nostra ciutat i gaudeix dels 
avantatges de sortir en grup. 
Detalls de les sortides, als 
panells o plataformes infor-
matives del casal. 



CASAL DE GENT GRAN MOSSÈN CLAPÉS

Districte de
Sant Andreu

CGG Mossèn Clapés
C/Gran de Sant Andreu, 467 
(passatge interior)
CP 08030, Barcelona
Tel. 93.346.63.72

Correu-e:  
cggmossenclapes@bcn.cat 
Facebook:  
Casal Mossèn Clapés
WhatsApp:  
619 73 82 20 

Horari d’atenció  
i informació: 
Dilluns a Divendres  
de 9:00h a 13:30h  
i de 16:00 a 19:00h

CGG Mossèn Clapés

Plaça  Mossèn Clapés Carrer Palomar

A
v.

 M
er

id
ia

na

G
ra

n 
d

e 
S

an
t 

A
nd

re
u

P
as

se
ig

 d
eT

or
ra

s 
i B

ag
es

A
v.

 M
er

id
ia

naA
v.

 M
er

id
ia

na

INSCRIPCIONS 

Inscripcions trimestrals.

Els tallers són de 10 ses-
sions per trimestre. Aques-
tes es realitzaran en dies 
hàbils, per això, i donat els 
festius existents en el calen-
dari de 2021, hi haurà tallers 
que finalitzaran en un dia o 
un altre. Més informació al 
calendari trimestral.

Del 4 al 15 de març 2021, 
obtenció del número per al 
sorteig. A la porta del casal, 
per telèfon, per WhatsApp o 
per correu electrònic.

16 de març 2021, sorteig. 
Es podrà demanar vídeo.

16 de març 2021, publicació 
de la llista. Es penjarà a la 
porta de vidre de l’entrada 
del casal i es farà enviament 
per WhatsApp als interes-
sats. 

Del 22 de març 2021 fins el 
26 de març 2021, inscrip-
ció telefònica. Us trucarem 
seguint el ordre dels llistats 
publicats. Esteu atents al 
telèfon el dia i hora que us 
hagi tocat per favor.

CALENDARI DEL  
TRIMESTRE
Del 18 de Gener al  
26 de Març de 2021.

El preu per sessió dels tallers 
variarà en funció del tipus de 
targeta que tingui cadascú. 
Tallers 1 hora
Sense targeta Rosa: 8,30 €
Amb targeta rosa reduïda: 
7,80 €
Amb targeta rosa: 7,30 €
Tallers 1,5 hores
Sense targeta Rosa: 12,45 €
Amb targeta rosa reduïda: 
11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €
Tallers 2 hores
Sense targeta Rosa: 16,60 €
Amb targeta rosa reduïda: 
15,60 €
Amb targeta rosa: 14,60 €

Tots els tallers impartits per 
voluntaris seran gratuïts.

Tots els tallers telemàtics 
seran gratuïts

Preus dels tallers
PROFESSIONALS VOLUNTARIS 

TELEMÀTICS 


