














Més informació i inscripcions
web: espailacapella.wordpress.com
     /capella.informa        @espailacapella
a/e: lacapella@svh.cat / espailacapella@gmail.com
C. d’Albacete, 1-9 / Tel. 936 769 780

De dilluns a 
divendres, de 
16:30 a 20.30 h

TALLERS TRIMESTRALS
Novembre, desembre

Reforç de francès per a ESO

Jocs, converses i molta diversió

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h. Preu: gratuït

Ioga �ow
Respira, relaxa’t, deixa anar tensions i omple’t d’energia

Dilluns de 18 a 19 h. Preu: 22 euros

Ioga per a embarassades

Gaudeix de l’embaràs i prepara’t físicament i mentalment 

per al part
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h. Preu: 12 euros al mes

Laboratori musical (novetat)

Crea i grava el teu projecte musical

Per a joves de 12 a 30 anys. Dimarts de 18 a 20 h

Del 7 de novembre �ns al 20 de març. Preu: 20 euros el curs

Zumba (nou horari)

Passa-t’ho bé ballant ritmes llatins!

Dimarts, de 19.45 a 20.45 h. Preu: 22 euros

Disconnecting time (novetat)

Tècniques de relaxació per a joves de

12 a 18 anys
Dimecres, de 18 a 19 h. Preu: 22 euros

Guitarra iniciació
Diverteix-te aprenent a tocar les

primeres cançons

Dijous, de 17.30 a 18.30 h. Preu: 22 euros

Guitarra avançat
Perfecciona el teu estil i treu l’artista que 

portes a dins
Dijous, de 18.30 a 19.30 h. Preu: 22 euros

TALLERS EXPRÉS

Krosmaster
Batalles estratègiques i molta lluita
Divendres 3 de novembre de 18 a 21 h
Gratuït

Sant Vicenç dels Morts
Passa una nit de Halloween jugant i divertint-te
Dissabte 4 de novembre a partir de les 20 h
Gratuït

Visionat del monòleg: no solo duelen los golpes 
de Pamela Palenciano
Us convidem a re�exionar sobre la situació que
viu la dona en la nostra societat
A càrrec de Victòria Escobar i Wassima Ouldlahcen
Dijous 9 de novembre,  de 17 a 19 h. Gratuït

Erasmus +
Intercanvis juvenils, training courses, SVE  i Cos 
europeu de solidaritat
Dijous 16 de novembre, a les 18.30 h. Gratuït

Star wars destiny
Lluita per controlar la galàxia
Divendres 17 de novembre de 19 a 21 h. Gratuït

4t GENEREM IGUALTAT

Autodefensa personal per a dones
T’ensenyarem a mantenir la calma i gestionar una 
situació de risc amb comunicació i autodefensa física
Divendres, de 17.30 a 19.30 h
Del 10 al 24 de novembre
Gratuït

Concurs de vídeos: stop a la pressió estètica
Ens estimem tal com som
Fes el teu vídeo contra la pressió estètica
Durada màxima 2 minuts
Tens �ns 13 de novembre per presentar el vídeo
200 euros en premis


