
serVeis allotjats

xarse: xarxa de res-
posta socioeconòmica

Dijous de 9:00 a 15:00h

Servei d’atenció a persones 
que han patit un empitjora-
ment de les seves condici-
ons de vida arrel de la crisi 
sanitària Oferim assesso-
rament i/o acompanyament 
per accedir als recursos i/o 
ajuts existents. Demana cita 
trucant al 675 60 79 18 

Punt de defensa 
dels drets 
laBorals
Dimecres de 9:00 a 13:00h 
Assessorament jurídic gra-
tuït i personalitzat obert a 
qualsevol persona treballa-
dora, i/o persones contrac-
tants amb consultes sobre 
drets laborals. Cita prèvia al: 
900 533 175 o a través del 
web de Barcelona Activa. 

Joia - servei 
d’orientaciÓ 
laBoral
Divendres de 8:00 a 14 h

Servei personalitzat d’orien-
tació laboral per a persones 
amb malestar psicològic. 
Més informació al 619 003 
387 o al web
itinere@fundaciojoia.org

ProJecte tuc-tuc
Per a veíns/ïnes del barri: 
cerca de feina, formació o 
dubtes sobre formació o 
ocupació. Més informació 
a tuctuc.vernedalapau@
fundaciointermedia.org 
617 860 926

servei canguratge 
concilia
Canguratge gratuït per als 
veïns/es de La Verneda i 
La Pau. Espai dinamitzat 
per professionals i lliure 
de COVID. Demana cita a: 
https://concilia.incoop.cat/
citaverneda

Punt oMnia
Dilluns a dijous de 10.00 a 
14.00 i de 16.00 a 18.00 h

Programa universal d’inter-
venció social, que utilitzant 
les eines TIC, cerca de mi-
llorar i afavorir, la inclusió i 
la vinculació de les persones 
a la comunitat. Cita previa al 
tel. 687 02 10 55 o lapau@
xarxaomnia.gencat.cat

associaciÓ 
seMBrar
Dilluns de 09.00 a 15.00 

Servei d’atenció, acompanya-
ment social, psicològic, jurídic 
i sociolaboral a dones que han 
patit o viuen diversos tipus de 
violències. Cita prèvia: so-
cial@asociacionsembrar.org

servei de Preven-
ciÓ i convivÈncia
Dilluns a dijous
de 18.00 a 20.00 h

Servei de promoció de la 
convivència amb actuaci-
ons preventives i d’inter-
venció en conflictes, així  
com foment de la integració 
dels joves i col·lectius vul-
nerables. Contacta’ns al:
678.796.536 / 676.977.788

organitZeM / col.laBoreM en festes i 
actes coMunitaris al llarg de l’anY 
NO T’HO PERDIS!!! Estigues informat !!!

casal de barri la Pau
C/ Pere Vergés, 1, 1r
Telèfon contacte: 93 278 05 35
cblapau@gmail.com / info.acrlapau@gmail.com
www.barcelona.cat/casalsdebarri/lapau/
facebook: ACR La Pau instagram: @acr-lapau
Horari ofi cina:
Dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 20 h 
Dimecres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Divendres, de 10 a 13 h

exPosicions
Si tens un obra artística, ja sigui pintura, fotografi a, treballs 
manuals, etc., nosaltres et cedim gratuïtament l’espai.
Per més informació, info.acrlapau@gmail.com

fes la 
inscripció 
on-line!

Escaneja´m

Casal de barri 
La Pau

Tallers
2021-2022
Setembre - Juny
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arts escèniques benestaresport

arts plàstiques

ACTIVITAT GRATUÏTAg BEQUES ibeB

projectes comunitaris

Punt de creu i 
laBors diverses 
(adults)
Dilluns de 17:00 a 19:00 h 
(materials a càrrec 
 dels alumnes) g
imparteix: Mercedes
Vols aprendre tècniques de bro-
dat? Aquest és el teu espai!

g

Pintura soBre roBa 
(adults)
Dimecres de 16:30 a 18:30 h 
(materials a càrrec 
 dels alumnes)

imparteix: Marisa i dori
En aquest taller coneixeràs les 
tècniques per pintar sobre llen-
ços de diverses tipologies.

g

JaZZ
de 3 a 6 anys 
Dimarts i dijous de 17.30 a 
18.30h  
de 7 a 11 anys 
Dimarts i dijous de 18.30 a 
19.30h 
de 12 a 18 anys 
Dimarts i dijous de 19.30 a 
20.30h 
28 €/mes 

imparteix: Mª teresa Borrell 
Influenciada per les danses 
afroamericanes del segle XIX, 
utilitzant tècniques del ballet 
clàssic,la dansa contemporània 
i l’expressió corporal, us apro-
pem el jazz. Un estil amb molt 
de ritme i versatilitat.

B

Ballet-JaZZ
de 3 a 6 anys 
Dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 17.30 a 18.30h 
de 7 a 11 anys 
Dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 18.30 a 19.30h 
de 12 a 18 anys 
Dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 19.30 a 20.30h 
32 €/mes 

imparteix: Mª teresa Borrell 
Posant el focus en la intersec-
ció del ballet clàssic i la dansa 
moderna jazz, apropem els 
moviments i tècniques més sig-
nificatives d’aquests estils en 
sessions d’allò més divertides.

B

Ballet clàssic
de 3 a 6 anys 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 
18.30h 
de 7 a 11 anys 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 
19.30h 
de 12 a 18 anys 
Dilluns, dimarts i dimecres de 
19.30 a 20.30h 
28 €/mes 

imparteix: Mª teresa Borrell 
Amb aquesta dansa, de movi-
ments basats en el control total 
i absolut del nostre cos, veuràs 
participar les teves mans, bra-
ços, tronc, cap, peus, genolls i tot 
el cos en un seguit de moviments 
amb harmonia, càlids i tendres.

B

dancehall 
de 6 a 11 anys 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 
18.30h 
de 12 a 18 anys 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 
19.30h  
28 €/mes

imparteix: Berta rWi (red 
Wine inity)
El Dancehall es una dansa i cul-
tura procedent de Jamaica. En 
aquest taller farem una apro-
ximació als moves creats per 
les jamaicanes, enfocant-nos 
essencialment en el Dancehall 
Female des de l’empoderament 
femení que aquesta dansa ens 
aporta.

B

karate

3 a 7 anys - 28 €/mes 8 a 12 anys - 32 €/mes +12 anys - 35 €/mes

equips de competició: consultar dies, horaris i preus 

imparteix: club karate ippon
El Karate és un art marcial originari de Okinawa al Japó, amb diversos 
beneficis, entre els quals destaquen la salut del cos i la salut mental 
a través del desenvolupament d’una actitut conscient, perseverant, 
reflexiva, respectuosa i decidida.

B

feM karate dones (adults)
Divendres de 15.40 a 16.40h 25 € / mes 

imparteix: club karate ippon
Condicionament físic per dones de totes les edats, basat en el karate 
més tradicional i l’autodefensa.

de 3 a 6 anys 
Dilluns i dimecres  
de 17.30 a 18.30h 
Dimarts i dijous  
de 17.30 a 18.30h 
de 7 a 10 anys 
Dilluns i dimecres  
de 18.30 a 19.30h 
Dimarts i dijous  
de 18.30 a 19.30h 

de 11 a 13 anys 
Dilluns i dimecres  
de 19.30 a 20.30h 
Dimarts i dijous  
de 19.30 a 20.30h 
+ de 14 anys 
Dilluns i dimecres  
de 20.30 a 21.30h 
Dimarts i dijous  
de 20.30 a 21.30h 

giMnàstica
gimnàtica de manteniment 
Dilluns, dimecres i divendres 
de 9.30 a 10.30h  
28 €/mes 
gimnàstica tercera edat 
Dilluns, dimecres i divendres 
de 10.30 a 11.00 h 
8 €/mes 

imparteix: Mª teresa Borrell
La gimnàstica és un esport que 
consisteix en l’execució exacta 
i harmònica d’una sèrie de mo-
viments corporals, definits amb 
precisió.

horticultura  
urBana (adults)
Dimarts de 16:30 a 17:30 
Aportació de 5 € 

imparteix: cB la Pau.
Coneixes l’olor de tomàquets 
ecològics, de farigola recent-
ment tallada i de la textura 
dels primers brots? Si vols 
conèixer-los i fer el teu propi 
hort urbà, apropa’t al cultiu en 
miniatura i assabenta’t de les 
possibilitats que pot portar a 
casa teva!

Els tallers no es realitzaran si no hi ha un mínim d’alumnes inscrits. 
només en aquest cas es retornaran els diners. La inscripció es 
considerarà formalitzada quan es faci el pagament a la secretaria 
del Casal o es faci arribar el comprovant d’ingrés.

eQuiP de 
coMunitaria
Vam néixer amb l’objectiu de 
teixir xarxa entre veïns/es de 
La Pau i fer propostes pel 
Casal de Barri. Si també tens 
idees i vols unir-te, vine!

enredando
Salut comunitària a través 
d’activitats d’oci saludable. 
Vols formar-ne part?

al Barri ens cuideM 
Dimarts de 9 a 18 h

Salut comunitària en forma de 
tallers. Informació a:
albarrienscuidem@fundacioi-
res.org  691 43 86 11

l’hort de la Pau
Vols practicar tècniques 
d’horticultura ecològica? T’in-
teressa la nutrició ecològica i 
els remeis naturals? Busquem 
veïns/es de La Pau amb inte-
rès per a aprendre, compartir 
i teixir xarxes amb un objectiu 
comú: un món més sostenible!

recePtes al Borde 
de un ataQue de 
Buen gusto: 
receptari comunitari a  
la Pau | cuina 

impar teix: cB la Pau.  
Esteu convidats/des a parti-
cipar, llegir i aprendre de les 
receptes que el barri us porta. 
Convocatòries en línia a través 
de l’Instagram i Facebook. 

rePara, connecta’t!  
espai d’autoreparació | 
tecnologia

Dimarts 11:00h a 13:00h i 
dimecres 16:00h a 18:00h 

impar teix: cB la Pau.  
Hem habilitat un espai d’au-
toreparació d’electrodomès-
tics petits perquè puguis repa-
rar-los, ajudar als veïns/es a 
reparar-los i allargar la seva 
vida útil!

diBuix i Pintura
 

imparteix: ordep.

de 6 a 13 anys 
Dimarts i dijous de 18 a 19 h  
28 €/mes 

de 14 a 99 anys 
Dimarts i dijous de 18 a 20 h 
32 €/mes 


