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Casal de Gent Gran 
Bascònia

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 es-
pais és la d’oferir un espai 
de relació i d’intercanvi, un 
lloc on formar-se, un punt de 
trobada on poder tenir i man-
tenir bones relacions i com-
partir 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 activa del que passa 
dins i fora de la vida del propi 
equipament i amb capacitat 
d’adaptació a les noves rea-
litats.

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.
Aquest curs però està mar-
cat per la situació generada 
per la covid19 i per això la 
normalitat dels centres de 
gent gran de l’Ajuntament de 
Barcelona s’han vist amb la 
necessitat de modificar hora-
ris, aforaments i serveis. 
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Tallers d’expressió artística

PINTURA

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat de desenvolupar 
en grup diferents tècniques 
de pintura mitjançant l’inter-
canvi de coneixements entre 
participants.
Dimecres  
de 11.45h a 13.15h
Materials no inclosos

DIBUIX

Aquest taller pretén oferir la 
possibilitat de desenvolupar 
en grup diferents tècniques 
de dibuix mitjançant l’inter-
canvi de coneixements entre 
participants.
Dimecres de 9.45h a 11.15h
Materials no inclosos 

Taller impartit per  
voluntariat

Taller telemàtic

Taller presencial 

Cessió d’espai 

Taller nou

SEVILLANES BALLS EN LÍNIA 

Vols perfeccionar la teva 
tècnica ballant sevillanes? 
Connecta’t al Jit.si i no paris 
de ballar!
Dilluns de 16.00h a 17.30h 

Vols aprendre a ballar? Con-
necta’t al Jit.si i gaudeix!
Dimarts i dijous  
de 16.30h a 18.00h

Tallers d’activitat física  
i salut

BALL AEROBIC

Vols practicar exercici però 
ballant? Apunta’t i connec-
ta’t al Jit.si per ballar, fer 
amistats i posar-te en forma!
Dimecres  
de 16.00h a 17.30h

Aquest tercer trimestre 
del curs 2021, arrel de la 
situació d’excepcionalitat 
generada per la COVID-19, 
diversos aspectes del centre 
es veuran afectats.

Horari: 
Dilluns a divendres de 9.30 a 
13.30h i de 16.00 a 19.00h. 

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

MESURES EXCEPCIONALS 3er TRIMESTRE

Inscripcions

Tallers

Del 5 al 15 de març s’ha de 
trucar o enviar un correu 
electrònic per donar-te nú-
mero si vols participar a una 
activitat.

El 16 de març es farà un 
sorteig i es publicarà la llista 
amb el dia i hora que cada 
persona rebrà la trucada per 
formalitzar la inscripció.

A partir del 22 de març, 
estigueu atentes al telèfon 
per confirmar la vostra plaça 
als tallers.

Aquest trimestre, i per evitar 
riscos de contagi, qualsevol 
material necessari per a la 
realització d’un taller (llibreta, 
boli, esterilla, etc.) l’ha de 
portar el propi participant. 

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 €
Tallers no presencia
Tots els tallers no presen-
cials (en línia) seran gratuïts 
el tercer trimestre del curs 
2020-2021.
Tallers voluntaris
Tots els tallers de voluntaris 
seran gratuïts el tercer tri-
mestre del curs 2020-2021. 

Preus dels 
tallers

IOGA

Descobreix els beneficis del 
ioga i la relaxació pel teu 
cos, tot practicant estira-
ments i exercicis diversos!
Dimarts i dijous  
de 11.45h a 13.15h
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Taller pensat per a descobrir 
i aprendre el funcionament 
dels telèfons mòbils.
Dilluns i dimecres  
de 11.45 a 13.15h

Taller destinat a aprendre 
el funcionament bàsic d’un 
telèfon mòbil intel·ligent!
Dimarts i dijous  
de 09.45h a 11.15h

Taller destinat a aprendre 
el funcionament bàsic d’un 
telèfon mòbil intel·ligent!
Dimarts i dijous  
de 11.45h a 13.15h

Taller destinat a endinsar-nos 
a les aplicacions i xarxes 
socials que més utilitzem. 
Facebook, WhatsApp,...
Dilluns de 9.45 a 11.15h

MÒBILS INICIAL

MÒBILS 1 NIVELL MIG 

MÒBILS 2 NIVELL MIG  

APLICACIONS MÒBILS  
I XARXES SOCIALS  

Tallers de noves  
tecnologies

GIMNÀSTICA

GIMNÀSTICA SUAU

A través d’exercicis d’esti-
raments, aeròbics i força, 
podràs posar en forma el teu 
cos i millorar el teu benestar 
físic.
Dilluns i dimecres  
de 9.45 a 11.15h

A partir de tècniques com 
els estiraments musculars, 
exercicis de coordinació 
i consciència corporals i 
relaxació, treballarem el cos 
d’una forma global.
Dilluns i divendres  
de 11.45 a 13.15h

Tallers de cultura  
i formació 

MEMÒRIA

GESTIÓ EMOCIONAL 

CLUB DE LECTURA

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Memòria 1:  

dimarts de 9.45h a 11.15h
Memòria 2:  

dimarts de 11.45 a 13.15h

Comparteix el teu dia a dia i 
les teves inquietuds en grup 
i adquireix noves eines per 
a gestionar les teves emo-
cions.
Dijous de 11.45h a 13.15h

Els llibres ens apropen a 
altres vides i persones. 
Connecta’t al Jit.si del casal 
i comparteix aquest espai de 
lectura, tertúlia i debat.
Divendres de 11.45h a 
13.15h

Taller de llengua oral i llengua 
escrita.
Dimecres  
de 11.45h a 13.15h

CATALÀ

TAI-TXI 

Relaxa’t i connecta amb tu 
mateix/a mitjançant exercicis 
de flexibilitat suaus, control 
de la respiració i exercicis de 
meditació.
Divendres de 9.45h a 11.15h



Districte de
Sant Andreu

Carrer de Malats

Carrer Pons i Gallarza

Carrer de Cabrera
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CGG 
Bascònia

CGG Bascònia
c/Bascònia, 42
CP 08030, Barcelona
Tel. 93 345 94 95
Correu-e:  
infocggbasconia@bcn.cat 
Facebook: Casal Bascònia 
WhatsApp: 683 57 24 05

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


