
 Ioga amb Mar Garcia  60€ 
 Dimarts de 18:30 a 20:00 
 Ioga amb Eva Garcia  60€ 
 Dijous, de 18:30 a 20:00 
 Guanya flexibilitat, calma i treballa la teva capacitat 
 de relaxació i potencia el teu cos amb els tallers de 
 Ioga 

 Glutis, abdominals i cames  40€ 
 Dilluns, 20:00 a 21:00 
 Millora la teva tonificació muscular i la resistència 
 cardiovascular amb les classes de GAC 
 amb l’Íngrid! 

 Pilates, Grup 1  40€ 
 Dilluns, de 18:00 a 19:00 
 Pilates, Grup 2  40€ 
 Dilluns, de 19:00 a 20:00 
 Pilates, Grup 3  40€ 
 Dilluns, de 20:00 a 21:00 
 Pilates, Grup 4  40€ 
 Dimecres, de 19:00 a 20:00 
 Prenem consciència del nostre cos, millorem la 
 flexibilitat força i capacitat. Potencia la teva 
 sensació de benestar amb la Maryan! 

 Zumba, Grup 1  40€ 
 Dimarts de 20:00 a 21:00 
 Zumba, Grup 2  40€ 
 Dimecres, de 20:00 a 21:00 
 El nostre taller més rítmic, seguim al’Eva els 
 moviments i ens ho passem bé fent esport! 

 Dansa oriental/del ventre  10€ 
 Dimecres, de 19:30 a 21:00 
 Transporta’t a l’orient mitjà amb aquest taller 
 d’exòtica dansa oriental. Disfrutareu molt! 
 Pregunteu per la Maria Rosa 

 Relaxació  40€ 
 Dimecres de 18:00 a 19:00 
 Treballem la relaxació en aquest taller del casal. 
 Farem dinàmiques de calma amb Mar Garcia 

 Autoestima i emocions  40€ 
 Dimarts, de 19:30 a 20:30 
 Aprenem a treballar l’autoestima, reconèixer 
 emocions i perdre ’n  la por amb Mar Montañá 

 Redueix l’ansietat i l’estrès  40€ 
 Dilluns, de 18:30 a 19:30 
 Aprenem juntes què és l’ansietat, l'estrès, com 
 succeeixen i gestionar-les amb Mar Montañá 

 Patchwork  10€ 
 Dimarts, de 17:00 a 19:00 
 Aprèn la tècnica del patchwork i disfruta creant 
 amb la unió de diferents teles, dissenys i mètodes 

 Creativitat amb plàstic  10€ 
 Dijous de 17:00 a 18:30 
 Taller familiar amb infants de creativitat amb 
 plàstics reciclats amb estudiants socio-esportives 

 Anglès  60€ 
 Dijous de 19:30 a 21:00 
 Curs d’iniciació d’anglès per aprendre gramàtica i 
 fonètica amb fluïdesa amb el Wilson 

 Informàtica  10€ 
 Divendres de 19:00 a 20:00 
 Apren les nocions d’Ofimàtica i Windows  i navega 
 per internet amb el Wilson 

 Pintura  60€ 
 Dimecres, de 17:30 a 19:00 
 Descobreix l’artista que portes dins amb el taller 
 de pintura de la Teresa 

 Fotografia  10€ 
 Dilluns de 19:00 a 20:30 
 Et proposem un taller on poder entendre la teva 
 càmera i treure’n tot el potencial 
 amb el Josep Maria 

 Creant amb fil i agulla  40€ 
 Divendres de 19:00 a 20:00 
 Hornamenta i decora amb fil i agulla i fes brodats 
 amb els teixits que vulguis amb la Melina 

 Taller de costura  40€ 
 Divendres de 17:30 a 18:30 
 Practica l'art de la costura, esmena petits danys i 
 confecciona la teva roba amb el Fabio 

 Gimnàstica per tothom  10€ 
 Dilluns de 18:30 a 20:00 
 Vine, activat i gaudeix d’una activitat de 
 gimnàstica suau impartida per estudiants 
 socio-esportives. Per a totes les edats 

 Guitarra  40€ 
 Guitarra Bàsica / Infantil  40€ 
 Dilluns de 17:00 a 18:00 i de 17:30 a 18:30 
 Tens la inquietud de tocar un instrument? No et 
 perdis aquest curs de  guitarra de la mà del Marc 

 Marqueteria i manualitats  40€ 
 Dijous, de 19:00 a 20:00 
 Si vols aprendre a fer manualitats d’una manera 
 diferent, així com treballar fusta, aquest és el teu 
 taller. Pregunta pel Carles 

 Cuina d’hivern  62€ 
 Dimecres, de 19:00 a 20:30 
 Aprèn a cuinar els aliments de proximitat, menjar 
 saludable i sostenible. Ingredients Inclosos 
 A càrrec de  La Cuina Que Canta 



 Mindfulness;  atenció plena  40€ 
 Dimecres de 17:00 a 18:00 
 Aquest taller t’ajudarà a viure i gestionar amb 
 curiositat, interès, acceptació i atenció cada 
 experiència en cada moment 
 Mindfulness Familiar  10€ 
 Dijous de 17:00 a 18:00 
 Tècniques per afrontar cada situació a través de 
 jocs representatius per infants i família 

 TALLERS AMB PLACES LIMITADES* 
 *5 places disponibles gratuïtes per al veïnat 
 Català  Gratuït 
 Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30 i de 19h a 21h 
 Aprèn català amb el consorci de normalització 
 lingüística 
 Kung Fu  Gratuït 
 Divendres 18:30 a 20:30 
 Per a dones, persones trans i no binàries  que volen 
 practicar aquesta beneficiosa habilitat marcial 

 CÀPSULES 
 Autodefensa per a dones  24€ 
 Dissabtes 21 i 28 de Gener de 10 a 12h  (2 sessions) 

 Tècniques bàsiques per a defensar-se física i 
 psicològicament d’ agressions i maltractaments, 
 vexacions i abusos sexuals contra les dones 
 Xerrades amb el CAP (salut)  Gratuït 
 Dies 18 i 25 de Gener i 1 i 8 de Febrer 
 de 17:30 a 19:00 
 Professionals i veïns per la prevenció, la promoció 
 d’hàbits saludables i la millora de la salut 
 Obres de Teatre  Gratuït 
 Div 10 i Dss 11 de 18:00 a 21:00 de Febrer 
 La casa de Bernarda Alba  amb el  Teatre Alisos 
 Dss 25 i Dg 26 de 18:00 a 21:00 de Març 
 El juego del ciervo y el antílope  amb  Res a veure 

 C\Josep Pla, 174 
 08020 Barcelona 
 93 305 12 04 
 623 463 452 
 calisidret.eixpereiv.org 
 calisidret@eixpereiv.org 
 @casalcalisidret 
 @casalcalisidret 
 @ccalisidret 

 HORARI: De dIlluns a divendres 
 de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 21:00 

 Tallers i activitats comencen a partir del 9 de Gener. 
 Apuntat per Whatsapp, correu o presencialment. 
 Reserves confirmades un cop realitzat el pagament. Tots 
 els tallers consten de 10 sessions excepte si s’indica el 
 contrari. Tots els tallers i les activitats poden ser 
 modificades segons les necessitats de l’equipament 
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