SETEM BRE
TORN EM -H I !!!
L a set m an a d el
act i v i t at s.

DI L L UN S 14 d e Set em br e com en cem

l es

Recor d eu qu e l es act i v i t at s p r esen ci al s al l ocal són am b
AFORAM EN T L I M I TAT i u s h au r eu d 'i n scr i u r e p er p od er -h i
p ar t i ci p ar !

l 'At en eu Di v er s
Car r er M ossén Bat l l e 5, L ocal 2
08024 BARCEL ON A.
93.237.27.16
Di m ar t s, d i m ecr es i d i jou s d e
17h a 19:30h .
w w w .gr u p cal i u .cat
gr u p cal i u @y ah oo.es

SECCIÓMEDIACIÓENELLLEURE

PROJECTEACTIVA'T
El project e ACTIVA'T és l a possibil it at de real it zar
act ivit at f ísica a una inst al ·l ació esport iva de Barcel ona.
És una oport unit at única per adquirir uns hàbit s més
sal udabl es al nost re oci, és f àcil i divert it .
Ara no t eniu excuses!!!
El project e és GRATUÏT, a més a més, per si més endavant
ens t ornessin a conf inar, aprof it eu ara que podem per f er
coses que no es van poder f er en el primer conf inament .
HORARIS:
-

Dil l uns CEM Marít im (Barcel onet a) 18:30h
Dimart s CEM Sardenya (Sagrada Famíl ia) 17:30h
Dimecres CEM Can Caral l eu (Sarrià) 17:30h
Dijous CEM Sardenya 18h (Sagrada Famíl ia)
Dissabt e CEM Can Caral l eu 10h (Sarrià)

ACTIVITATS:
Cada dia el grup de part icipant s decideix l es act ivit at s
que vol real it zar. Segons l 'of ert a de l a inst al ·l ació
esport iva: Ent renament a l a sal a de Fit ness, Piscina,
Sessions d'act ivit at s dirigides (Zumba, Spinning,
Pil at es...)

MESURESCOVID19
Ll egiu amb at enció el nou f uncionament per
seguir l es mesures de prevenció
INSCRIPCIÓ
Tot es l es act ivit at s presencial s al nou l ocal aniran amb l l ist at d'inscripció, només hi
podreu part icipar de l es act ivit at s a l es que us hagueu apunt at !!!
Hi haurà un af orament l imit at per a cada act ivit at .
Us haureu d'apunt ar enviant un correu el ect rònic a grupcal iu@yahoo.es o t rucar a
l a secret aria del cent re dimart s, dimecres i dijous de 17h a 19:30h

MASCARETA
Per poder accedir al l ocal de l 'At eneu Divers és obl igat ori port ar MASCARETA.
Sense mascaret a no podrem deixar accedir a ningú. Donat que canviem d'est ació i
vindrà l a t ardor i l 'hivern i l a vent il ació del s espais serà més compl icada, us
preguem que en l a mesura del possibl e port eu MASCARETA TIPUS FPP2 (ES COMPRA
A QUALSEVOL FARMÀCIA).
Haureu de dur l a mascaret a posada durant l a vost ra part icipació a l 'act ivit at . Un cop
al l ocal disposareu de gel hidroal cohòl ic i al t res mesures de net eja.

HORARIS
És imprescindibl e respect ar l 'horari de l es act ivit at s, s'han conf igurat el s horaris de
l es act ivit at s de t al manera que no hi hagi agl omeracions de persones de cop a l a
port a i a l a seu. Arribeu a l 'hora assenyal ada perquè NO podreu ent rar abans de
l 'hora d'inici de l 'act ivit at .

TARDESDESECRETARIA

Les noves tardes de secretaria oferirem el PUNT DE TROBADA, una tarda en la que podreu
fer ús dels recursos de la seu de l'Ateneu.
L'horari és de 17:30h a 19:30h.
De 19:30h a 20h l'equip de l'Ateneu farà les tasques de desinfecció i neteja dels espais i
materials.

PUNT DE TROBADA - Dimart s
-

Dimarts 15, 22 i 29 de Setembre de 17:30h a 19:30h.

PUNT DE TROBADA - Dimecres
-

Dimecres 16, 23 i 30 de Setembre de 17:30h a 19:30h.

PUNT DE TROBADA - Dijous
-

Dijous 17 de Setembre de 17:30h a 19:30h.

Us haureu d'apunt ar a CADA UNA de l es act ivit at s al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es
o t rucant a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h.
AFORAMENT LIMITAT

SECCIÓESPORTIVA
Us presentem una nova oferta d'activitats esportives!!!
Seran conduïdes per una persona especialista en la matèria. No cal haver practicat mai
l'esport en concret, seran sessions introductòries molt fàcils però sobretot divertides.
Les propostes per a aquest últim trimestre de l'any són:

ATLETISME
Si, ho heu vist bé, at l et isme. Però no us penseu que és només córrer, hi ha moltes
disciplines més a part de la carrera, llençaments (pes, martell, javelina), salts (distància,
alçada, triple) obstacles...
L'entrenador Marc Vives us espera per fer-vos una introducció molt amena a aquest esport.
Us ben assegurem que serà una proposta dinàmica que us sorprendrà!!!
Quedarem el dissabt e 3 d'oct ubre a l es 11:15h a davant de l a port a de l 'Hot el Cat al onia
Pl aza (Pl aça Espanya).
PREU: 6?
Heu de port ar: Roba d'esport , sobret ot cal çat esport iu còmode, una samarret a i/ o roba de
recanvi un cop acabi l 'act ivit at .
Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

TENNIS
La segona trobada serà de Tennis i la portarà el preparador Oriol Fel ipe.
Serà el Dissabt e 24 d'Oct ubre a les 12h. Tindreu tota la informació al butlletí del mes
d'octubre. El cost d'aquesta activitat s'informarà en el butlletí del mes d'octubre.

FUTBOL SALA
L'encarregat de dur a terme aquesta proposta serà l'entrenador Nil Sel l abona. Comptarem
també amb alguns jugadors que ens ajudaran a dinamitzar l'activitat.
Aquesta està prevista per al Dissabte 14 de Novembre, properament us donarem tots els
detalls, junt amb el cost de l'activitat.

BÀSQUET
L'última proposta esportiva de l'any està prevista al mes de desembre, comptarem amb
diferents jugadors i entrenadors d'equips de bàsquet Catalans que ens ajudaran a aprendre i
millorar, però sobretot a gaudir d'aquest esport!!!. El cost i tota la informació d'aquesta
activitat es reflexarà en el butlletí del mes de desembre.

ACTIVITATSOBERTESALACIUTADANIA
ATENCIÓ!!! NOU FUNCIONAMENT MIXTE: Presencial i en l ínia
Per poder garantir les mesures sanitàries, en aquestes activitats hi haurà un AFORAMENT
LIMITAT segons les indicacions pel COVID-19.
Però no patiu!!! Tant el PER FI ÉS DIVENDRES com el DISSABTE TEMÀTIC es faran de forma no
presencial també, l es podreu seguir des de casa a t ravés del nost re canal de Yout ube.
Tindrem en compte a aquelles persones que durant algun mes no han pogut assistir de
manera presencial, perquè tinguin prioritat al mes següent davant de persones que si que
hagin pogut assistir a la seu de l'Ateneu.
Vetllarem perquè tothom pugui participar de la manera més equilibrada possible.

PERFI ÉSDIVENDRES
El primer concert presencial després dels confinaments!!!
Us esperem amb el grup "DE TU A TU", un grup de música POP.

DIVENDRES 25 de set embre a l es 18h a l a seu de l 'At eneu
Imprescindibl e apunt ar-se a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o
t rucant a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT
Un cop superat l 'af orament presencial , s'inf ormarà a l es persones que no s'hagin pogut inscriure
per gaudir de l 'act ivit at de f orma presencial , com poder gaudir de l 'act ivit at des de casa seva.

DISSABTETEMÀTIC
Videofòrum del Documental "Nosot ros NO ol vidamos" sobre el cas
Pedro Álvarez.
Participaran persones d'ACATS CULTURA que han realitzat el
documental.

DISSABTE 26 de set embre a l es 18h a l a seu de
l 'At eneu
Imprescindibl e apunt ar-se a aquest a act ivit at al correu el ect rònic
grupcal iu@yahoo.es o t rucant a l a secret aria del cent re Dimart s,
Dimecres i Dijous de 17h a 19.30h.
Un cop superat l 'af orament presencial , s'inf ormarà a l es persones que
no s'hagin pogut inscriure per gaudir de l 'act ivit at de f orma presencial ,
com poder gaudir de l 'act ivit at des de casa seva.

SECCIÓAUDIOVISUALI COMUNICACIÓ
SESSIÓGOLFA

MART

La pel·lícula pendent del mes de març:
Durant una expedició a Mart, un Astronauta és donat
per mort i abandonat al planeta. Però sobreviu i
aconsegueix contactar amb la Terra, des d'allà la
NASA farà tot el possible per rescatar-lo i portar-lo
novament a casa.

Diumenge 20 de set embre a l es 17:30h a l a
seu de l 'At eneu.
Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu
el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant a l a
secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous
de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

RÀDIOCALIU
En aquest espai treballarem: L'el·laboració dels continguts i l'estructura del programa. La
realització de Falques, entrevistes i àudios gravats. La realització del programa en directe.
DIJOUS 17 de set embre de 18:30h a 19:30h preparació del s cont ingut s del programa.
PREU: 5?/ mes

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o
t rucant a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

GRUPDETEATRE
La Lola us espera per continuar amb l'obra que estàveu preparant.
Dil l uns 14, 21 i 28 de Set embre de 17:30h a 19h
PREU: 5?/ mes

SECCIÓLLENGÜESESTRANGERES
ANGLÈS

ITALIÀ
L'Ian no podrà continuar aquesta
nova temporada, ara mateix estem
buscant una persona per continuar
amb el curs d'Italià a partir
d'octubre.

- Conèixer les principals eines per
donar resposta a situacions
quotidianes.
- Aprendre a construir frases
senzilles
gramaticalment
correctes.
- Identificar
la
pronunciació
correcta i
ser capaç de
reproduir-la.
DISSABTES 19 i 26 de set embre de
10,30h a 12h. 10?/ mes.
RECORDEU QUE HEU D'ARRIBAR
PUNTUALS A LA CLASSE.

SECCIÓLLENGUAI LITERATURACATALANA
CATALÀ
Objectius:
- Millorar el teu català a nivell d?escriptura,
conversa i comprensió.
- Aprofundir en el coneixement sobre els
autors de literatura més destacats en llengua
catalana.
- Conèixer la història i cultura catalanes
DILLUNS 14, 21 i 28 de set embre de 17h a
18:30h.

Us haureu d'apunt ar a CADA UNA de l es act ivit at s al correu
el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant a l a secret aria del cent re
Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h.
AFORAMENT LIMITAT

SECCIÓNOVESTECNOLOGIES
INFORMÀTICA
DILLUNS 14, 21 i 28 de set embre de 18h a 19h.
ACTIVITAT GRATUÏTA

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h

SECCIÓECONOMIAPERSONAL
COACHINGENECONOMIADOMÈSTICA
DIMARTS 15, 22 i 29 de set embre de 18h a 19h.
PREU: 5?/ mes

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant a
l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h

TRENCA'TELCAP
Un taller pràctic on es faran exercicis amb operacions matemàtiques senzilles per agilitzar els
càlculs mentals sense calculadora i entendre els enunciats dels problemes.
Dimecres 16, 23 i 30 de Set embre de 17:30h a 18:30h
PREU: 5?/ mes

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

CONTROLDEL'?URO
Aprendre a calcular el canvi quan anem a comprar, conéixer el valor de les monedes i billets, tot a
través de jocs i activitats pràctiques per fer-ho d'allò més entretingut.
Dijous 17 de Set embre de 17:30h a 18:30h
PREU: 5?/ mes

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

SECCIÓESCACS
ESCACS
En Jaume us espera de nou al mes de set embre. No hi Fal t eu!
Dimecres 16 i 30 de Set embre de 18:30h a 19:30h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h

KEYFORGE
Dimecres 23 de Set embre de 18:30h a 19:30h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h

SECCIÓIMATGEPERSONAL
ATENCIÓ!!! NOU FUNCIONAMENT!!!
Per garantir un aprenentatge més enriquidor i poder dedicar-vos més temps, la Laura us dividirà en
2 grups pet it s que faran sessió cada 15 dies.
Així sereu menys alumnes i us podrà dedicar més temps a cada una.
Per la realització d'aquest taller, disposarem de tot el maquillatge necessari i pinzells, però ÉS
MOLT RECOMANABLE QUE LES PARTICIPANTS PORTEU EL MAQUILLATGE I PINZELLS QUE UTILITZEU
HABITUALMENT, ja que així us podrem assessorar si és l'adequat.
A més, practicar amb el vostre maquillatge i amb els vostres pinzells sempre serà un aprenentatge
molt més realista per a vosaltres.
Dijous 17 de set embre de 18.30h a 19.30h.
PREU: 3? / quat rimest re
Únic pagament de 3? de Setembre a Desembre
Amb aquests 3? es garantirà la compra del material més bàsic: tovalloletes desmaquillants,
esponges... I AIXÍ GARANTIR AQUEST MATERIAL NECESSARI DURANT LES SESSIONS (ja que algunes
de vosaltres l'oblideu amb facilitat i és un material bàsic per la realització del taller).

Us haureu d'apunt ar a aquest a act ivit at al correu el ect rònic grupcal iu@yahoo.es o t rucant
a l a secret aria del cent re Dimart s, Dimecres i Dijous de 17h a 19:30h
AFORAMENT LIMITAT

COMISSIONS

IMPORTANT!!!

És mol t import ant que assist iu a l es assembl ees del mes de set embre.
No només perquè decidireu les activitats de la vostra comissió, a més a més, aquestes
assembles són importants perquè:
- Un bon moment per resol dre dubt es de f uncionament amb el s acompanyant s, totes
les preguntes que tingueu les podrem resoldre a les assemblees.
- Com no podem fer una assemblea general de valoració de l'estiu, les comissions
seran un punt de t robada amb l es vost res amist at s de l 'At eneu.
- Aport eu l es vost res propost es d'activitats, inquietuds, desitjos... Heu de portar
propostes per la vostra comissió t ant presencial s com act ivit at s que es puguin f er en
l ínia...
Si ens tornen a confinar més endavant (toquem fusta), nosaltres haurem recollit a les
assemblees les vostres propostes i podrem oferir-vos activitats que vosaltres ens
haureu demanat.
Farem un berenar a cada assemblea!!!
APROFITEU ARA QUE ENCARA PODEM SORTIR DE CASA!!!

COMISSIÓPERLARECUPERACIÓDELAMEMÒRIAHISTÒRICAI DESCOBRIMENTDELTERRITORICATALÀ
Dissabt e 19 de Set embre a l es 18:30h

FEMNOSTRALACIUTAT
Dissabt e 19 de Set embre a l es 17:30h

ARTSESCÈNIQUES
Diumenge 27 de Set embre a l es 17h

OCINOCTURNI FESTESPOPULARS
Ens veurem a l 'oct ubre per veure de quina manera gaudir d'aquest a comissió.

COMISSIÓDEJOVES
Divendres 18 de set embre a l es 18h a l a seu de l 'At eneu Divers.
Recuperarem el DIVENDRES JOVE pendent del Juliol.
Porteu propostes per activitats presencials i també per activitats en línia!!!

