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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. 

Mesures COVID-19
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Taller impartit per  
voluntariat

Taller impartit per  
professionals

Taller telemàtic

Nou horari

Taller nou

MESURES COVID-19
Cita prèvia per inscrip-
cions o qualsevol altra 
informació
Desinfectar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic
Aforament reduït a les 
activitats
Us de mascareta  
obligatori
Respectar les distancies 
de seguretat i evitar 
aglomeracions

Si tens símptomes com-
patibles amb COVID, 
queda’t a casa i posa’t 
en contacte amb el CAP
Els horaris del centre es 
poden veure alterats. 
Actualment estem de: 
dilluns a divendres  
de 10.00 a 13.00h  
i de 16.00 a 20.00h



Tallers d’arts plàstiques

PUNTES DE COIXÍ  

Taller anual on aprendrem 
aquest art tèxtil que consis-
teix a elaborar unes filigranes 
fines a partir de l’ús d’un pa-
tró de cartolina, fil, boixets, 
agulles i un coixí. 
Dilluns de 10.00h a 12.45h
Preu: 4€ anuals

DIBUIX

PINTURA 1

PINTURA 2

PUNT MALLORQUÍ  

MARQUETERIA

PATCHWORK

Taller on aprofundirem en les 
possibilitats que ens ofereix 
el dibuix a mà per a reflectir 
allò que ens envolta.
Dimarts de 10.00h a 11.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Taller anual on despertarem 
la creativitat i la reinterpre-
tació personal, tot desco-
brint, a través de l’expressió 
plàstica, noves estratègies 
de comunicació. 
Dimecres  
de 11.00h a 12.30h
Preu: 4€ anuals

Taller anual on despertarem 
la creativitat i la reinterpre-
tació personal, tot desco-
brint, a través de l’expressió 
plàstica, noves estratègies 
de comunicació. 
Dimecres  
de 16.30h a 18.00h
Preu: 4€ anuals

Taller on aprendrem a realit-
zar aquest tipus de brodat 
de punt lliure tant típic de les 
Illes Balears. T’animes a po-
sar a prova la teva paciència 
i el teu pols amb aquesta 
tècnica?
Dijous de 10.15h a 12.15h
Preu: 4€ anuals

La marqueteria és un vell 
ofici basat en la creació de 
composicions a partir de pe-
ces de fusta, que serveixen 
per a decorar qualsevol tipus 
de mobiliari o crear peces 
artístiques, entre d’altres.
Divendres de 10.15 a 12.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 16,60€
Amb T R Reduïda: 15,60€
Amb T R Gratuïta: 14,60€

El patchwork és una técnica 
de costura que consisteix en 
la unió de teixits per a formar 
una nova peça. Apunta’t i 
redecora el teu espai! 
Dimarts de 10.15h a 12.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 16,60€
Amb T R Reduïda: 15,60€
Amb T R Gratuïta: 14,60€

*Materials no inclosos. Cada participants ha de dur el seu 
propi material. Intentem no compartir materials.

Tallers d’arts escèniques
BALL AERÒBIC  
(ZUMBA)

Vols practicar exercici però 
ballant i amb ritmes llatins? 
Apunta’t i posa’t en forma 
ballant!
Grup 1
Dilluns de 12.00h a 13.00h
Grup 2
Dimecres  
de 11.30h a 12.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€
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SEVILLANES INICIAL

Aprèn a ballar tots els pas-
sos d’aquest ball típic d’An-
dalusia, i posa’l en pràctica a 
la Feria d’Abril.
Dilluns de 16.15h a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€
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GUITARRA

TEATRE

CORAL

BALLS EN LÍNIA 

Porta la teva guitarra i gau-
deix de les classes del nos-
tre voluntari. Prepara’t per 
l’actuació de final de curs!
Dijous de 16.15h a 17.15h
Llista d’espera
Preu: 4€ anuals

Aquest taller està dirigit a to-
tes les persones que vulguin 
passar-s’ho bé i conèixe’s a 
si mateixes a través del tea-
tre, tot guanyant confiança 
i perdent pors a través del 
control de la veu i el cos
Dijous de 17.30 a 19.30h
Preu: 4€ anuals

Vols cantar i gaudir de la 
música formant part d’una 
coral? Si t’agrada treballar 
en grup, anima’t… sempre 
pots fer bona música.
Dimarts de 18.00h a 19.00h
Llista d’espera
Preu: 4€ anuals

Vols aprendre a ballar? Vine i 
gaudeix amb nosaltres amb 
música de sempre i coreo-
grafies noves!
Grup 1
Dimarts  
de 16.15h a 17.30h
Grup 2
Dimecres  
de 10.00h a 11.15h
Grup 3
Dimecres  
de 17.45h a 19.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Tallers d’activitat física  
i salut

GIMNÀSTICA

A través d’exercicis d’esti-
raments, aeròbics i força, 
podràs posar en forma el teu 
cos i millorar el teu benestar 
físic.
Grup 1
Dilluns de 10.00h a 11.00h
Grup 2
Dilluns de 11.00h a 12.00h
Grup 3
Dijous de 10.00h a 11.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€

GIMNÀSTICA
ADAPTADA  

Si la teva mobilitat no et per-
met fer exercici físic, nosal-
tres t’ajudem a mantenir-te 
actiu/va amb aquest taller 
de gimnàstica adaptada, on 
la majoria d’exercicis es fan 
assegut/da a una cadira i 
són molt més suaus.
Dijous de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

SARDANES

Tornem a Catalunya per a 
que aprenguis el seu ball 
tradicional i gaudeixis de la 
música tan bonica que to-
quen les cobles de la nostra 
terra.
Dilluns de 18.00h a 19.00h
Llista d’espera
Preu: 4€ anuals

BALLS EN LÍNIA 

Vols aprendre a ballar en 
parella? Vine amb algú de 
confiança i gaudeix amb 
nosaltres amb la música de 
sempre!
Dimecres de 16.15 a 17.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

IOGA

Connectem cos i ment amb 
els millors estiraments i la 
meditació.
Grup 1
Dimarts de 10.00h a 11.15h   
Grup 2
Dimarts de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

MUSICOTERÀPIA

L’ús de la música i els seus 
elements (ritme, melodia, 
harmonia...) afavoreix la co-
municació, millora l’autoesti-
ma i l’estat d’ànim, així com 
el moviment i l’expressió.
Dimecres  
de 10.30h a 12.00h 
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€



TAI-TXI TXI-KUNG 

Vine a relaxar-te i connectar 
amb tu mateix/a mitjançant 
exercicis de flexibilitat suaus, 
control de la respiració i 
exercicis de meditació.
Divendres  
de 10.00h a 11.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

És la gimnàstica terapèutica 
de la longevitat de la Me-
dicina Tradicional Xinesa, 
que mitjançant la respiració 
i l’energia ens aporta uns 
beneficis incalculable pel 
nostre benestar físic, mental i 
emocional.
Divendres  
de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Tallers de cultura  
i formació 

MEMÒRIA GRUP ESPECÍFIC  
DE MEMÒRIA  

JOCS DE MEMÒRIA  

ANGLÈS INICIAL

T’ajudem a activar la ment 
i potenciar la memòria de 
manera dinàmica.
Grup 1
Dilluns de 10.00h a 11.15h
Grup 2
Dilluns de 11.30h a 12.45h
Grup 3  
Divendres  

de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Si veus que tens algunes 
dificultats a l’hora de recor-
dar coses i necessites ajuda, 
t’oferim aquest taller amb 
una psicòloga especialitzada.
Divendres  
de 10.00h a 11.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Exercitar la ment de manera 
divertida i entretinguda és 
possible. Les nostres volun-
tàries t’ho faran passar d’allò 
més bé mentre fas treballar 
el cap.
Grup 1
Dimarts de 16.30h a 18.00h
Grup 2
Dijous de 16.30h a 18.00h
Preu:4€ anuals

Vols aprendre les bases de 
l’idioma de Shakespeare? 
Nosaltres t’ajudem!
Dilluns de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€
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ANGLÈS MIG

Millora el teu anglès amb 
aquest curs trimestral.
Dimecres  
de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€



FRANCÈS INICIAL 

FRANCÈS MIG

TERTÚLIA LITERÀRIA  

ESCRIPTURA  
CREATIVA    

T’ajudem a aprendre l’idio-
ma del país veí des de zero. 
Anima’t!
Dimarts de 11.15h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Millora el teu francès amb 
nosaltres.
Dijous de 11.15h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Els llibres ens apropen a 
altres vides i persones. Vine 
al casal i comparteix aquest 
espai de lectura, tertúlia i 
debat.
Dilluns de 16.30h a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

T’agrada escriure històries 
o poemes? Aquest és el teu 
taller!
Dijous de 16.30h a 18.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

CATALÀ ESCRIT  
MIG  

CONVERSA EN  
CATALÀ MIG  

Si mai has tingut l’oportunitat 
d’aprendre bé a escriure i 
llegir en català, però si que 
tens unes nocions bàsiques, 
amb aquest taller t’ajudarem 
a millorar la teva ortografia i 
fluïdesa.
Dimecres 10.00 a 11.30h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 12,45€
Amb T R Reduïda: 11,70€
Amb T R Gratuïta: 10,95€

Millora la teva parla catalana 
gràcies al nostre voluntari.
Dijous de 10.00 a 11.00h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 8,30€
Amb T Rosa Reduïda: 7,80€
Amb T Rosa Gratuïta: 7,30€ Aprèn les nocions bàsiques 

de l’ordinador i podràs con-
nectar-te amb el món.
Dimarts de 10.00h a 11.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Ara que ja coneixes allò més 
bàsic de l’ordinador, és el 
moment d’aprofundir-hi i 
millorar les teves habilitats 
informàtiques.
Dimecres  
de 10.00h a 11.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Ara que ja coneixes allò més 
bàsic de l’ordinador, és el 
moment d’aprofundir-hi i 
millorar les teves habilitats 
informàtiques.
Dilluns de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

INFORMÀTICA INICIAL    

INFORMÀTICA MIG 2    

INFORMÀTICA  
MIG 1    

T’agrada la fotografia o tens 
curiositat per aprendre a fer 
anar la càmera del mòbil? 
Sortirem al pati, o pel barri, a 
fer fotografies, i el professor 
ens ensenyarà com guar-
dar-les a l’ordinador per a no 
perdre-les mai.  
Dilluns de 10.00h a 11.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

FOTOGRAFIA  
AMB EL MÒBIL

Tallers de noves  
tecnologies
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Aprèn les nocions bàsiques 
del mòbil (amb connexió in-
ternet) i podràs connectar-te 
amb el món.
Dimarts de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Ara que ja coneixes allò 
més bàsic del teu mòbil, és 
el moment d’aprofundir-hi i 
aprendre totes les possibi-
litats que aquest aparell et 
pot oferir.
Dimecres  
de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Avui en dia, la gran majoria 
de gestions que abans es 
feien presencials ens dema-
nen fer-les a través d’in-
ternet. Si necessites ajuda 
per aprendre com funciona, 
aquest és el teu taller. Re-
serva viatges, demana cites 
prèvies a les institucions o al 
metge...
Dijous de 10.00h a 11.15h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

Avui en dia, la gran majoria 
de gestions que abans es 
feien presencials ens dema-
nen fer-les a través d’in-
ternet. Si necessites ajuda 
per aprendre com funciona, 
aquest és el teu taller. Re-
serva viatges, demana cites 
prèvies a les institucions o al 
metge... I tot des de qualse-
vol lloc amb el teu mòbil!!!
Dijous de 11.30h a 12.45h
Preu:
Sense Targeta Rosa: 10,37€
Amb T Rosa Reduïda: 9,75€
Amb T Rosa Gratuïta: 9,12€

MÒBILS INICIAL      

MÒBILS MIG     

GESTIONS A TRAVÉS  
DE L’ORDINADOR       

GESTIONS A TRAVÉS  
DEL MÒBIL        

Altres activitats

Vols descobrir Barcelona i 
rodalies? Aprofita aquesta 
activitat, i coneix els racons i 
les històries que ens envol-
ten en un matí.
Si estàs interessat/da en 
aquesta activitat, apunta’t 
i rebràs la informació de 
cada sortida que fem; si el 
dia i hora escollit et va bé, 
gaudeix de la cultura en 
companyia!
Preu: En funció de cada 
sortida. Rebràs la difusió per 
whatsapp

Vols conèixer nous temes i 
seguir aprenent? Al llarg del 
curs programarem diferents 
xerrades sobre salut, alimen-
tació, seguretat, i d’altres 
temes d’interès al casal. Si 
estàs interessat/da en rebre 
informació, apunta’t i t’in-
formarem de quan seran les 
xerrades per a que et puguis 
apuntar!
*Dates pendents de confir-
mar
Preu: Gratuït

Tens un mòbil, una tauleta o 
un ordinador i no saps com 
fer-lo servir? Nosaltres t’aju-
dem! Demanda cita prèvia i 
atendrem els teus dubtes de 
manera individualitzada.
Dilluns i dimecres  
de 16.00h a 18.30h
Dimarts i dijous  
de 16.30h a 18.30h
Preu: Gratuït

SORTIDES  
CULTURALS  

GRUP DE XERRADES 

SUPORT DIGITAL
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Inscripcions Calendari

Important

Tallers

Repartiment de números: 
del 22 de novembre a l’1 de 
desembre de 2021

Sorteig públic del número de 
tall: 2 de desembre de 2021

Publicació de la llista de cites 
prèvies: 3 de desembre de 
2021

Inscripcions presencials: 
del 9 al 22 de desembre de 
2021

IMPORTANT: només us 
podreu apuntar a 2 activi-
tats, una de cada modalitat; 
podreu posar 2 més en llista 
d’espera. 

Si ja esteu inscrits/es a un 
taller voluntari anual, només 
podreu triar 1 altra activitat, i 
2 més en llista d’espera

De cada taller es realitzaran 
10 sessions entre el 10 de 
gener i el 14 de març de 
2022

A causa de la situació sa-
nitària, l’oferta d’activitats, 
la seva modalitat i el seu 
número de places pot patir 
modificacions al llarg del 
trimestre.

ESPAI DE PETANCA
Horari:  
de dilluns a divendres de 10 
a 12.45 i de 16.15 a 19.30h
Grups de màxim 6 persones 
per pista.

ESPAI DE BILLAR
Horari:  
Hi haurà 4 franjes horàries 
per dia, de dilluns a diven-
dres.
Es poden reservar dues fran-
jes, sempre que siguin una 
de matí i una de tarda. Les 
franjes horàries en les quals 
es pot reservar són:

 De 10 a 11.15h
 De 11.30 a 12.45h
 De 16.15 a 17.45h
 De 18.00 a 19.30h

ESPAI DE JOCS DE TAULA
Horari:  
de dilluns a divendres de 10 
a 12.45 i de 16.15 a 19.30h
Màxim 6 persones per taula.

TENNIS TAULA
De dilluns a divendres matí 
o tarda
Si esteu interessats/des, 
des del punt d’informació us 
posarem en contacte amb 
el voluntari que gestiona el 
grup.

Aquest trimestre es faran 
presencialment a l’interior 
del Casal, però mantenim al-
guns tallers en format online.

Es seguiran els protocols 
de prevenció establerts, 
assegurant la ventilació de 
sales entre activitats i evitant 
aglomeracions accedint als 
tallers de forma esglaonada.

Espais de joc
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Els espais es distribuiran seguint les mesures de prevenció 
i sanitàries. L’accés es pot veure limitat per respectar els 
màxims d’aforament.

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions del 
personal del centre i respectar les distàncies i mesures de 
seguretat. 

Disposarem de gel hidroalcohòlic a la sala i materials de 
neteja per garantir la higiene dels espais. S’ha de dur 
mascareta en tot moment, que cobreixi completament nas 
i boca.



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
Com arribar?
Metro L1 - Sant Andreu 
Bus H4, V31, 133, 126
Correu-e:  
infocggbasconia@bcn.cat 
Facebook: Casal Bascònia 
WhatsApp: 683 57 24 05

Horari d’atenció  
i informació:
Dilluns a Divendres
de 10h - 13h i  
de 16h a 120h 
*L’horari es pot veure afectat 
donada la situació actual.


