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Activitats
Culturals i
tallers
Gener, Febrer i Març 
de 2022

Casal de Gent Gran
La Palmera
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N VTaller nou Voluntari/-ària P Professional

HORARI DEL CASAL
De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h.
Dissabte i diumenge de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:30h.

INSCRIPCIONS

-Renovació d’inscripcions del segon trimestre del 22 de novembre al 3 de 
desembre de 2021.

-L’oferta d’activitats i el nombre de places de les mateixes es determina se-
gons les mesures establertes a causa de la situació del Covid’19. 

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

CALENDARI: 

Tallers professionals: 
oferta trimestral amb 10 sessions, caldrà renovar la plaça a la finalització de 
cada trimestre. 2n trimestre del 10 de gener al 18 de març.

Tallers voluntaris:
oferta anual amb 10 sessions per trimestre. El curs s’inicia el 4 d’octubre 2021 
i finalitza el 20 juny 2022.

ÍNDEX

Inscripcions
Mesures COVID-19
Tallers d’expressió artística
Tallers d’activitat física i salut
Tallers de coneixement i recursos
Tallers d’idiomes
Preus dels talelrs
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Altres activitats
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-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.

- Segons indicacions del PRO-
CICAT es podrà demanar el 
certificat COVID per a la parti-
cipació en activitats i espais del 
casal.

- A les activitats obertes, com 
caminades i sortides culturals, 
caldrà fer inscripció prèvia.

- Reserva taula als espais de 
joc

- Ús de mascareta obligatòria. 
A l’espai de la cafeteria està 
permès retirar-la en el moment 
de la consumició, un cop fina-
litzat el servei cal tornar a col-
locar-la.

- Desinfectar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic.

-  Seguir els recorreguts senya-
litzats.

- Respectar les distàncies de se-
guretat i evitar aglomeracions.

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

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

Mesures COVID-19

!
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Taller de Guitarra
Per a aquelles persones que tenen 
una guitarra, saben tocar i volen prac-
ticar.

Dimecres de 17 a 19h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Pintura en roba
Aprèn a decorar i dóna personalitat a 
les teves peces de roba amb aquesta 
tècnica.

Divendres de 10 a 11h

Preu:
6 € curs complert
*Materials no inclosos

V

Tallers d’expressió
artística
Taller de Pintura a l’oli
Iniciació i/o desenvolupament del co-
neixement de les diferents tècniques 
pictòriques.

Divendres de 10 a 11.30h   

Preu:
Sense targeta Rosa: 12,45  €                 
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

*Materials no inclosos

P



C
asal G

ent G
ran La Palm

era

Tallers d’Activitat 
Física i Salut

Taller de Sevillanes
Nivell Inicial
Taller d’iniciació destinat a totes aque-
lles persones que volen aprendre els 
passos bàsics d’aquest ball. 

Dijous de 16 a 17h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Sevillanes
Nivell Intermedi
Taller de perfeccionament de les pe-
ces d’aquest ball. 

Dijous de 17.15 a 18.15h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller Posa’t en forma
Vine a gaudir d’exercicis a la vegada 
que poses en forma el teu cos.

Grup A Dimecres de 10 a 11h
Grup B Dijous d’11.30 a 12.30h 

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

P

Taller de Balls d’Animació
Vine a ballar, fer amistat, posar-te en 
forma i oblidar-te de tot!

Grup 1 Dimarts de 10 a 11h
Grup 2 Dijous de 10h a 11h
Grup 3 Dilluns de 12 a 13h
Grup 4 Divendres de 11.30 a 12.30h
Grup 5 Dimecres d’11.30 a 12.30h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Balls Llatins
Taller destinat a persones que vulguin 
aprendre els balls llatins. Inscripció 
en parella.

Grup 1 Dimecres de 10:00h a 11:30h
Grup 2 Dijous de 11:30h a 13:00h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Sevillanes
Nivell Avançat
Taller de perfeccionament avançat i 
noves coreografies d’aquest dansa. 

Dijous de 18.30 a 19.30h

Preu:
6 € curs complert
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Taller de Ioga
Mitjançant la pràctica del ioga, acon-
seguirem un equilibri entre el cos i la 
nostra ment.

Dilluns de 16 h a 17h

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

P

Taller de Tai-Txí
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.

Dimarts de 17 a 18:30h

Preu:
Sense targeta Rosa: 12,45 €      
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 € 
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Taller de Country
Coneix els passos bàsics d’aquest 
ball de moda.

Dimecres d’11:30 a 13h 

Preu:
Sense targeta Rosa: 12,45  €                 
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P

Espai de reflexió
Activitat per reflexionar i teatralitzat 
situacions de la vida quotidiana de la 
gent gran

Dimarts d’11.30 a 13h (Quinzenal)

Preu:
6 € curs complert

V

Meditació
T’ajudarà a conèixer-te millor.

Dilluns de 10 a 11h (quinzenal)

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Sardanes
Taller destinat a aquelles perso-
nes que  vulguin gaudir una estona 
d’aquest ball de germanor i aprendre 
els passos bàsics.

Dijous de 18 a 19h

Preu:
6 € curs complert

V
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Tallers de 
Coneixements i recursos

Taller d’Hort Urbà
T’agrada la natura? Vols aprendre 
a cuidar un petit hort urbà al nostre 
casal?  Aquest és el teu taller. Accés 
individual setmanal. Reunió mensual 
de tot el grup.

Preu:
6 € curs complert
*Materials no inclosos

V

Taller de Rummikub
Desenvolupa les habilitats de càlcul 
mental i psicomotricitat fina.

Grup 1 Dijous de 16 a 18h
Grup 2 Dijous de 18 a 20h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Poesia
Taller per expressar en paraules el 
contingut espiritual propi.

Dilluns de 18 a 19.30h

Preu:
6 € curs complert

V
Taller de Canastra
Desenvolupa les habilitats de càlcul 
mental i psicomotricitat fina.

Divendres de 16 a 19h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Memòria
Taller per mantenir jove i activa la 
ment, mentre exercitem la memòria.

Dimarts de 10 a 11h

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

P

Taller Exercitant la ment
Taller adreçat a persones que volen 
potenciar la seva agilitat mental.

Dimarts d’11.30 a 13h  
  
Preu:
Sense targeta Rosa: 12,45  €                 
Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa: 10,95 €

P
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Taller de Francès Conversa
Taller destinat a persones que vulguin 
iniciar-se en aquesta llengua.

Dimecres de 17.45 a 19.15h

Preu:
6 € curs complert

V

Taller de Català Conversa
Taller destinat a persones que vulguin 
iniciar-se en el coneixement i la pràc-
tica de la llengua catalana.

Dilluns de 17:30h a 19:00h

Preu:
6 € curs complert

V Taller d’Anglès 
Repàs Avançat
Taller destinat a persones que ja sàpi-
guen parlar i escriure anglès i vulguin 
repassar els seus coneixements. És 
necessari coneixements bàsics.
Dijous de 10:00h a 11:00h    

Preu:
6 € curs complert

V

Taller d’Italià Conversa
Taller destinat a persones que vulguin 
iniciar-se en aquesta llengua.

Dimecres de 16 a 17.30h

Preu:
6 € curs complert

V
Tallers d’idomes
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Preus dels tallers

Activitats organitzades per la Comissió Gestora

Professionals
El preu per sessió dels tallers professionals variarà en funció del tipus de tar-
geta rosa que tingui cadascú. Els tallers professionals es podran pagar 
amb targeta o en efectiu.

Caminades
Dimarts al matí. 
Durant tot el curs es programaran di-
ferents caminades, aquestes són in-
formades durant el transcurs de l’any, 
als plafons del centre, tant la ubicació 
de la sortida com el nivell de dificultat.

Sortides Culturals
Programació de visites culturals a 
diferents espais i museus de la ciu-
tat de Barcelona. Inscripció prèvia al 
despatx d’informació.

Excursions
Programació d’una excursió cultural 
trimestral. Inscripció prèvia al despatx 
d’informació.

Aula oberta informàtica
Es podran fer consultes d’informà-
tica els dimarts i dijous de 17:00h a 
19:00h.

Ball amb música
Vine a gaudir del nostre ball amb mú-
sica i comparteix una estona diverti-
da.
Dissabtes de 16:30h a 19:30h ( activi-
tat quinzenal )
L’activitat és gratuïta. Aforament  li-
mitat i inscripció prèvia al despatx 
d’informació. Imprescindible certificat 
COVID

Cine Fòrum
Vine a gaudir del nostre cinema i 
comparteix una estona agradable.
Dimarts de 18:00h a 19:30h  (activitat 
quinzenal). 
L’activitat és gratuïta.

Voluntaris
Tots els tallers de voluntaris tenen un cost de 6 euros per curs, que es destina-
ran íntegrament a activitats, millores de materials o d’infraestructura pel casal 
de gent gran. Els tallers voluntaris només es podran pagar en efectiu.

Tallers d’1 hora
Sense targeta rosa: 8,30 €

Amb targeta rosa reduïda: 7,80 €
Amb targeta rosa gratuïta: 7,30 €

Tallers d’1,5 hora
Sense targeta rosa: 12,45 €

Amb targeta rosa reduïda: 11,70 €
Amb targeta rosa gratuïta: 10,95 €
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Serveis del Casal

Servei de Cafeteria

L’horari de cafeteria es de dilluns a divendres de 10:00h a 12:30h i de 16:00h 
a 19:30h i dissabte i diumenge de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:30h.  L’ús 
de mascareta és obligatori a excepció del moment de la consumició, un cop 
es finalitza cal tornar a col.locar-la.

Espai relacional i de lectura

Espai de trobada per llegir revistes i diaris.
Aforament limitat per mesures COVID

Espai de Joc

Per fer ús de l’espai de joc per cartes i/o dominó amb reserva de taula ho po-
dran fer de dilluns a diumenge en els següents horaris: 
-Matí 2 torns: 1er torn 10:00h a 11:30h i 2on torn de 11:30h a 13:00h
-Tarda 2 torns: 1er torn 16:15h a 17:45h i 2on torn de 18:00h a 19:30h
Cal reservar taula per les 4 persones que faran la partida

NOU!
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Cursos d’autorcura 
per “La Creu Roja”

Cursos d’informàtica 
per “La Caixa”

Fundació La Caixa programa durant 
l’any diferents cursos d’iniciació a la 
informàtica.
Per més informació adreceu-vos a la 
recepció del casal. Tallers gratuïts.

Programació durant l’any diferents 
cursos: memòria, musicoteràpia, ges-
tió de les emocions, etc.
Per més informació adreceu-vos a la 
recepció del casal. Tallers gratuïts.

Projecte
“Vincles”

Un servei adreçat a les persones 
grans per reforçar i ampliar les seves 
amistats.
Per més informació adreceu-vos al 
Casal.
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Districte de
Sant Andreu

CGG La Palmera
C/Olesa, 41
CP 08027, Barcelona
Tel. 93 351 67 55
Correu-e: cggpalmera@bcn.cat
Facebook: Casal La Palmera
Horari d’atenció:  Dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 20.00h
  Dissabtes i diumenges de 10 a 13.00h i de 16.00 a 19.30h

CGG
LA PALMERA

Carr
er 

dʼO
les

a

Carrer

 

de

 

Felip

 

II

C
arrer

 

de

 

Juan

 

de

 

G
aray

Carrer de Garcilaso


