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PROCÉS DE RECOLLIDA DE PROPOSTES 

 

La recollida de propostes s’ha fet des del 10 d’abril al 10 de maig de 2019 

- Amb butlletes en paper que es penjaven als murals situats a totes les entrades 

dels centres cívics  

- Per internet mitjançant la plataforma Civiciti el link a la qual es va enviar per mail a 

totes les persones usuàries i estava publicat al Facebook de la Xarxa i al web 

municipal 

- A les enquestes de valoració de les activitats també es demanava si volien fer 

alguna proposta per a la propera programació  

En total es van recollir 142 propostes de les quals 48 infantils i familiars i 94 per a adults.  

D’aquestes propostes es van recollir 61 en paper als centres cívics amb la següent 

distribució. La resta es van rebre per la plataforma digital 

CC Can Folguera 2 

CC Can Taió  10 

CC El Vapor 2 

CC La Creueta 15 

CC La Florida 5 

CC Mas Costa 27 

TOTAL 61 

 
Totes aquestes propostes també s’anaven introduint a la plataforma Civiciti per tal que 

fossin visibles per a tothom. 

Aquest sistema de recollida de propostes ha permès que les persones vagin introduint 

propostes i a la vegada vegin les que ja estaven introduïdes i poder evitar duplicitats. 

Un cop fet el recull es va fer una revisió per tal de deixar les propostes que passarien a la 
fase de votació. Les accions que es van fer són: 

- propostes que es van unificar en una sola perquè tenien el mateix contingut,  
- propostes que no corresponien a activitats de programació, sinó que eren més 

aviat suggeriments o comentaris generals 
- propostes d’activitats que ja estan previstes a la programació 2019-2020 i per tant 

no es necessari passar-les a la fase de votació perquè ja estan contemplades 
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A l’annex 1 trobareu totes les propostes tal i com s’han recollit.  

PROCÉS DE VOTACIONS DE PROPOSTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalment a la fase de votacions van passar 101 propostes diferents, 31 de l’àmbit 
infantil i familiar i 70 d’adults. 
 
Les votacions es van fer des del 20 de maig al 7 de juny coincidint amb les portes obertes 
de la Xarxa de Centres Cívics per facilitar que més gent pogués participar a les votacions. 
 
El mitjà de votacions era només digital mitjançant la plataforma Civiciti i el procés consistia 
en  escollir un màxim de dues propostes de l’àmbit infantil i familiar i un màxim de 4 de les 
d’adults.  
 
No es requeria identificació ni hi havia limitació per IP per tal de facilitar al màxim l’accés a 
la plataforma de votacions. També es va posar la plataforma accessible des dels 
ordinadors d’accés públic que estan a les recepcions dels centres cívics. 
 

 

RESULTATS DE LES VOTACIONS 

 
En total es van fer 1001 votacions a les propostes repartides en 255 participacions. 
Aquest nombre de vots validen substancialment les propostes recollides ja que són moltes 
votacions i també molt diversificades. Com es pot veure als llistats detallats a l’Annex 2. 
 
A continuació teniu ordenades les propostes de cadascun dels dos àmbits ordenades de 
més votades a menys votades. 
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Propostes infantils i familiars 

En les propostes d’aquest àmbit es van recollir 272 vots en 155 participacions. Repartides 
de la següent manera:  

 

 
Les propostes que tenen més de 10 votacions concentren el 70 % de les votacions i seran 

les que es consideraran prioritàries per ser incorporades a la nova programació 2019-

2020 que està organitzada directament per la Xarxa de Centres Cívics. És possible que 

alguna de les activitats que no han aconseguit aquest nombre de vots també sigui 

incorporada a la programació per part d’alguna entitat o algun altre departament de 

l’ajuntament. 

0 5 10 15 20 25 

Ludodisco (per a adolescents de 8 a 12 anys) 

Pintacaras 

Escacs (al centre cívic Can Taió) 

Ping-pong (per a infants) 

Costura (per a infants de 10 anys els dimarts o … 

Activitat d’integració cultural amb Babel Lluis … 

Sessió de cinema mensual  (al centre cívic Mas … 

Music Kids 

Manualitats en família (al centre cívic Mas Costa) 

Manualitats (per a infants de 3 a 6 anys al centre … 

Taller de cuentos, adiós a los móviles 

Salsa i bachata (per a infants) 

Acampada-Passem la nit al centre 

Robòtica (per a infants) 

Cartomàgia per a infants (6 a 12 anys) 

Activitats familiars amb la gent gran 

Aprendre a fer disfresses 

Zumba per adolescents (per joves de 13 a 18 … 

Costura (per a infants) 

Màgia (per a infants a partir de 5 anys) 

Ioga en família (amb infants d'1 a 3 anys) 

Balls moderns/Urbans per a infants 

Anglès amb nadons 

Programación y robótica (per a infants de 10/11 … 

Ciències per a infants (al centre cívic Mas Costa) 

Activitats en familia (dissabtes) 

Zumba en família (al centre cívic Mas Costa) 

Horts urbans ecològics en familia 

Cuina i nutrició familiar, esmorzars i berenars … 

Alimentació saludable i macrobiótica 

propostes amb més de 10 votacions 
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Propostes d’adults 

Per a les propostes d’adults s’han recollit 729 votacions en 242 participacions. Veiem que 
el nombre de participacions en aquest àmbit és molt superior a l’àmbit infantil i familiar. 
També hi havia moltes més propostes a escollir.  

 
 

0 10 20 30 40 50 

La menstruació sostenible 

Meditació 

Prepara't la carmanyola per tota la setmana 

Reflexología amb olis esencials  

Tai Chi 

Cocina para principiantes 

Sortida a obres de Gaudí 

Zumba (al centre cívic Can Taió a partir de les 20h) 

Acroyoga 

Grupos de entrenamiento para correr 

Guitarra (en horari de tarda) 

Salsa Cubana i Bachata para adultos (al centre … 

Zumba a Can Taió 

Alemán 

Neteja de la llar sostenible i respectuosa amb el … 

Ikebana 

Costura amb màquina 

Primeros Auxilios 

Cuina saludable 

Yoga (al centre cívic Mas Costa) 

Aprendre a fer massatges (al centre cívic Can Taió) 

Fotografia 

Fem bricolatge 

Iniciació a l'estil de vida residu zero 

Hipopressius o Hipopilates (al centre cívic El … 

Mindfulness 

Cosmètica natural 

Defensa personal 

Mujer quiérete 

Imagen Corporal Positiva y Autoestima para … 

Alimentación consciente  

propostes amb més de 15 votacions 
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En aquest cas fem la selecció de les propostes que han obtingut 15 votacions o més ja 
que han estat moltes les propostes seleccionades i seria impossible recollir-les totes en 
una única programació. Tot i això farem arribar a altres departaments de l’ajuntament i a 
entitats les propostes que no es poden organitzar directament des de la Xarxa de Centres 
Cívics però sí que podrien tenir altres organitzadors. 
 

Propostes més votades 

Per tant les propostes que es podrien organitzar a la propera programació de la Xarxa de 
Centres Cívics serien: 
 
En les propostes infantils i familiars: 

1. Alimentació saludable i macrobiótica 
2. Cuina i nutrició familiar, esmorzars i berenars saludables 
3. Horts urbans ecològics en familia 
4. Zumba en família (al centre cívic Mas Costa) 
5. Activitats en familia (dissabtes) 
6. Ciències per a infants (al centre cívic Mas Costa) 
7. Programación y robótica (per a infants de 10/11 anys) 
8. Anglès amb nadons 
9. Balls moderns/Urbans per a infants 
10. Ioga en família (amb infants d'1 a 3 anys) 
11. Màgia (per a infants a partir de 5 anys) 

 
Propostes d’adults: 

12. Alimentación consciente  
13. Imagen Corporal Positiva y Autoestima para adolescentes 
14. Mujer quiérete 
15. Defensa personal 
16. Cosmètica natural 
17. Hipopressius o Hipopilates (al centre cívic El Vapor de 20 a 21h) 
18. Mindfulness 
19. Iniciació a l'estil de vida residu zero 
20. Fem bricolatge 
21. Aprendre a fer massatges (al centre cívic Can Taió) 
22. Fotografia 
23. Cuina saludable 
24. Yoga (al centre cívic Mas Costa) 
25. Costura amb màquina 
26. Primeros Auxilios 
27. Ikebana 

 
Aquestes 27 propostes concentren un total de 533 vots dels 1001 recollits: 
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ANNEX 1. PROPOSTES RECOLLIDES 

Relació literal de les propostes recollides  

Propostes XCC - Infants i famílies 
Cartomàgia per a nens  

(6 a 12 anys) 
Màgia amb cartes. Proposta recollida en paper al CC Mas Costa 

Róbotica Per a nens. Proposta recollida en paper al CC Mas Costa. 

Tallers de màgia per a infants Proposso a petició de la meva filla de 5 anys, que als centres cívics es puguin 
fer regular o periodicament tallers de màgia adreçats a infants.  
L'activitat tindria l'objectiu que els infants poguessin aprendre a començar a 
fer de manera inicial trucs de màgia. 

Anem a casa dels avis! La proposta tracta de fomentar l'intercanvi intergeneracional, organitzant 
tallers, jocs trobades.. en que infants i joves puguin passar jornades amb les 
persones majors del poble, compartint experiències, jocs, coneixements... 
En cada trobada, es proposa un tema a xerrar o un joc o algún tipus de 
coneixement (per exemple, com treure les taques difícils de la roba, el móbil, 
cosir els baixos del pantaló...) i d'aquesta manera tothom ensanya i aprèn. 
Es pot realitzar a centres cívics, però també hi hauria la possibilitat de 
preparar alguna trobada a centres de dia o residències, així es treuen i es 
trenquen mites sobre aquests tipus de centres. 

Ioga per a infants 
de 1 a 3 anys 

Activitat de ioga per a famílies amb infants caminadors fins a 3 anys. 

Manualidades para niños de 3 a 
6 años 

Manualidades básicas con tijeras, pegamento, pinturas, material reclclado 
planificado a principio del curso y traido por los participantes. En el CC Mas 
Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Ludodisco (de 8 a 12 anys) Espai allar, i divertir-se, amb els teus amics i amigues. La música que més 
t’agrada en una discoteca feta a la teva mida, per començar el cap de 
setmana d’una forma divertida. Espai amb dinamització 

Horts urbans ecològics en 
familia 

Fem el nostre planter a a terrassesi balcons. son totlament aptes per a 
cultivar productes per al nostre consum. sol necessitem petites macetes i un 
raig de sol tot seguint criteris bàsics de cultiu ecològic. obtendrem productes 
frescos i natural a casa nostre. 

Ioga infantil Quan més avia't coneixem les tècniques de relaxació mes controlarem els 
nostres impuls i a nosaltres mateixos, `per aixó es molt bona opció començar 
desde la infancia amb la pràctica del ioga 

Cuina i nutrició familiar, 
esmorzars i berenars saludables 

Quan ens preocupa què menja el nostre nadó o infant, és important sentir-
nos recolzats i conèixer que no hi ha una única i estricta manera de menjar, 
sinó que els consells que es donen pretenen ser una ajuda i cadascú escull la 
manera que millor s'adapta al seu fill/a. Al igual que cada nen és diferent, de 
maneres d'alimentar-se sanes, també n'hi ha de diferents i val la pena 
conèixer-les i saber quins són els límits del menjar sa. 

Anglès amb nadons Cançons i dinamiques en angles perque els nadons es familiaritzin amb 
l'angles 

Activitats en familia caps de 
dissabte 

Fer sortides, tallers , jocs i altres activitats en familia dissabtes 

Yoga Yoga para niños/as de 10 años 
Tambien Yoga para mayores 20,30,40,50 años. 
Para centro cívico can folguera. 

Yoga Yoga para niños/as de 10 años 
Tambien Yoga para mayores 20,30,40,50 años. 

Ioga en família Activitat de ioga amb mares i pares i infants a partir de dos anys 

Tardes de cine Sesión de cine para toda la familia de clásicos infantiles. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Burbujas (Fiesta) Fiesta de burbujas de jabón de varios tamaños. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 
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Acampada Acampada en el centro cívico para niños y padres. ¡¡De todas las edades!! 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Pintacaras Pintar la cara a los niños y enseñar a madres y padres ideas y como hacerlo. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Taller de disfraces Crear disfraces con materiales que tengamos por casa, reciclables. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Cocina en familia Talleres de cocina en familia, galletas, magdalenas... 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Zumba en família Poder ballar amb la família, balls divertits. A Mas Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Yoga en familia Yoga con niños (pequeños) y padres. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Sessió de cinema cada mes Pel·lícules per a nens de 3 a 12 anys. O per a tots els públics. Fer crispetes 
abans, ñam ñam. A Mas Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Ciències per a nens i nenes Poder fer química i molts experiments de totes les edats. A Mas Costa. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Music Kids Iniciació als nadons i pekes a la música jugant. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Conta contes (amb titelles) Explicar un conte i construir titelles, ninots (que poden fer ells mateixos) 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Curs de balls moderns/Urbans 
per a nens 

Balls com Dance, Funky, Hip Hop, Reggaeton 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Manualidades para niños 
pequeños y padres 

Como hacer muñecos, titelles...con materiales de casa y reciclables, 
plastelina... 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Manualitats en família A Mas Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Pase de Models de 6 a 15 anys Poder fer pase de models amb roba divertida i amb música xula. A Mas Costa. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Festa Holy Portar roba blanca, tirar sobres de colors. A Mas Costa. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Dansa infantil Dansa per a nens de 6 a 10 anys, salsa etc... 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Florida 

Salsa i bachata infantil Classes de balls llatins infantil  

Ping-pong per a nens a tots els centres 

Taller de cuentos, adiós a los 
móviles 

Se podría hacer un taller de cuentos. No sólo explicar algunos, sino que los 
nenes improvisaran e interviniesen en ellos para estimular su imaginación. 

Zumba per adolescents No hi han prou activitats per als nostres joves. Zumba per nois i noies de 13 a 
18 anys, a les tardes a partir de les 18:00 hores. 

Babel Lluis Pinyot i Mohamed 
Soulimane 

Un espectacle que obre portes a la reflexió sobre la convivència i l’acceptació 
de la diversitat com a valor afegit a l’entorn educatiu i convivencial. 
No proposa la fusió, ni la barreja, ni la unificació, que no sempre enriqueix el 
resultat final. Proposa l’acceptació de la diferència, la pluralitati 
la diversitatcom a elements clau per l’enriquiment, l’obertura de mires, el 
respecte, la valoració i l’acceptació sense pors ni complexesd’allò diferent. 
Aposta per la convivència i el respecte. 
Per això posem a disposició de mestres i educadors un dossier pedagògicamb 
propostes per ampliar a l’aula aquests valors treballant en altres camps com 
els contes, la cuina, els refranys, etc. Per treballar a partir de la motivació que 
hagi pogut despertar l’espectacle als alumnes. 
Aquest dossier té format de CDrom, i també hi podreu trobar les cançons i 
músiques de l’espectacle. 

Alimentació saludable i 
macrobiótica 

Soc titulada en Naturopatía, estudiant del grau superior en dietética y 
nutrició, y també d'alimentació macrobiótica 
Proposo portar a terme un taller per pendre conciencia de la nostra 
alimentació, aprenent a triar millor els notres aliments per nutrir-nos millor, 
tant a nivell físic com energétic a través de la macrobiótica, y sempre, gaudint 
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del que menjem  

Taller de costura M'agradaria que fesin un taller de costura per a nens. 
(Proposta recollida en paper el Centre Cívic El Vapor) 

PROPOSTA ACTIVITAT DE 
COSTURA PER INFANTS 

Costura per nens de 10 anys en horari de 17 a 18h dimarts o dijous. 
Moltes gràcies 
Olga 

INFORMÁTICA INFANTIL Cursos de informática para niños de primária en el centro cívico de Can Taió 

Charla Disciplina Positiva Aprenderemos a educar a nuestros hijos evitando los gritos, los chantajes, los 
castigos y los premios.  
Además, conocer cómo establecer límites de una forma respetuosa y eficaz. 
Por otro lado, saber descifrar qué hay detrás del comportamiento de 
nuestros hijos, lo que nos ayudará enormemente a entender y a saber actuar 
ante los conflictos del día a día como las rabietas. 
Adjunto un vídeo de YouTube para que os hagáis una idea del concepto de 
disciplina positiva para quienes no han oído hablar de ello. 
charla impartida por una psicopedagoga. 

Faltan actividades para niños a 
partir da 10 /11 años 

A estas edades les interesan la programación y robotica, yo ya hice mi 
propuesta en la encuesta que me enviasteis , pero no la veo reflejada aquí. 
Fraxias 

 

Propostes XCC – Adults 

La menstruació sostenible La menstruació sostenible 

Neteja de la llar Neteja de la llar sostenible i respectuosa amb el medi 

Xerrada Que es el moviment Zero Waste? 

Risoteràpia M'agradaria fer un curs de risoteràpia, els dilluns de 6.30 a 7.30 a Can Taió. 
Proposta recollida en paper al CC Can Taió 

Tallers d'oci familiar en el que 
estiguin incloses les persones de 

la tercera edat 

Aquest taller pretén mostrar propostes d'oci familiar, ja sigui en format jocs 
de taula, manualitats, excursions...) en els que les persones de la tercera edad 
es trobin incloses i així fomentar la participació intergeneracional i l'intercanvi 
d'experiències entre els participants. 
També, persones de tercera edat (inclosos usuaris de residències) poden 
impartir taller per ensenyar i transmetre els seus coneixement. 
Si fos possible, també es podrien realitzar tallers en centres de dia o 
residències, com si fosin casals, perquè així la gent perd la por i té una visió 
diferent del que són aquests tipus de centres. 

Brodat tipografic Aprendre els punts bàsics de brodat per cada tipus de tipografia, 
especialment al lettering modern i l'escriptura cal·ligràfica. Brodar textos, 
inicials i minicartells amb frases conegudes per penjar a casa o a l'estudi. 

Millor que nou, reparat  A la 
Xarxa Reparem, Reutilitzem, 

reciclem, reduïm 

Diferents tallers de reciclatge per reutlitzar tot tipus de materials: Neteja 
natural, costura creativa, Ciuna d'aprofitament, Cosmètica natural, Bosses 
amb samarretes Restauració de mobles, Titelles i ninots, Seiren monogràfics 
d'una sessió gratuïts per fomentar el Reparar, Reutilitzar 

Iniciació a l'estil de vida residu 
zero 

Posa-ho en pràctica. Un consum conscient. Aprendre en el teu dia a dia a 
tenir un consum sense residus. La compra, neteja, higiene, a la cuina, regals, 
etc.... 

Quedem a les 8 Trobades mensuals amb col·loquis, xerrades i activitats amb participació.  

Ioga amb cadira Activitat adreçada a persones amb mobilitat reduïda, amb obesitat, amb poca 
flexibilitat i persones grans, que no podem fer l'activitat al terra. 

Emplatat i estètica culinària Aprendre les tècniques i recursos professionals per a la presentació dels teus 
plats. 

Prepara't la carmanyola per tota 
la setmana 

Cuinar el diumenge per a tota la setmana és possible. Quan no tenim temps 
entre setmana per a cuinar el que ens salva és tenir algun producte preparat, 
per això podem dedicar un dia a la setmana, i també aprofitar cada vegada 
que fem de cuinar fer una mica més i guardar-ho per un altre dia. 

Actividades lúdicas para 
discapacitados 

Karaoke, juegos de cartas, ver películas, dibujo, etc. Lunes, miercoles y jueves 
de 16 a 18h 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Creueta 
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Ikebana Art floral japonès. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic El Vapor 

Teatre d'adults Proposta recollida a les valoracions d'activitats 

Meditació Proposta recollida a les valoracions d'activitats 

Jardineria amb plantes d'interior Com hem de tenir cura d'aquest tipus de plantes 

Aeróbic Tardes de aeróbic con steps y música para las madres (y padres!) 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Tardes para mujeres Con talleres de maquillaje, pintauñas, charlas... 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Yoga A Mas Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Cinema A Mas Costa 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Taller de risoteràpia Taller per a contagiar-nos del riure dels altres, guiats per un monitor que faci 
propostes per a provocar el riure. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Mas Costa 

Juegos de mesa Varios, cartas, dominó, bingo, etc... 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Florida 

Taller de Fotografia Aprender técnicas y trucos de fotografia 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Florida 

Escritura Creativa Aprender a escribir textos literarios 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Florida 

Espai d'escriptura i lectura Espai on els usuaris llegeixen contes, relats, històries, fets per ells mateixos o 
que vulguin compartir. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Creueta 

Jocs amb números per a gent 
gran 

Espai per a gent gran on els números són els protagonistes, amb jocs, 
operacions, etc 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Creueta 

Sortida Cultural a les Fonts del 
Llobregat 

Sortida al naixement del riu Llobregat a Castellar de Nug 
Proposta recollida en paper al centre cívic La Creueta 

Sortida Cultural a obres de 
Gaudí 

Visites al Parc Güell, Casa Batlló, La Pedrera, etc 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Creueta 

Taller de Speaking Poder hablar con gente con nivel de inglés para perderle el miedo. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic La Florida 

Música Aprendre a tocar un teclat. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Can Taió 

Jardineria Plantes exterior-interior. Horts urbans. Jardins verticals. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Can Taió. 

Idiomes M'agradaria aprendre italià. 
Proposta rebuda en paper al centre cívic Can Taió. 

Curso cocina para principiantes  proposta recollida en paper al CC Can Taió 

Maridatge de cava Cerca de navidad 
Proposta recollida en paper al CC Can Taió 

Maridatge o cata de cerveza  Proposta recollida en paper al CC Can Taió 

Tai Chi Art marcial xina 
Proposta recollida en paper al CC La Creueta 

Primeros Auxilios Primeros auxilios en caso de accidente, RCPA,etc 
Proposta recollida en paper al CC La Creueta 

Salsa Cubana i Bachata para 
adultos 

Dos veces a la semana a partir de las 20:00 al Centre Cívic Mas Costa. 
Proposta recollida en paper al CC Mas Costa 

Clases de swing o lindy hop a tots els centres cívics 

Cursos de maridatges (vi - 
cervesa - ...) 

Cursos de maridatges (vi, cerversa, ..) a Can Taió 

Cursos de Cuina Cursos de Cuina a can Taió 

Aprendera a cocinar Todo tipo de comidas (EV) 

Acrílicos fluidos Inicación a la pintura abstracta con acrílicos fluidos (pouring) 

Fer cal·ligrafia japonesa Es podria implementar un taller per fer cal·ligrafia japonesa, utilitzant els 
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pinzells com a mitjà. No només tindria com a objectiu escriure artísticament, 
sino que ajudaria a unir ment i cos en el procés. Potser com alternativa al 
Yoga seria una opció diferent i divertida. 

Taller de cuina saludable Fer un taller de cuina saludable. 
(Proposta recollida en paper al Centre Cívic Can Taió) 

Maridatge de vins i formatges Fer més tallers de maridatge de vins i formatges 
(Proposta recollida en paper al Centre Cívic Can Taió) 

MANUALITATS DIVERSES Coses sencilles amb material reciclat. Al Centre Cívic El Vapor. 

(Uncovering youtube)Noves 
maneres d'aprendre 

Descobrir canals interessants de Youtube +tertulia+cafetiqui 
-A toda leche, Vicesat, Amigos ingleses,El mundo en guerra, etc. 

Cosmètica natural Cosmètica natural 

Qi-gong Bon dia, 
M'agradaria que es fes aquesta activitat al Vapor ja que m'agafa retirat Can 
Folguera. 

Idiomes a Centre Vila Fer activitats com anglès al Centre Vila. 

Body Pump Utilizando barras, discos y mancuernas. 

Taller/curso de História antigua 
o moderna 

Charlas, cursos de restauración de metales, batallas, arqueología, 
numismática antigua, heráldica y succesiones curiosas y acontecimientos. 

Parchis Hacer partidas de parchis para gente mayor. 

Orquestra Àrab de Barcelona L'Orquestra Àrab de Barcelona, que lidera Mohamed Soulimane, és en 
l'actualitat una de les millors mostres de diversitat cultural de la ciutat. A la 
seva música podem apreciar un munt d'estils i expressions musicals, que han 
conjugat per mostrar el cabdal de la riquesa musical de la Mediterrània amb 
gust i equilibri. Unint la suma de talent d'una amalgama de músics d'aquí i 
d'allà, per oferir la seva música a aquesta ciutat plena de racons per 
compartir i respirar música i convivència. 
Comprovar el 2015 qui són i com sonen és gairebé un reconeixement 
merescut a tots i totes aquells/es artistes que, de vegades contra 
contracorrent, ens fan la vida més amable i rica.Una formació musicals de la 
ciutat de Barcelona que ha crescut en els seus carrers. Que porta la seva 
música per molts països, contribuint a la visió de Barcelona com a ciutat 
oberta, dinàmica i creativa. 
Una formació musical que materialitza la convivència en les seves melodies i 
ritmes.Una formació per a totes aquelles persones que no veuen el Mar com 
una frontera sinó com una oportunitat.Una formació de la ciutat i un mateix 
marc compartit per al diàleg, l'acostament i la comprensió cultural, 
barcelonina, mediterrània i europea.Una gran ocasió per constatar com la 
diversitat cultural segueix viva, encara què de vegades molts la citin i pocs la 
practiquin, per configurar un futur de dignitat i convivència.Mitjançant la 
música, el millor termòmetre de les societats. 

HIPOPRESSSIUS/PILATES Realització de classes d'hipopressius /pilates al matí dels dilluns o dimecres  
són horaris en que no es realitzen acivitats de cap tipus. Gràcies 

Music Combat M'agradaria que es tornés a fer Music Combat (o alguna de les seves variants 
com Body Combat,  Body Pump...). 

Zumba a Can Taió M'agradaria que es fessin sessions de Zumba (de tipus més esportiu i no tant 
de ballar) al CC Can Taió. 

Mujer quiérete Taller practico y vivencial para conectar con el poder de nuestra esencia 
femenina, mejorar nuestra relación con nosotras mismas y con nuestro 
cuerpo, independientemente del peso o la talla.  
El objetivo de este taller es mejorar nuestra aceptación corporal, poner  en 
entredicho los estereotipos de belleza actuales para dejar salir nuestra 
verdadera esencia de mujer.  

Taller para adolescentes  sobre 
Imagen Corporal Positiva y 

Autoestima 

Este taller pretende crear un espacio dónde l@s jóvenes adolescentes 
puedan trabajar su autoimagen corporal de forma positiva así como la 
autoestima.  Es un taller practico y vivencial para que l@s jóvenes tengan la 
oportunidad de reflexionar acerca de como las RRSS , la publicidad y los 
cánones de belleza actuales pueden influir en su aceptación, autoestima y 
percepción.  
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Pretende también ser una herramienta de prevención contra los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria asociado al uso de RRSS.  

Taller de Alimentación 
Consciente 

 ¿Crees que tiene una mala relación con la comida? ¿Comes de forma 
emocional, sin hambre? ¿Estas cansada de hacer dietas restrictivas? ¿La 
comida es tu única fuente de placer? ¿ Sientes culpabilidad después de comer 
ciertos alimentos? 
En este taller aprenderás los fundamentos del Mindful Eating o alimentación 
consciente. Te ofrecerá una nueva visión sobre como alimentarte de forma 
intuitiva y consciente, para volver a disfrutas de la alimentación y aprender a 
cuidarte sin dietas restrictivas.  

grupos de entrenamiento para 
correr 

Grupo de entrenamiento para correr, con el objetivo de aprendas a correr de 
forma saludable. Aprender técnica de carrera, acondicionamiento físico en 
general 

Reflexología amb olis esencials Tinc estudis en terapies manuals i naturals 
Us proposo dirigir un taller de reflexología (inclou peu, cara i la orella) amb 
olis esencials 

Fem bricolatge Ensenyar a fer nosaltres mateixos petites reparacions a la llar, ja siguin 
reparacions d'aparells elèctrics, de mobles, d'albanyileria, de fontaneria, de 
pintura, posar cortines, reparar persianes, ... i tot allò que se'ns acudeixi. 

Bodybalance Me gustaría que clases de bodybalance en el centro cívico de Can Taio por las 
tardes a partir de las 18:30 y si el precio es económico pues genial 

Gimnasia de mantenimiento (Proposta recollida en paper al Centre Cívic Can Taió) 

Maridatges de vins i formatges Que es facin mes tasts d’ aquests tipus o d’ altres similars i mes activitats per 
portar una vida saludable (nutrició). 

Ball Country per a gent gran Ball Country per gent gran adaptat a la seva forma de ballar 

Mindfunless Mas actividades en el centro civico mas costa. 
Yoga, qi hong horario a partir de las 20h. Mindfunless mad cursos que hay 
lista de espera 
Mind 

Classes de guitarra Proposaria classes de guitarra en horari de tarda. Les classes que es fan al CC 
Can Taio són massa tard per inscriure a nens o adolescents. Gràcies! 

defensa personal poder aprender mediante alguien especializado defensa personal sobre todo 
para mujeres 

Acroyoga Acroyoga 

Netegem el nostre entorn. Organitzar mensualment, algun cap de setmana per fer recorreguts 
seleccionats pel nostre entorn, documentant i denunciant les agressions 
ecològiques que anem veient i alhora recollint les deixalles, els envasos, 
llaunes i plàstics trobats, en la mesura del possible. 

PROPOSTA D´ACTIVITATS 
DIVERSES 

.Defensa personal per adults en horari 15:15 a 16:15h 

.Yoga en horari 15:15h a 16:15h 
Preferentment centre cívic Mas Costa o centre cívic la Florida 
Moltes gràcies 
Olga  

MANUALIDADES ADULTOS Manualidades con profesor y manualidades de navidad en Can Taió 

MASAJE Clase para que te enseñen a hacer masaje guiado en Can Taió 

Salsa y bachata Clases de salsa y bachata sin pareja al mediodia de 15 a 16h en Mas Costa  

Zumba Classes de zumba al migdia 15 a 16 a Mas Costa. 

BANC DEL TEMPS TOTS CENTRES Intercanvi de temps  
Aportar un temps voluntari d'alguna cosa que es sap fer a canvi de rebre 
aquest temps en alguna cosa que pogués haver de menester. 

DIBUIX / PINTURA Dibuix / pintura, al Vapor 

TAI CHI Tai Chi al Vapor, al matí, per gent gran. 

CURS DE COSTURA AMB 
MÀQUINA (MAS COSTA) 

Curs de costura amb màquina eléctrica. Diferents projectes així com fer servir 
toyes les funcions de les màquines de cosir. 

Clases de Guitarra Clases de Guitarra para todos los niveles y edades 

Clases de Baile - Salsa - Swing Actividad para aprender Salsa o Swing en pareja o solos 

Clases de Alemán En Santa Perpetua no existen muchas opciones para aprender Alemán, 
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estaria bien tener una opción 

Xarxes socials Iniciació a les diferents  xarxes socials com ara , twiter, instagram, facebook. 
com crea un perfil, edita contiguts i configurar la seguretat.  

Activitats a partir de les 19 hores Moltes persones no tenim la sort de tenir el matí i la tarda lliure. Però ens 
agradaria poder fer activitats. Proposo activitats a partir de les 19 hores.  

Cuina japonesa Elaboració dels diferents apats japonessos 

Lettering Magradaria que fessiu una activitat de Lettering a Mas Costa de 20 a 21 hores 
o divendres tarda 

YOGA - DIFERENTES EDADES Seria de agradecer, que se pudieran ampliar las horas de yoga, y que 
sobretodo se pudiera realizar en grupos de diferente edad. actualmente 
estamos personas de 30 a 40 con personas de 60 a 70 años lo que hace que 
las clases no sean todo lo provechosas que deberían ser.  
muchas gracias 

Converses informals en angles 
segons nivells per practicar 

Converses informals en angles segons nivells per practicar  

Hipopressius o Hipopilates al 
vespre al CC Vapor 

Proposaria fer aquesta activitat en horari de 20 a 21h. Gràcies! 

ZUMBA A CAN TAIO M'agradaria una clase de zumba al Centre Civic Can Taio, per la nit, de 20 a 21 
horas o de 21 a 22 horas... estaria genial per les mamis treballadores!! 

Xarxes socials Iniciació a les diferents  xarxes socials com ara , twiter, instagram, facebook. 
com crea un perfil, edita contiguts i configurar la seguretat.  

Activitats a partir de les 19 hores Moltes persones no tenim la sort de tenir el matí i la tarda lliure. Però ens 
agradaria poder fer activitats. Proposo activitats a partir de les 19 hores.  

Cuina japonesa Elaboració dels diferents apats japonessos 

Lettering Magradaria que fessiu una activitat de Lettering a Mas Costa de 20 a 21 hores 
o divendres tarda 

YOGA - DIFERENTES EDADES Seria de agradecer, que se pudieran ampliar las horas de yoga, y que 
sobretodo se pudiera realizar en grupos de diferente edad. actualmente 
estamos personas de 30 a 40 con personas de 60 a 70 años lo que hace que 
las clases no sean todo lo provechosas que deberían ser.  
muchas gracias 

Converses informals en angles 
segons nivells per practicar 

Converses informals en angles segons nivells per practicar  

Hipopressius o Hipopilates al 
vespre al CC Vapor 

Proposaria fer aquesta activitat en horari de 20 a 21h. Gràcies! 

ZUMBA A CAN TAIO M'agradaria una clase de zumba al Centre Civic Can Taio, per la nit, de 20 a 21 
horas o de 21 a 22 horas... estaria genial per les mamis treballadores!! 

 

ANNEX 2. VOTACIONS DE LES PROPOSTES 

Votacions de les propostes infantils i familiars 

Proposta Vots 

Alimentació saludable i macrobiótica 24 

Cuina i nutrició familiar, esmorzars i berenars saludables 24 

Horts urbans ecològics en familia 21 

Zumba en família (al centre cívic Mas Costa) 21 

Activitats en familia (dissabtes) 20 

Ciències per a infants (al centre cívic Mas Costa) 16 

Programación y robótica (per a infants de 10/11 anys) 14 

Anglès amb nadons 13 

Balls moderns/Urbans per a infants 12 

Ioga en família (amb infants d'1 a 3 anys) 12 

Màgia (per a infants a partir de 5 anys) 11 
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Proposta Vots 

Costura (per a infants) 9 

Zumba per adolescents (per joves de 13 a 18 anys a partir de les 18h) 9 

Aprendre a fer disfresses 8 

Activitats familiars amb la gent gran 7 

Cartomàgia per a infants (6 a 12 anys) 7 

Robòtica (per a infants) 7 

Acampada-Passem la nit al centre 5 

Salsa i bachata (per a infants) 5 

Taller de cuentos, adiós a los móviles 5 

Manualitats (per a infants de 3 a 6 anys al centre cívic Mas Costa) 4 

Manualitats en família (al centre cívic Mas Costa) 4 

Music Kids 3 

Sessió de cinema mensual  (al centre cívic Mas Costa) 3 

Activitat d’integració cultural amb Babel Lluis Pinyol i Mohamed Soulimane 2 

Costura (per a infants de 10 anys els dimarts o dijous de 17 a 18h) 2 

Ping-pong (per a infants) 2 

Escacs (al centre cívic Can Taió) 1 

Pintacaras 1 

Ludodisco (per a adolescents de 8 a 12 anys) 0 

 

Votacions de les propostes d’adults 

Proposta Vots 

Alimentación consciente  41 

Imagen Corporal Positiva y Autoestima para adolescentes 29 

Mujer quiérete 28 

Defensa personal 26 

Cosmètica natural 23 

Hipopressius o Hipopilates (al centre cívic El Vapor de 20 a 21h) 21 

Mindfulness 21 

Iniciació a l'estil de vida residu zero 20 

Fem bricolatge 19 

Aprendre a fer massatges (al centre cívic Can Taió) 18 

Fotografia 18 

Cuina saludable 17 

Yoga (al centre cívic Mas Costa) 17 

Costura amb màquina 16 

Primeros Auxilios 16 

Ikebana 15 

Alemán 13 

Neteja de la llar sostenible i respectuosa amb el medi 13 

Acroyoga 12 

Grupos de entrenamiento para correr 12 

Guitarra (en horari de tarda) 12 

Millor que nou, reparat  A la Xarxa Reduïm, Reutilitzem, Reparem, Reciclem,  12 

Salsa Cubana i Bachata para adultos (al centre cívic Mas Costa a partir de les 20h) 12 

Zumba a Can Taió 12 

Cocina para principiantes 11 

Sortida a obres de Gaudí 11 

Zumba (al centre cívic Can Taió a partir de les 20h) 11 

La menstruació sostenible 10 

Meditació 10 
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Proposta Vots 

Prepara't la carmanyola per tota la setmana 10 

Reflexología amb olis esencials  10 

Tai Chi 10 

Ball Country per a gent gran 9 

Escritura Creativa 9 

Italià 9 

Hipopressius/Pilates (al matí dilluns o dimecres) 8 

Ioga amb cadira 8 

Jardineria 8 

Sortida a les Fonts del Llobregat 8 

Aeróbic 7 

Cal·ligrafia japonesa 7 

Cuina japonesa 7 

Dibuix i pintura (al centre cívic El Vapor) 7 

Lettering (al centre cívic Mas Costa de 20 a 21h) 7 

Manualitats (al centre cívic Can Taió) 7 

Maridatge de vins i formatges 7 

Salsa y bachata (al centre cívic Mas Costa de 15 a 16h) 7 

Teatre 7 

Acrílicos fluidos 6 

Aprendre a tocar un teclat 6 

Body Pump 6 

Zumba (al centre cívic Mas Costa de 15 a 16h) 6 

Bodybalance (al centre cívic Can Taió a partir de les 18.30) 5 

Music Combat 5 

Tardes para mujeres 5 

Maridatge de cava 4 

Netegem el nostre entorn. 4 

Qi-gong 4 

Risoteràpia  4 

Xarxes socials 4 

Actividades lúdicas para personas con diferentes capacidades 3 

Emplatat i estètica culinària 3 

Espai d'escriptura i lectura 3 

Maridatge o cata de cerveza 3 

Uncovering youtube (Noves maneres d'aprendre) 3 

Brodat tipografic 2 

Historia antigua o moderna 2 

Manualitats amb materials reciclats (al centre cívic El Vapor) 1 

Quedem a les 8 1 

Risoteràpia (al centre cívic Can Taió els dilluns de 18.30 a 19.30h) 1 

Tai Chi per a gent gran (al centre cívic El Vapor pel matí) 0 

 

 

 
@CivicsSPM 

centrescivics@staperpetua.cat 


