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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS
RENOVACIONS per usuaris i usuàries
de PRIMAVERA’21 de l’1 al 5 de setembre.
Inscripcions a partir del 6 de setembre i fins
exhaurir places.
Inscripcions en línia a través del
nostre web cotxeresborrell.net
L’import de la inscripció només serà retornat si
l’organització anul·la el taller per no arribar al
mínim de places establertes o per altres raons
tècniques. En el cas que l’usuari/ària no pugui
realitzar el taller per causes alienes al Centre
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es podrà canviar de taller, cedir la plaça a altres persones ni guardar la quota per un altre trimestre.
INICI DELS TALLERS
Setmana del 27 de setembre de 2021.
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent.

INFORMACIÓ IMPORTANT
En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti
el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà
adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en
format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat,
el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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ARTS ESCÈNIQUES

LECTURES DRAMATITZADES
Amb Jaume García Arija
Dilluns de 19.45 a 21.15 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Una lectura dramatitzada la situem entre la lectura i el teatre. No és només llegir, és interpretar, donar intenció, teatralitzar i fer personatge.
El més important d’un text no és el que posa,
és el que tu vols dir amb ell.

INICIACIÓ AL CANT
Amb Romina Krieger
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Proposta dirigida a persones sense experiència
prèvia i que vulguin aprendre les bases del cant
modern. Es treballarà la respiració diafragmàtica
i la por escènica.

TREBALL DE PERSONATGE
Amb Anna Ponces
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Abordarem la feina de creació de personatges
de manera individual i lúdica, fent servir la improvisació, la caracterització i també el treball
amb text per construir personatges de manera
expressiva i orgànica.

INTERPRETACIÓ TEATRAL
Amb Anna Ponces
Dimarts de 18.15 a 19.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Experimenta i descobreix les teves possibilitats
expressives explorant les bases de la interpretació
teatral a partir de dinàmiques i improvisacions.

DANSA

BURLESQUE
Amb Laura Calveras
Dilluns de 20.15 a 21.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Muntarem coreografies elegants, sensuals, pícares i divertides amb influències del music-hall
britànic, del vodevil americà i del cabaret francès.
Treball individual adaptat a les mesures sanitàries.

GYPSY ORIENTAL
Amb Laura “Banyari”
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Enriquim la dansa oriental amb l’expressivitat,
l’alegria i la força de les danses gitanes dels
Balcans, l’Índia i Turquia. Treball individual
adaptat a les mesures sanitàries.

ETNO DANSA
Amb Laura “Banyari”
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Expressivitat i bellesa que pren com a font diferents danses del món creant un nou llenguatge. Danses perses, orientals, índies i gitanes.
Treball individual adaptat a les mesures sanitàries.

BROADWAY JAZZ
Amb Laura Calveras
Dimecres de 20.15 a 21.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Ballarem divertides coreografies emulant els
musicals d’aquesta famosa avinguda de Manhattan, mentre treballarem tècnica corporal.
Treball individual adaptat a les mesures sanitàries.

MOVIMENT CONSCIENT
Amb Celeste Ayús
Dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Proposta per aquelles persones amb curiositat
d’obrir la percepció, l’escolta i entregar-se al
joc a través del cos. Dinàmiques a través del
moviment conscient. Treball individual adaptat
a les mesures sanitàries.

BOTTY DANCE/TWERK
Amb Esmeralda Sánchez
Divendres de 18.30 a 20 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Mentre ballem, desbloquejant la nostra zona lumbar i prenent consciència corporal centrada en la
pelvis i malucs, ens acostarem a diferents cultures amb les seves músiques i històries, construint
un espai segur per treballar la confiança. Treball
individual adaptat a les mesures sanitàries.

JAZZ-FOSSE
Amb Joseph Romero
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Coreografies que es caracteritzen per la seva
sensualitat, humor i precisió basades en el
treball de Bob Fosse, reconegut coreògraf
nord-americà. Treball individual adaptat a les
mesures sanitàries.

EN FORMA AL RITME DE LA MÚSICA
Amb Laura Calveras
Dissabte de 10.15 a 11.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Posa’t en forma amb exercicis de cames, tors i
abdominals i complementa-ho amb coreografies
individuals a ritme de música llatina, funky o disco.
Treball individual adaptat a les mesures sanitàries.

BALLET TONO
Amb Laura Calveras
Dissabte de 12 a 13.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Mentre millores la postura amb exercicis de pilates, ioga i fitness, treu el teu costat més artístic expressant-te a través dels moviments més
elegants.Treball individual adaptat a les mesures sanitàries.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
En cas de tenir dubtes sobre alguna de les activitats
físiques recomanem fer consulta mèdica prèvia.

PILATES
Amb Laura Calveras
Grup A: dilluns i dimecres de 19 a 20 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
Grup B: dimarts de 20.15 a 21.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Mitjançant exercicis i una respiració específica,
aconsegueix enfortir la teva faixa abdominal que
és la que sosté el cos. Treballa la concentració, el
control del cos, la força muscular i la flexibilitat.

HIPOPILATES
Amb Rosa Domínguez
Dimarts i dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
Combinació d’abdominals hipopressius i pilates
per millorar la postura de l’esquena, i augmentar l’estirament abdominal mitjançant diferents
posicions.

POSA’T EN FORMA
Amb Rosa Domínguez
Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
Et proposem un circuit adaptat, dinàmic i fàcil
de seguir on es farà treball cardiovascular i es
treballarà la força muscular. L’objectiu és reduir
greix corporal, sentir-te més àgil i reforçar el
sistema immunitari.

TONIFICACIÓ
Amb Natalia Corvalan
Dimarts de 20.45 a 21.45 h
Preu: 46,52 € (9 sessions)
Treball de tonificació de la zona inferior i de la
zona abdominal del cos i treball cardiovascular
amb música. Glutis, abdominals i cames.

TAITXÍ
Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 11.45 a 12.45 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
Vine a conèixer aquest treball integral, originari
de la Xina, de les energies vitals a través de
l’acció corporal i la respiració, amb moviments
suaus encadenats.

IOGA HATHA
Amb Carmen Chito
Dimarts i dijous de 13 a 14 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
Integrar la percepció de l’ésser interior amb la
del món exterior, reconeixent-la com una via de
desenvolupament personal mitjançant aquesta
pràctica originària de l’Índia.

TXIKUNG
Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 13 a 14 h
Preu: 93,06 € (18 sessions)
El txikung integra la ment, el cos i les percepcions per mitjà de la respiració i els moviments.
Desenvolupa l’energia interna (txi) per harmonitzar amb les energies externes, com els elements de la natura.

IOGUILATES
Amb Marta Casadó
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Combinació de pilates i ioga per aconseguir
un sistema d’entrenament físic i mental encara
més complet.

MINDFULNESS
Amb Patricia Valles
Dimecres de 9.30 a 11 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Mindfulness o atenció plena és una tècnica
orientada a millorar l’atenció, reduir l’estrès i
gestionar millor situacions quotidianes.

IOGA DINÀMIC
Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 46,52 € (9 sessions)
Resiliència somàtica. Invitació a connectar amb
la intel·ligència natural del cos, a través d’un
flux de postures i moviments, connectats amb
la respiració. Mentre la ment s’interioritza, es
mobilitzen totes les articulacions i es relaxen i
enforteixen tots els músculs.

INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ
Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 20.15 a 21.15 h
Preu: 46,52 € (9 sessions)
Espai on treballarem la relaxació del cos,
a través de les sensacions, per aconseguir
aquietar la ment. No es requereix pràctica
prèvia en meditació.

GASTRONOMIA (EN LÍNIA)

DEL MERCAT A TAULA
Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 4 al 25 d’octubre
Preu: 35,14€ (4 sessions)
Arriba la tardor i els mercats canvien de color!
Cuinarem plats de temporada plens de sabor i
creativitat. T’esperem!

SABORS D’ITÀLIA
Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 8 al 22 de novembre
Preu: 26,35 € (3 sessions)
Itàlia ens ofereix molts sabors. Cuinarem receptes italianes i també aprendrem a fer pasta.
No t’ho pots perdre. Buon Appetito!

CUINA DE MALLORCA
Amb Xisco Muñoz
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 5 al 26 d’octubre
Preu: 26,35 € (3 sessions)
Aprendrem l’origen de la cuina mallorquina.
Cuinarem els seus plats més tradicionals i icònics i els seus ingredients autòctons.

CUINA JAPONESA
Amb Miho Miyata
Dimecres 18.30 a 20.30 h
Del 6 al 27 d’octubre
Preu: 35,14 € (4 sessions)
Ens aproparem al Japó a través de la seva
gastronomia, coneixent els seus ingredients
i com cuinar-los.

TACOS VEGANS
Amb Itzamara Martínez
Dimecres 18.30 a 20.30 h
Del 3 al 24 de novembre
Preu: 35,14 € (4 sessions)
“Tacos” amb ingredients locals però gust mexicà, amb una bona massa de “tortilla de maíz”
i unes gustoses salses. I tot sense ingredients
d’origen animal. Bon profit!

RECEPTES VEGANES DE TARDOR
Amb Itzamara Martínez
Dijous 18.30 a 20.30 h
Del 7 al 28 de novembre
Preu: 35,14 € (4 sessions)
La cuina vegana és diversa. Aprofitarem els
productes estacionals deliciosos i saludables.
Receptes on podem trobar des de sopes a
creps amb massa de llegum, que ens ajudaran
a nodrir-nos i escalfar-nos de cara al fred.

ADDICTES A LA XOCOLATA
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 18.30 a 20.30 h
Del 8 al 29 d’octubre
Preu: 35,14 € (4 sessions)
Dolça temptació. Vine a conèixer tècniques
i combinacions que t’ajudaran a dominar les
elaboracions amb xocolata. No és ciència
ficció, es pot!

NADAL A LA CARTA
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 18.30 a 20.30 h
Del 5 al 25 de novembre
Preu: 35,14 € (4 sessions)
Vols gaudir de menús diferents aquest Nadal?
Aprendràs elaboracions originals i saboroses
que no et deixaran indiferent!

INTENSIUS

FORMATGES VEGANS
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Dimarts 9 de novembre de 18 a 21 h
Preu: 13,18 €
Creus que un bon formatge vegà és ciència
ficció? Aprendrem a fer “formatges” saborosos,
fàcils i no tindran res a envejar a cap d’altre!

MONIATOS I CASTANYES
Amb Eva Alcaraz
Dijous 4 de novembre de 18 a 21 h
Preu: 13,18 €
Existeixen delicioses receptes amb castanyes i
moniatos. T’animes a conèixer-les?

EXPRESSIÓ

NARRATIVA GRÀFICA I DIBUIX
AUTOBIOGRÀFIC
Amb Feliciano G. Zecchin
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 93,06 € (9 sessions)
Espai per explicar, des de la intuïció, una
història que ens pertany. Descobrirem el nostre
propi llenguatge artístic mitjançant l’escriptura
i el dibuix.

AQUAREL·LA BOTÀNICA EXPERIMENTAL
Amb Alejandra Morales
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Preu: 93,06 € (9 sessions)
Coneix el món de l’aquarel·la i l’aiguada aprenent trucs i possibilitats creatives que ens aporten recursos per pintar la vegetació i tots els
seus colors.

TÈCNIQUES DE DIBUIX
Amb Joan Gispert
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Gaudeix aprenent a dibuixar amb diferents
tècniques. No és necessari tenir coneixements
en dibuix.

DIBUIX CREATIU
Amb Joan Gispert
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
El dibuix com a mitjà d’expressió i de desenvolupament creatiu amb alguna pinzellada d’artteràpia.
No és necessari tenir coneixements en dibuix.

PERCUSSIÓ CORPORAL
Amb Paola Pastor
Dimecres de 20.15 a 21.45 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Una invitació a fer música amb el nostre propi
cos. Coneixerem diferents possibilitats sonores, combinant-les i jugant amb elles. Aprendrem ritmes musicals diversos mentre deixem
espai a la improvisació.

SUMI-E, PINTURA JAPONESA
Amb Andi Dom-Dom
Dijous de 18.30 a 21 h
Preu: 77,55 €
Apropa’t a aquesta tècnica de pintura a l’aigua
que es realitza amb pinzell i tinta xinesa. Traços
delicats inspirats en la natura, bellesa i simplicitat.

GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
Amb Irene Hernanz
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 93,06 € (9 sessions)
Tens al cap una idea cinematogràfica però no
saps per on començar? Treballarem el llenguatge, l’estructura, les acotacions, els diàlegs,
els recursos, els personatges, els plans tècnics
i el storyboard per a escriure un curtmetratge,
un videoclip o un capítol de sèrie web.

LLIBRE D’ARTISTA
Amb Alejandra Morales
Divendres d’11 a 13 h
Preu: 93,06 € (9 sessions)
Per omplir-lo de records, per explicar una historia o per fer un regal especial aquest nadal. Un
llibre d’artista és únic, original i creat per tu: la
teva “obra d’art”. Pots utilitzar textos, fotografies,
dibuixos, pintures, retalls de paper... i tota la teva
creativitat i la teva imaginació.

HUMANITATS

DONES I FILOSOFIA
Amb Xosé Díaz
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 3 al 24 de novembre (4 sessions)
Preu: 41,36 €
La filosofia és, abans de res, una actitud davant del món, que tot ésser humà comparteix.
On són les dones en la història de la filosofia?
Una presència amagada, però existent.

BRUIXES I ALTRES
DONES PERILLOSES
Amb Susana Galán
Dijous de 17 a 18.30 h
Del 4 al 25 de novembre (4 sessions)
Preu: 31,02 €
A partir d’una sèrie de figures, la bruixa, la
prostituta, la histèrica…, ens centrarem en
l’estudi de la subversió i la insubordinació femenina mitjançant l’anàlisi de textos històrics i
literaris, obres d’art, pel·lícules i altres materials
audiovisuals per examinar els processos a través dels quals aquestes dones van esdevenir
objectes de por i van ser percebudes com una
amenaça per a l’ordre social.

ITINERARI

A càrrec de Conèixer Bcn
Preu: 10,33 €

BRUIXERIA: MITES I REALITAT, NO
EREN BRUIXES, EREN DONES
Dissabte 6 de novembre d’11 a 13 h
Terra de bruixes i bruixots, Catalunya compta amb una llarga tradició que s’inspira en el
seu món mític i llegendari. Desvetllarem què
s’amaga darrere d’aquestes històries, protagonitzades per dones sàvies i remeieres que
amenaçaven el poder patriarcal de la societat
de l’Edat Mitjana, i sobretot del Renaixement,
amb els seus coneixements.

CONFERÈNCIES

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

BARRAQUES DE FIRA. L’OCI POPULAR
I L’ESPAI PÚBLIC (PRESENCIAL)
A càrrec d’Enric H. March, filòleg
i historiador. Esdeveniment organitzat en
col·laboració amb les associacions Inter-Acció i
Carabutsí (Arnau Itinerant)
Dijous 2 de desembre a les 19 h
Segona part de la conferència al voltant de
les barraques de fira ambulants i l’oci popular
a Barcelona, des del seu origen a la seva
desaparició, com a part del programa de La
Barraca de Fira del Paral·lel, com a espai de
memòria, oci popular i participació ciutadana.
Es presentarà el llibre Barcelona Freak Show:
història de les barraques de fira i els espectacles
ambulants, del segle XVIII al 1939, editat per
Viena Edicions i l’Ajuntament de Barcelona.

CICLE: CIÈNCIA I SALUT
A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada
en bioquímica, doctora en biomedicina,
divulgadora i conferenciant.
CERVELL I ESTRÈS (EN LÍNIA)

Dimarts 19 d’octubre a les 19 h
En menor o major mesura, tots hem sentit estrès alguna vegada. És una situació de tensió
física i mental que pot tenir tantes causes com
conseqüències. En aquesta conferència veurem de quina manera i fins a quin punt el nostre cervell pot arribar a patir l’estrès.

NEURO DESENVOLUPAMENT
PRENATAL (EN LÍNIA)

Dimarts 2 de novembre a les 19 h
El cervell és probablement el més fascinant de
tots els òrgans del cos humà. Com es construeix
tota aquesta estructura neuronal que ens permet
fer tot el que podem arribar a fer? El desenvolupament que ho fa possible arrenca molt abans
del naixement. Descobrirem com es comença
a formar el cervell des del primer moment.

CICLE: VIOLÈNCIES
EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A LA
PREVENCIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL
LA PREVENCIÓ DE L’ABÚS
SEXUAL INFANTIL (PRESENCIAL)

A càrrec de Vicki Bernadet, supervivent
d’abús sexual infantil i fundadora de la
Fundació Vicki Bernadet.
Dilluns 15 de novembre a les 18 h
Espai Escènic Tísner
Què podem fer des de la família i les persones
adultes de confiança per millorar la protecció
dels infants? Perquè no podrem protegir els
infants d’allò que no coneixem, és important
reflexionar conjuntament sobre l’abús sexual
infantil i les estratègies per abordar-ho des de
la quotidianitat i la criança.
Activitat subvencionada pel Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la convocatòria d’activitats d’interès general a càrrec del
IRPF 2020.
Activitat programada, conjuntament, pel Servei de
Tallers i l’Equip d’Infància del CC Cotxeres Borrell

EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

VIOLÈNCIES MASCLISTES. DES DE
LA IDENTIFICACIÓ A L’ACCIÓ
(EN LÍNIA)
A càrrec de Susana Galán,
doctora en Women’s and Gender Studies per
la Rutgers University (Estats Units). La seva
recerca es centra en l’activisme contra la
violència sexual pública a Egipte després
de la Revolució del 25 de Gener.
Dimarts 23 de novembre a les 19 h
La conferència tractarà sobre la violència
masclista en totes les seves dimensions.
Parlarem de com identificar-la al nostre
voltant i de com respondre-hi mitjançant
exemples de pràctiques feministes del nostre
entorn i també d’altres parts del món.

RECURSOS

GESTIÓ POSITIVA
DELS CONFLICTES
Amb Carlos Sánchez Barragán
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 93,06 € (9 sessions)
Proposta per aprofundir en el coneixament de
la naturalesa dels conflictes. Aprendre’m a
analitzar-los i a gestionar-los de manera positiva i ens introduïrem en habilitats socials com
l’assertivitat, l’escolta activa, la resilència, l’empatia i l’autoestima.

ITALIÀ, DE 0 A 10
Amb Claudia Santoro
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
De la mà d’una professora nativa, una proposta
dissenyada per introduir-vos al vocabulari i a
les estructures bàsiques de l’italià. Expressió
oral simulant situacions de la vida quotidiana
i utilització de les xarxes socials per tenir
exemples reals de la llengua.

MENSTRUACIÓ I SALUT
Amb Andrea Ruiz de Mespapaia
Dimecres de 18.30 a 20 h
Del 6 al 27 d’octubre (4 sessions)
Preu: 31,02 €
Un espai on parlarem dels processos
biològics del cicle menstrual. Aprendrem
sobre alimentació cíclica, treballarem el dolor
menstrual i descobrirem com abordar la regla
de manera sostenible.

INICIACIÓ AL JAPONÈS
Amb Daruma, serveis lingüístics
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Taller per aprendre les bases de l’idioma. Un primer contacte amb els seus alfabets, gramàtica i
expressions quotidianes.

PARLEZ VOUS FRANÇAIS?
Amb Valèrie M. Mahistre
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 69,79 € (9 sessions)
Curs adreçat a tothom qui vulgui consolidar la
seva base de francès oral per poder mantenir
una conversa bàsica. Millorar la comprensió,
l’expressió oral i ampliar lèxic mitjançant visionat
de vídeos, escolta de música i parlant sobre temes d’actualitat.

COM COMBATRE LA DESINFORMACIÓ
A TRAVÉS DEL FACT-CHECKING
A càrrec de Verifica’t
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 62,04 € (8 sessions)
L’objectiu de la formació és donar eines per
distingir els fets reals de la ficció i navegar per
internet amb un sentit crític quan consumim informació.

MONOGRÀFICS

L’ÚS NO SEXISTA I INCLUSIU
DE LA LLENGUA
A càrrec del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Dilluns 29 de novembre de 18.30 a 20 h
Activitat gratuita
Taller monogràfic divulgatiu que es centrarà a donar a conèixer eines i estratègies per a un ús no
sexista i inclusiu de la llengua en textos formals.

RECURSOS LINGÜÍSTICS
A LA XARXA
A càrrec del Consorci per a
la Normalització Lingüística
Dimecres 1 de desembre de 18.30 a 20 h
Activitat gratuita
Taller monogràfic divulgatiu on es presentaran
eines que ens poden ajudar a millorar la qualitat
dels nostres textos, entre les quals el cercador
lingüístic de l’Optimot.

TALLERS FAMILIARS
A les sessions dels tallers familiars cada nadó
ha de venir acompanyat d’una sola persona
adulta que sempre ha de ser la mateixa.

IOGA AMB NADONS
Amb Jaquelina Quiroga
Dilluns de 10 a 11 h
Preu: 46,52 € (9 sessions)
Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se.
Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de
jocs amb el teu nadó.
Per a nadons de 2 a 12 mesos.

PROPOSTES EN LÍNIA

GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS
Amb Mònica Moles de Zentrum
Dimarts de 18.30 a 20 h
Del 19 d’octubre al 23 de novembre
Preu: 39,53 € (6 sessions)
Tens la sensació que no pares durant el dia
però no aconsegueixes fer el que és important
per a tu? Tens la sensació constant de no arribar i estar contínuament apagant focs? Aprèn a
prioritzar, a gestionar el teu temps amb eficàcia
i alliberar-te de l’estrès. Amb dinàmiques i exercicis de coaching, PNL i mindfulness.

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA
JAPONESA
Amb Daruma, serveis lingüístics
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 59,27 € (9 sessions)
Et proposem un espai on aprofundir en la interessant cultura japonesa. Parlarem sobre la
seva història, tradicions, els tòpics, pensament
i religió, el seu art més modern i fins i tot una
pinzellada de la seva llengua.

TALLER DE VEU PARLADA
Amb Romina Krieger
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 59,27 € (9 sessions)
Tècniques per una veu sana. Proposta per a persones que vulguin controlar i projectar la veu sense necessitat de cridar. Tècniques respiratòries i
exercicis dedicats a la correcta vocalització. Ideal
per docents, conferenciants i tota persona que
treballa amb la veu.

CONVERSA EN ANGLÈS ELEMENTAL
Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 17.45 a 19.15 h
Preu: 59,27 € (9 sessions)
Si tens coneixements bàsics d’anglès però et
falta la confiança per llençar-te a parlar, aquest
és l’espai per posar-ho en pràctica, expressar-te
oralment i ampliar vocabulari.

CONVERSA EN ANGLÈS INTERMIG
Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 59,27 € (9 sessions)
Per a tu, si el teu nivell d’anglès és intermig i
vols practicar l’idioma i ampliar vocabulari mentre parles de temes del teu interès.

PARKING DAY
Divendres, 17 de setembre de 16.30 a 19 h
Carrer Parlament, 20
“Més joc i menys cotxes”. Activitats per a
infants i adultes.
Des de l’equip de Tallers Culturals, i de la mà
de talleristes de dansa de la casa, us oferim a
les 18.30 h una estona de ball.

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER
L’Escola Tísner apropa a infants i joves de
4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de
descoberta i experimentació on les diverses
disciplines esdevenen una eina expressiva i
d’enriquiment emocional. Crearem itineraris
formatius que s’alternaran durant tot el curs.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys. 1r, 2n i 3r
Dijous, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Teloners/es: 9 a 12 anys. 4rt, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € al mes
Debutants A: 12 a 14 anys. 1r, 2n i 3r d’ESO
Dimecres, 17.30 a 19.30 h. 53,20 € al mes
Debutants B: 14 a 17 anys. 4t ESO i Batxillerat
Dijous, 17.30-19.30 h. 53,20 € al mes
Inici del trimestre: setmana del 27 de setembre
Reunió informativa: dijous 16 de setembre a
les 19 h
Inscripcions: a partir del 6 de setembre
Inscripcions obertes fins exhaurir places
Mesures preventives específiques de l’Escola

El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que
en cada moment s’estableixin.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti
el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a
de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot
restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar
aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà
que l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.

CASAL INFANTIL
Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir
en un ambient acollidor.

Els nens i les nenes seran protagonistes i cada
dia podran triar a què, com i amb qui juguen
entre un seguit de materials innovadors i seleccionats per a cada edat.
El joc dels infants estarà acompanyat en tot
moment per professionals qualificades que els
ajudaran a descobrir i gaudir del joc en un espai segur i pròxim.

Les famílies hi trobareu orientació i assessorament i un espai de participació en diverses propostes compartides amb els vostres infants.

Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h
Quota trimestral: 25 €
Inscripcions: a partir del 6 de setembre
Inici del Casal: setmana del 13 de setembre
Aforament limitat.
Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Abonament 5 sessions: 15 €
Abonament 10 sessions: 30 €
Ludoteca familiar de 4 a 12 anys (només per
a famílies inscrites al casal): Última setmana
de mes.
Per a més informació consultar la programació
de tardor del Casal infantil.

DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
Espai de trobada i interrelació en el que les
famílies poden compartir l’experiència de la criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials especialitzats i suport professional.
Grup A: dimarts de 10 a 12 h
Grup B: dijous de 10 a 12 h
Noves inscripcions: A partir del 6 de setembre
Inici: setmana del 13 de setembre
Quotes trimestrals:
Dimarts: 44,44 € trimestre (11 sessions), per a
criatures a partir de 18 mesos.
Dijous: 52,52 € trimestre (13 sessions), per a
criatures fins a 18 mesos.
Tarifa reduïda del 25% per a famílies nombroses i monoparentals
Cessions d’espai a grups de famílies organitzades
Per a més informació consultar la programació
de tardor del Casal infantil.

ALTRES SERVEIS
CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa
d’espais de lloguer per a grups i entitats.
Consulteu possibilitats i condicions.

PUNT D’INFORMACIÓ
Informació general del centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

ADREÇA
cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @cccotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques
HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Els dissabtes de setembre el centre romandrà tancat.
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2
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