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Mesures COVID-19

IMPORTANT!
- L’oferta d’activitats es presenta pel trimestre Abril - Maig - Juny.
- Les següents activitats estan suspeses temporalment: bar, joc, ping pong, 
billar, punt de premsa, festes i balls, punt de trobada o espai de reflexió.

INSCRIPCIONS
Tallers voluntaris: la seva renovació es fa de manera automàtica, en cas de 
que alguna persona usuària no vulgui continuar s’assignarà la plaça vacant 
per ordre de llista d’espera.
Tallers professionals: la renovació i formalització del pagament del trimestre 
abril-maig-juny’21 es farà presencialment al despatx d’Informació en el perío-
de del 15 al 26 març preferenment amb targeta. 

L’oferta d’activitats i el nombre de places de les mateixes es determina segons 
les mesures establertes a causa de la situació del Covid’19. En cas que la si-
tuació del número de places es pugui ampliar la gestió de les mateixes es farà 
a través de les llistes d’espera generades del procés d’inscripció ja realitzat al 
desembre’20. 

Si per motius de les mesures adoptades per la situació COVID-19 no es po-
guessin realitzar presencialment les activitats, el seu format passaria a ser 
on-line sense retorn de l’import abonat.

DOC. QUE CAL PORTAR: Documentació d’identitat i targeta rosa o rosa reduïda.
HORARI D’INSCRIPCIONS: De 10 a 12.30h i de 16.30 a 19.00h (cita prèvia)
CALENDARI DEL TRIMESTRE: Es realitzaran 10 sessions del 6 d’abril al 21 
de juny de 2021.

- Cita prèvia per inscripcions o 
per qualsevol informació.

- Ús de mascareta obligatòria

- Desinfectar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic.

- Seguir els recorreguts senya-
litzats.

- Seguir indicacions de perso-
nal de l’equipament.

- Aforament reduït a les aules.

- Amb símptomes COVID19, 
queda’a a casa i truca al CAP.

-Ventilació i neteja entre activi-
tats i tallers.

- Els horaris i durada dels ta-
llers poden canviar.

- No es pot compartir material. 
Cada persona aportarà indivi-
dualment el que necessiti.

- Respectar la distància de se-
guretat i evitar aglomeracions.
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Tallers d’expressió
artística
Taller d’Aquarel·la
Iniciació al coneixement de l’aquarel-
la.
Dimarts de 10:30h a 12.30h 
Materials no inclosos 
Gratuït / Via WhatsApp

VO

Taller d’Aquarel·la avançat
Aprofundiment de diferents tècniques 
de pintura. Cal coneixements mínims 
de pintura.
Grup A + Sketch
(Dibuix urbà) Dilluns de 10.30h a 
12.30h
Grup B
Dimecres de 16.30h a 18.30h

Materials no inclosos
Gratuït / Via WhatsApp

VO

Tallers d’activitat física
i salut

Taller de ioga
Mitjançant la pràctica del ioga, acon-
seguirem un equilibri entre el cos i la 
nostra ment.
Dimecres de 12h a 13h
Gratuït / Via Jitsi Meet

PO

Taller Posa’t en Forma
Vine a gaudir d’exercicis a la vegada 
que poses en forma el teu cos.
Grup A 
Dimarts de 10h a 11:25h
Grup B 
Dimarts d’11:30h a 13h
Preu:
Sense targeta rosa: 12,45 €
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Taller de Balls d’Animació
Vine a ballar, fer amistat, posar-te en 
forma i oblidar-te de tot!
Grup A Dilluns de 16h a 17h
Grup B Dimecres de 10h a 11h
Grup C Dimecres de 11h a 12h
Grup D Dimecres de 16h a 17h
Gratuït

V
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Taller de Tai-Txi
Utilitzant la tècnica del tai-txi, desen-
voluparem el coneixement i el mante-
niment dinàmic del cos mitjançant la 
flexibilitat, sensibilitat i concentració 
en un ambient harmònic.
Dijous de 16h a 17.30h
Preu:
Sense targeta rosa: 12,45 €
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Taller d’expressió corporal
L’expressió corporal busca desen-
volupar moviments amb una tècnica 
dolça.
Divendres de 10h a 11.30h
Preu:
Sense targeta rosa: 12,45 €
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Taller d’estiraments
Tècnica dolça per estirar els músculs, 
relaxar i disminuir l’estrès, millorar la 
postura i l’equilibri.
Divendres d’11.30h a 13h
Preu:
Sense targeta rosa: 12,45 €
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Taller de Country
Nivel I
Grup A Dilluns de 10h a 11h
Grup B Dilluns de 11h a 12h
Grup C Dilluns de 12h a 13h
Grup D Dimarts de 16h a 17h
Gratuït

V

Taller de Country
Nivel II Avançat
Grup A Dijous de 10h a 11h
Grup B Dijous de 11h a 12h
Grup C Dijous de 12h a 13h
Grup D Divendres de 16h a 17h
Gratuït

V

Tallers de coneixement 
i recursos
Club de Lectura
Lectura i posterior debat d’un llibre. 
Taller bilingüe.
Dilluns de 17h a 18h
Gratuït / Via WhatsApp

VO

VTaller d’Hort Urbà
T’agrada la natura? Vols aprendre a 
cuidar un petit hort urbà al nostre ca-
sal?  Aquest és el teu taller.
Grup A Dilluns de 10h a 12h
Grup B Dimarts de 10h a 12h
Gratuït
Materials no inclosos
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Tallers d’idiomes

Cursos d’autocura per 
Creu Roja

Taller de Català avançat
Taller destinat a persones que vulguin 
ampliar els seus coneixements de la 
llengua catalana.
Dijous de 10h a 11.30h
Gratuït / Via WhatsApp - Jitsi Meet

PO

Memòria
GRUP A
Divendres de 9:45h a 10:45h
GRUP B
Divendres de 11h a 12h
GRUP C
Dilluns de 10h a 11h
Gratuït

P

Musicoteràpia
GRUP A
Dilluns de 17h a 18h
GRUP B
Dimarts de 17h a 18h 
Gratuït

P

Activitat de Bonsais
Vols aprendre a plantar i cuidar bon-
sais, aquestss petits arbres, ara tens 
l’ocasió. 
Dimecres de 10h a 12h 
Gratuït
Materials no inclosos

V

Taller de Memòria
Taller per mantenir jove i activa la 
ment, mentre exercitem la memòria.
Dijous de 10h a 11h
Gratuït / Via WhatsApp
Materials no inclosos

PO

Taller d’Exercitant la ment
Taller adreçat a persones que volen 
potenciar la seva agilitat mental.
Dijous de 12h a 13h
Gratuït / Via WhatsApp

PO
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Sortides culturals

Espai petanca

Projecte vincles

Programació quinzenal de visites culturals a diferents espais i museus de la 
ciutat de Barcelona.

Inscripció prèvia al despatx d’informació. Aforament limitat per mesures 
COVID-19.

Inscripció al despatx d’informació de les persones interessades en participar 
d’aquest espai de joc. 

Aforament limitat per mesures COVID-19.

Un servei adreçat a les persones grans per reforçar i ampliar les seves 
amistats.

Per més informació adreceu-vos al casal.



Districte de
Sant Andreu

CGG Navas
C/Capella, 14
CP 08041, Barcelona
Tel. 93 433 13 44
Correu-e: cggnavas@bcn.cat
Facebook: Casal Navas
Horari d’atenció: Dilluns a Divendres de 9:30h a 13h i de 16h a 19.30h
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