
ANTIC MERCAT SANT JOAN / ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS
Octubre

Desembre
2019

 INFORMÀTICA,                                                                                                                                         
 COMUNICACIÓ I IDIOMES                                                                                                                                         

Fotografia digital  
Fes retocs a les teves fotografies 
per crear el teu millor àlbum 
Dimecres de 10 a 11 h, del 2  
d’octubre al 18 de desembre
A la Biblioteca Vapor Badia
Gratuït 
Col·labora: Fundació cívica Oreneta  
del Vallès

Xarxes socials
Aprèn a moure’t per les xarxes 
socials i gestionar el teu correu 
personal 
Dimecres d’11 a 12 h, del 2  
d’octubre al 18 de desembre
A la Biblioteca Vapor Badia
Gratuït
Col·labora: Fundació cívica Oreneta  
del Vallès

Aplicacions per a mòbils 
Coneixerem les aplicacions que 
millor funcionen per la vida diària 
i per treure profit de les nostres 
fotos fetes amb el mòbil i amb les 
tauletes.  
Dimecres de 12.15 a 13.15 h, del  
2 d’octubre al 18 de desembre
A la Biblioteca Vapor Badia
Gratuït
Col·labora: Fundació 
cívica Oreneta del 
Vallès

Iniciació a l’informàtica i  
internet bàsic
Formació pràctica per a les perso-
nes que volen iniciar el seu apre-
nentatge en l’ús de l’ordinador i  
en la navegació per Internet

Dijous de 10 a 11.30 h, del 8  
d’octubre al 19 de desembre
Dijous d’11.30 a 13 h, del 8  
d’octubre al 19 de desembre 
A la Biblioteca Vapor Badia
Gratuït
Col·labora: Fundació cívica Oreneta  
del Vallès

Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h,  
dates a concretar
A càrrec del voluntariat informàtic 
de l’Esplai Avinguda.  
El taller es farà a la seva seu.
Gratuït
Col.labora: Esplai Avinguda

Reforç informàtic
Sessions per aprofundir temes de 
informàtica, smartphones, retocs 
de fotografia, etc. A càrrec del 
voluntari Àngel Colomer
Divendres d’11 a 12.30 h, els dies 4 
i 18 d’octubre, 8 i 22 de novembre i 
13 de desembre
Gratuït

Tutories informàtiques
Resolt individualment els teus 
dubtes d’ordinadors i smartpho-
nes. A càrrec de Lluís Mas 
Divendres 11 i 25 d’octubre, 8 i 22 
de novembre d’11 a 13 h
Gratuït. Cal fer reserva prèvia

Francès bàsic 
Curs introductori per a persones 
que no tinguin coneixements  
previs d’aquesta llengua
Dimarts de 9.30 a 10.30 h, del 8 
d’octubre al 10 de desembre
Preu: 30 euros

Francès per a viatjar 
Curs adreçat a persones amb un 
nivell mitjà, enfocat en el voca-
bulari específic i les expressions 
més comunes que es dona en el 
context dels viatges
Dimarts de 10.30 a 11.30 h, del 8 
d’octubre al 10 de desembre
Preu: 30 euros

 Italià bàsic  
Curs introductori per a persones 
que no tinguin coneixements  
previs d’aquesta llengua
Dimarts de 12 a 13 h, del 8  
d’octubre al 10 de desembre
Preu: 30 euros

Anglès bàsic 
Curs introductori per a persones 
que no tinguin coneixements  
previs d’aquesta llengua
Dilluns de 9.30 a 11 h, del 7  
d’octubre al 9 de desembre
Preu: 45 euros

Anglès per a viatjar  
Curs adreçat a persones amb un 
nivell mitjà, enfocat en el voca-
bulari específic i les expressions 
més comunes que es dona en el 
context dels viatges.
Dilluns d’11 a 12.30 h, del 7  
d’octubre al 9 de desembre
Preu: 45 euros

Organització:

Cursos organitzats per l’Associació de Veïns Rambla Centre:
Per a més informació i inscripcions del 16 al 20 de setembre de 18 a 20 h.  

Per inscriure’s als nostres cursos caldrà abonar 10 euros com a  alta de soci de l’entitat.
Telèfon 931 433 849  ·  avramblacentre@gmail.com  

Presentació del curs 2019-2020 i tastets gratuits de les noves activitats
Vine a conèixer i a provar les novetats que farem aquest trimestre.  

Memòria i moviment, Biodansa, Cuines del món 
Dimecres  25 de setembre, a les 10 h  

Inscripcions: · Antics alumnes: del 16 al 20 de setembre
                          · Nous alumnes: a partir del 23 de setembre

Horari d’inscripcions :
De dilluns a divendres de 9.30 a 12 h i de 16.15 a 19 h 

Observacions:
 · Les places són limitades, hi ha un màxim i un mínim de participants.
 · A les activitats gratuïtes, cal inscriure-s’hi prèviament a recepció.
    · Documents necessaris per fer-hi la inscripció cursos de pagament: DNI i  

document acreditatiu número de compte per tal de fer-hi transferència bancària.
 · A les activitats aquí editades pot haver-hi alguna variació o canvi.

Per a més informació dirigiu-vos a taulell d’informació:
ANTIC MERCAT DE SANT JOAN. De dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 16.15 a 20 h
Adreça: Plaça de Sant Joan, 1A. 93 725 96 64 email: mercatsantjoan@ajsabadell.cat

sbdgentgran

Dimarts d’11 a 12 h, del 8  
d’octubre al 26 de novembre
Preu: 24 euros

Tallers de memòria
Aprendrem com funciona la nostra 
memòria i l’exercitarem amb exer-
cicis pràctics. Requisits d’inscripció 
saber llegir i escriure
Dijous de 9.30 a 11 h, del 3  
d’octubre al 12 de desembre
Dijous d’11.30 a 13 h, del 3  
d’octubre al 12 de desembre 
Divendres de 17 a 18.30h, del  
4 d’octubre al 13 de desembre,  
a càrrec de la voluntària Majepa 
Sallent
Gratuït
 
Juguem els dilluns?
Treballarem les habilitats cogniti-
ves alhora que passem una bona 
estona
Dilluns a partir de les 16.30 h, del  
7 d’octubre al 16 de desembre
Gratuït

Juguem a la canasta?
Clàssic joc de cartes on treballa-
rem les capacitats cognitives, 
a càrrec de la voluntària Dolors 
Chesa 
Dimarts a partir de les 17.30 h, del 
8 d’octubre al 17 de desembre
Gratuït

Juguem al rummikub?
Aprofitem aquest joc i el trinomio 
per exercitar la nosta ment.  
A càrrec de la Voluntària  
Mª Carme Garcia.
Dijous a partir de les 16.30 h, del  
3 d’octubre al 12 de desembre
Gratuït

Juguem a l’scrabble?
Aprendrem a jugar a un dels jocs 
lingüístics més populars. Grup 
autodirigit
Dimecres a partir de les 18 h, del  
2 d’octubre al 18 de desembre
Gratuït

Juguem al mahjong?
Aprendrem aquest joc d’estratègia 
amb l’objectiu d’eliminar totes les 
fitxes del taulell formant parelles.   
A càrrec dels voluntaris Pepi 
Compte i Francesc Ferràndiz 
Dimarts a partir de les 17 h, del  
8 d’octubre al 17 de desembre
Gratuït

Juguem a la botifarra
Aprendrem aquest joc d’estratègia 
amb l’objectiu d’eliminar. 
A càrrec del voluntari Manel Diaz
Dimecres a partir de les 16.30 h, 
del 2 d’octubre al 18 de desembre
Gratuït

Taller de mandales en paper i 
en pedra
El mandala és un dibuix amb trets 
geomètrics que es desenvolupa 
a partir d’un punt central o axial i 
que la seva elaboració dóna pau  
i relaxació així com activació de  
la ment , a càrrec del voluntari, 
Javier Cáceres.
Dimarts de 16.30 a 18h, del 8  
d’octubre al 17 de desembre
Gratuït 
Organitza: AV. Rambla Centre

 SALUT I PREVENCIÓ                                                                     
Artteràpia  
Espai per gaudir, potenciar la 
creativitat, compartir experièn-
cies, descobrir noves sensacions. 
Treballarem a partir de diferents 
tècniques artístiques 
Dilluns de 17 a 18 h, del 7  
d’octubre al 25 de novembre
Preu: 24 euros

Col·laboren:



Anglès III
Curs adreçat a persones amb 
nivell mitjà d’anglès (nivell  
pre-intermediate)
Dimecres de 16 a 17.30 h, del 2 
d’octubre al 18 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV. Rambla Centre

Anglès IV
Curs adreçat a persones amb 
nivell mitjà-alt d’anglès (nivell 
intermediate)
Dimecres de 17.30 a 19 h, del 2 
d’octubre al 18 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV Rambla Centre

The tea time I
Curs pràctic d’anglès oral per a 
persones principiants i perdre la 
por a aprendre un nou idioma.  A 
càrrec del voluntari Rafael Pavón   
Dijous de 18 a 19 h, del 3 d’octubre 
al 19 de desembre
Gratuït
 
The tea time II
Curs pràctic d’anglès oral per a 
persones que han realitzat el The 
tea time I i que volen continuar 
aprenent aquest idioma.  A càrrec 
del voluntari Rafael Pavón   
Dimarts de 18 a 19 h, del 8  
d’octubre al 17 de desembre
Gratuït

Català escrit
Practicarem el català escrit i 
aprendrem les normes bàsiques 
de l’ortografia catalana
A càrrec de la voluntària Maria 
Rosa Pi
Dilluns de 10.30 a 12 h, del 16  
de setembre al 16 de desembre
Dimarts de 17 a 18.30 h, del 17  
de setembre al 17 de desembre
Dijous de 17 a 18.30 h, del 19  
de setembre al 19 de desembre
Gratuït
 
Conversa en català
Posa al dia el teu català tot 
parlant! Per aquelles persones 
que ja parlin català i que vulguin 
millorar en la pronunciació i en 
lèxic del seu català, a càrrec de la 
voluntària Elisabet Soler
Dijous de 18 a 19 h, del 3 d’octubre 
al 19 de desembre
Gratuït

 ARTS, CULTURA I MÚSICA               
El Plaer De La Literatura
Farem lectures i pràctiques d’es-
criptura de microrelats i descobri-
rem la nostra faceta més creativa, 
amb la voluntària M. Rosa Pi

Dimecres de 10.30 a 12.30 h, del 
18 de setembre al 18 de desembre 
Gratuït 

Cinefòrum
Sessions de cinema on coneixe-
rem costums i trets culturals 
d’arreu del món. Posterior col·lo-
qui sobre el tema tractat a la 
pel·lícula.
Dimecres a les 16.30 h, 2 d’octubre 
i 18 de desembre
Gratuït 
 

 VISITES CULTURALS       
Sagrada Familia
Visitarem l’emblemàtic temple de 
la Sagrada Família, fruit de l’obra 
del genial arquitecte Antoni Gau-
dí. Farem una visita guiada de la 
Basílica.
Dissabte 26 d’octubre, de 10 a 12 h 
Preu: A confirmar

La fira de Santa Llúcia
Passejarem entre les animades 
parades de la fira de Santa Llúcia, 
i coneixerem  l’origen del mercat 
nadalenc més antic celebra cada 
any als voltants de la catedral de 
Barcelona. 
Dissabte 14 de desembre, de  
10 a 12 h
Preu: 6 euros

 EXPOSICIONS                                                                       
Instants viscuts
Fotografies de moments del meu 
món, a  càrrec de Mercè Bolade-
ras de la secció foto vídeo de la 
Unió Excursionista de Sabadell
De l’1 al 30 d’octubre
Organitza: UES

Passejant per sabadell amb  
el mòbil
Exposició fotogràfica a càrrec de 
Francesc Montfort de la secció 
foto vídeo de la Unió Excursionis-
ta de Sabadell  
Del 5 al 22 de novembre
Organitza: UES

Natura
Exposició fotogràfica col·lectiva 
de la secció foto vídeo de la Unió 
Excursionista de Sabadell  
Del 26 de novembre al 13 de  
desembre
Organitza: UES

 XERRADES                                                                                    
Cultures d’arreu del món
Coneixerem costums i trets cultu-
rals de diferents llocs del món

Dimecres 9 d’octubre i 4 de  
desembre a les 17.30 h
Gratuït

L’importància de l’autoestima : 
veure’s bé per a sentir-se bé
Xerrada de salut: Sabrem què és 
l’autoestima, com cuidar-se i què 
fer per fomentar-la. Conèixer les 
pròpies emocions, reconèixer un 
sentiment en el moment en que 
apareix. 
A càrrec de Núria Torres, psicòlo-
ga de Qida-Atenció domiciliària
Dimecres 16 d’octubre a les 17.30 h
Gratuït
Organitza: Qida

Parelles lingüístiques
Programa de voluntariat lingüístic 
que posa en contacte una perso-
na que no parla habitualment el 
català (aprenent) amb una catala-
noparlant (voluntària) que l’acom-
panya en sessions de conversa.  
A càrrec de Lidia Coll 
Dimecres 23 d’octubre a les 17.30 h
Gratuït
Organitza: Voluntariat per la llengua

Sabadell obre les portes a  
les persones refugiades. 
Benvinguts refugiats!
Xerrada per empatitzar amb les 
persones que viuen una situa-
ció de desempara, a càrrec d’un 
membre de l’entitat Refugges 
Welcome
Dimecres 30 d’octubre a les 18 h
Gratuït
Organitza: Refugees Welcome

Els subministraments de la llar
Consells pràctics per a tenir en 
compte i estalviar a les despeses 
de la llum, telèfon, etc a càrrec 
d’un  tècnic especialista de la 
Unió de Consumidors de Cata-
lunya
Dimecres 6 de novembre a les 17 h
Gratuït
Organitza: UCC , OMIC i Diputació de 
Barcelona

Gent gran al segle XXI
Com ha evolucionat la gent gran, 
com encaren el seu futur, quin 
temes els hi preocupen, quins 
serveis necessiten. A càrrec del 
Doctor Eduardo Rojas, membre 
de FATEC
Dimecres 13 de novembre a  
les 18 h
Gratuït
Organitza: Federació d’Associacions de 
gent gran de Catalunya

Nadal a 6 països del món
Com es viu el Nadal a altres països 
del món. A càrrec de la voluntària 
Cèlia Puig
Dimecres 27 de novembre a  
les 17.30 h
Gratuït

 HABILITATS I AFICIONS                                      
L’art de pintar 
Coneixerem les tècniques bàsi-
ques del dibuix i la pintura
Aprendrem a observar i a expres-
sar-nos espontàniament tot poten-
ciant la nostra creativitat
Divendres de 10 a 11.30 h, del 4 
d’octubre al 20 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV. Rambla Centre

Tardes de patchwork i labors
Posarem fil a l’agulla i aprendrem 
noves tècniques per crear peces 
ben imaginatives, a càrrec de la 
voluntària Montserrat Carrasco
Dilluns de 17 a 19 h, del 7  
d’octubre al 16 de desembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

Curs de puntes de boixets
Taller que us ofereix l’oportunitat 
d’aprendre a fer puntes de boixets, 
un art molt arrelat a la Costa Me-
diterrània
Dilluns de 17 a 18.30 h, del 7  
d’octubre al 16 de desembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

Curs de mitja i ganxet
Vols aprendre a fer mitja o ganxet? 
En saps una mica però tens ganes 
de quedar per compartir l’estona i 
les idees? A càrrec de la voluntària 
Maria Elena
Dilluns de 16 a 18 h i 18 a 20 h,  
del 7 d’octubre al 16 de desembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

Grup de cuina de mercat,  
receptes de tardor
Taller de cuina casolana i de tem-
porada. Activitat intergeneracional
Divendres de 18 a 20 h, del 4  
d’octubre al 13 de desembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

Taller  de cuina de tardor 
Aprofitarem productes de tempo-
rada per elaborar receptes  
de tardor
Dimecres 13 de novembre,  
de 10 a 12 h 
Gratuït
Organitza: Grup prelaboral de Vapor Llonch 

Taller  de cuina nadalenca 
Per sorprendre a la família tot 
guarnint la vostra taula de Nadal
Dimecres 4 de desembre, de 10  
a 12 h 
Gratuït
Organitza: Grup prelaboral de Vapor Llonch 

Cuines del món 
Taller de cuina per aprendre a cui-
nar receptes d’arreu del món
Dijous de 17 a 18.30 h, del 10  
d’octubre al 28 de novembre 
Preu: 36 euros

Taller manualitats
Transformació d’objectes i reci-
clatge manuals. Crearem  caixes 
decoratives, punts llibre, porta-
retrats, i moltes coses més amb 
material reciclat i també de nou. 
Material a càrrec de l’alumne. A 
càrrec de la voluntària Assumpció  
Mateos
Dimarts de 10.30 a 12.30 h, del 17 
de setembre al 26 de novembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

Taller de manualitats de Nadal
Detalls de decoració i centres 
nadalencs originals amb material 
reciclat que es tingui a casa d’al-
tres Nadals. Material a càrrec de 
l’alumne. A càrrec de la voluntària 
Assumpció Mateos
Dimarts de 10.30 a 12.30 h, els  
dies 3,10 i 17 de desembre
Gratuït
Organitza: AV. Rambla Centre

 ACTIVITAT FÍSICA, DANSA                                                                                                                  
 I NATURA                                                                                                                                             

Tai-Txi
Servint-nos de pràctiques mil·le- 
nàries, potenciarem la nostra 
vitalitat.  
Activitat intergeneracional 
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h, 
del 3 d’octubre al 19 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV. Rambla Centre

Biodansa  
Vols recuperar la teva força vital i 
augmentar l’alegria?
La Biodansa facilita l’expressió de 
tots els nostres potencials amb 
moviments fàcils i músiques que 
et faran sentir molt bé!
Divendres de 9.30 a 10.30 h, del 4 
d’octubre al 29 de novembre
Preu: 24 euros

Country
Gaudirem d’aquest animat ball en 
línia i experimentarem els seus 

beneficis en la coordinació, la 
memòria i l’equilibri
Divendres de 16.30 a 19.30 h, del  
4 d’octubre al 13 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV. Rambla Centre

Balls en línia
Gaudirem i aprendrem coreogra-
fies de balls en línea afavorint la 
pràctica de l’activitat física
Dilluns d’11 a 12 h, del 7 d’octubre 
al 16 de desembre
Preu: consultar AV. Rambla Centre
Organitza: AV. Rambla Centre

Sardanes
Aprendrem a comptar el nombre 
de passos, a identificar els canvis 
de ritme, de volum sonor i tot el 
necessari per ballar bé la sardana, 
a càrrec del voluntari i membre 
l´ACF Sabadell Sardanista Joan 
Duran
Dilluns de 18.30 a 20 h, del 7  
d’octubre al 16 de desembre
Gratuït

Tono pilates per a gent gran*
Mitjançant moviments suaus 
eliminarem les tensions del nostre 
cos i recuperarem tota l’energia
Dilluns i dimecres de 9.45 a 10.45 
h, del 16 de setembre al 12 de juny
Preu: 46,73 / 42,93 euros per  
trimestre

Gimnàstica  hipopressiva *
Abdominals hipopressius per 
afavorir el to muscular, i l’estat 
postural del nostre cos
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h, 
del 16 de setembre al 12 de juny
Preu: 46,73 / 42,93 euros per  
trimestre

*ACTIVITATS FÍSIQUES 
Aquest activitat està organitzada 
pel servei d’esports i les inscrip-
cions s’hauran de fer del 2 al 5 de 
setembre a les oficines d’atenció 
ciutadana. 

 ACTIVA EL TEU CERVELL                             
Mindfulness 
Un gran manual ple d’eines per 
aconseguir atenció plena en cada 
moment de la teva vida. Sent 
l’energia per a viure amb plenitud!
Dijous de 11 a 12 h, del 3 d’octubre 
al 28 de novembre
Preu: 27 euros

Memòria i moviment
Treballa la memòria  de forma 
activa i lúdica des del moviment, 
potenciant l’equilibri i enfortint 
totes les estructures corporals


