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Totes les activitats es portaran a terme al Casal Catalunya

S’obren les inscripcions a les activitats adreçades a gent gran que es
podran dur a terme al Casal Catalunya el curs 2012-2013

Dijous 13 de setembre de 2012

L’Ajuntament de Castellar i el Casal Catalunya han obert avui, i fins al 28 de
setembre, les inscripcions a les activitats adreçades a la gent gran del municipi que
es podran dur a terme el proper curs 2012-2013 a l’equipament situat al número 17
del carrer Prat de la Riba.

Les activitats previstes inclouen, d’una banda, propostes de caire físic, com
gimnàstica, pilates, sardanes, sevillanes i balls, tallers de memòria, propostes de
tècniques per gaudir de la jubilació i anglès per viatjar. Les persones interessades a
dur a terme aquests cursos s’hauran d’adreçar de 9 a 14 hores a la Regidoria de Gent
Gran (c. Portugal, 2) per tal de formalitzar-ne la inscripció.

L’oferta d’activitats la completen diversos cursos d’informàtica (Word, Internet,
Excel, Pinacle, Nero, Photoshop), labors (punt de mitja i ganxet i tècniques de
pintura de roba i de treball de la pell), manualitats (pintura a l’oli, dibuix, puntes al
coixí i costura), activitats culturals com ara coral, cinema i un cicle de xerrades, i
també activitats lúdiques com són diversos jocs de taula. Les inscripcions a aquestes
propostes són obertes al Casal Catalunya, en horari de 17 a 18.30 hores.

Per a més informació sobre el contingut de les activitats, cal contactar amb el Casal
Catalunya (telèfon 93 715 89 98) o bé amb la Regidoria de Gent Gran (telèfon. 93
714 40 40).

Casal Catalunya
C. de Prat de la Riba, 17
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