
T’AGRADARIA PARTICIPAR EN ALGUN DELS TALLERS PER A MÉS
DE 60 ANYS PERÒ ENCARA NO TENS L’EDAT? ARA JA POTS!
Posem a la teva disposició les places que hagin quedat lliures dels següents tallers:

Torre d'en Gorgs
Dimecres i divendres, 
de 17 a 18 h. 
Inici 14 de febrer 
(29 sessions)
Preu: 36,25 €

Torre d'en Gorgs
Dijous, de 17.30 a 19.30h. 
Inici 5 d'abril (5 sessions) 
Preu: 15 €

T'agradaria escriure? Tens ganes d'expressar idees i 
pensaments i transformar-los en una història? En 
aquest curs aprendràs tècniques narratives senzi-
lles per començar a endinsar-te en el món de 
l'escriptura i estimular la teva creativitat.
Espai Gran Centre
Dilluns, de 10 a 11.30h.
Inici 12 de febrer (10 sessions)
Preu: 22,5 €

En aquest taller aprendrem a fer 
popets amb ganxet i alhora col·labo-
rarem amb el projecte "Noupops, 
hilo para la vida". Una iniciativa que 
entrega els pops als infants 
prematurs perquè els ajuda relaxar-se. 
Espai Gran Ca n'Amiguet 
Dimarts, de 17 a 19h. 
Inici 3 d'abril (4 sessions)

Apropament a l'instrument 
d'una manera pràctica, 
aprenent acords per acom-
panyar cançons i interpre-
tant melodies i peces 
musicals.
Escola Miquel Martí i Pol
Dijous de 18.30 a 20 h.
Inici 15 de febrer (15 
sessions)
Preu: 28,12 €

Vols aprendre a tocar les 
teves cançons preferides? 
Aquest curs està pensat 
per aquelles persones que 
ja han començat a tocar 
una mica aquest instru-
ment i volen seguir tot 
aprenent cançons noves.
Escola Miquel Martí i Pol
Dijous de 17 a 18.30 h.
Inici 15 de febrer (15 
sessions)
Preu: 28,12 €

ZUMBA SUAU 

TÈCNIQUES PER A UN
SON DE QUALITAT

ESCRIPTURA CREATIVA

POPS SOLIDARIS PER A INFANTS PREMATURS

INICIACIÓ A LA
GUITARRA ESPANYOLA 

GUITARRA ESPANYOLA 
(Avançat)

Inscripcions: 
1, 2 i 5 de febrer, de 10 a 18 h.  OAC Passeig Dr. Moragas, 224

Més informació: Tel. Gent Gran: 696 40 37 64 
(Trucades/sms/Whatsapp) (de dilluns a divendres, de 9 a 13h.)

CANT CORAL

Si t'agrada cantar i vols 
perfeccionar la teva tècnica, 
apunta't als nostres grups 
de cant coral! 
Necessitem la teva veu!
Centre cívic Ca n'Amiguet 
Dilluns, de 10 a 12.30 h.
Inici 5 de febrer


