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FOTOGRAFIA EN MOVIMENT    
(Durada: 8 h en 4 sessions)
DEL 25 DE GENER AL 15 DE FEBRER
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Francisco Gómez   
Preu: 34,07 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
L’estàtic i el dinàmic, l’escombratge, les seqüències 
fotogràfiques, la borrositat, l’instantani, l’acció: un taller teòric - 
pràctic que indaga en la paradoxa pràctica de plasmar el que es 
mou a la fotografia fixa.

POÈTICA DE LA LLUM
(Durada: 8 h en 4 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE FEBRER
Divendres de 10 a 12 h
Prof.: Francisco Gómez   
Preu: 34,07 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Pensarem la llum i l’ombra com element significant i compositiu 
de la fotografia. Des del principi bàsic d’exposició fotogràfica 
fins gramàtiques complexes de l’ús de la llum i l’ombra, no 
deixarem perdre en possibilitats de l’ús d’aquests conceptes.

FOTOMUNTATGE CREATIU
(Durada: 8 h en 4 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 16 DE FEBRER
Dimarts de 18 a 20 h
Prof.: Francisco Gómez   
Preu: 34,07 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Des de la presa directa fotogràfica fins al desenvolupament de 
maquetes improvisades, indagarem en el desenvolupament del 
Fotomuntatge creatiu.  Aquest taller té com a objectiu indagar en 
la pràctica i concepte del Fotomuntatge a través dels elements 
bàsics del llenguatge visual, del suport digital de la imatge i de 
la feina de muntatge manual. 

EXERCICIS DE CREACIÓ PER A 
FOTÒGRAFS
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 2 DE MARÇ
Dimarts, de 18 a 20 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
En cada sessió es proposarà un exercici o una tècnica per 
despertar, animar, trobar, recuperar o descobrir la creativitat. 
Només per a persones amb temps suficient per fer deures 
setmanals.

 FOTOGRAFIA I CINEMA 
                                                                                                                                          
 CINEMA

VÍDEO DOCUMENTAL - ON LINE 
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 2 DE MARÇ
Dimarts de 18 a 20.30 h
Prof.: Rober Astorgano
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà online mitjançant la plataforma 
Zoom.
En aquest taller coneixerem les eines necessàries per a la 
realització i muntatge de vídeos documentals sense moure’ns 
de casa. El curs consta d’una part teòrica i d’una altra pràctica 
on s’aprendrà tot el procés de producció, enregistrament i 
muntatge d’una pel·lícula documental.

DE LA IDEA AL PAPER: APRENDRE 
A ESCRIURE UN GUIÓ - ON LINE
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 18 a 20.30 h
Prof.: Nataliya Kolesova (Mad Marx)
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà online mitjançant la plataforma 
Zoom.

Tothom tenim una història al cap. Però quan ens asseiem davant 
de la pàgina en blanc, disposats a explicar-la… no sabem per 
on començar. Com tots els oficis, l’aventura d’escriure per 
a ficció i documental té les seves pròpies tècniques, amb les 
quals podrem crear del no-res tot un univers de situacions i 
personatges.

 
COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA    
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DJ Matí: DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 10 a 12 h
DC Vespre: DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Francisco Gómez   
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
En aquest taller desenvoluparem el pensament visual com a factor 
de comprensió i creació. Tractarem els elements del llenguatge 
visual i els seus diferents usos al llarg de la història de la fotografia.
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APRENDRE A MIRAR.
EXPRESSAR-NOS A TRAVÉS DE LA 
FOTOGRAFIA - ON LINE
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 17 a 19 h
Prof.: Adriana Olsina Mora 
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
Aquest taller està destinat a totes aquelles persones (en sàpiguen 
o no) que gaudeixen  observant i fotografiant el seu entorn. 
Entendrem quins són els principals factors a tenir en compte quan 
volem transmetre el que la nostra mirada percep. Al llarg del taller 
es demanaran exercicis pràctics als alumnes per tal que puguin 
anar avançant a mesura que avanci el taller.

 
TREU-LI PROFIT A LA TEVA CÀMERA 
RÈFLEX
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
Prof.: Quim Farrero Martínez 
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Descobreix totes les funcions de la teva càmera rèflex digital per 
treure-li el màxim profit i dominar-la per tal de poder-te centrar en 
els aspectes creatius en el moment de la presa d’imatges.

TREU-LI PROFIT A LA TEVA CÀMERA 
RÈFLEX - ON LINE
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 25 DE GENER A L’1DE MARÇ
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Dani Barbeito Jerez 
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
Descobreix totes les funcions de la teva càmera rèflex digital per 
treure-li el màxim profit i dominar-la per tal de poder-te centrar en 
els aspectes creatius en el moment de la presa d’imatges.

FOTOGRAFIA EN FORMAT RAW  
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Carlos Maldonado  
Preu: 73,04 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online. 
“Fotografia en format RAW” és un taller per a tots aquells aficionats 
a la fotografia que vulguin aconseguir resultats estables a través de 
conèixer les possibilitats de la seva càmera i de qualsevol programa 
que utilitzin per al revelatge de les seves fotos. Per exemple és molt 
interessant per a aficionats de la fotografia d’ocells i vida silvestre, 
i també aficionats a la fotografia de paisatge.

TÈCNIQUES I TEORIA DE LA 
MACROFOTOGRAFIA
(Durada: 3 h en 2 sessions)
DEL 25 DE GENER A L’1 DE FEBRER
Dilluns de 18.30 a 20 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 12,78 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Coneix la teoria de la macrofotografia. Veurem com fotografiar 
molt, molt, molt de prop, aproximant-nos des d’1:1 en endavant. 
Es presentaran equips i es comentaran les tècniques del món 
de la petita escala.

INTRODUCCIÓ AL PLATÓ D’ESTUDI
(Durada: 3 h en 2 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE FEBRER
Dijous de 10.30 a 12 h
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 12,78 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
En aquest taller veurem els fonaments teòrics, històrics, 
estètics i tècnics de l’art del retrat.

INTRODUCCIÓ AL PLATÓ CASOLÀ
(Durada: 3 h en 2 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 5 DE FEBRER
Divendres de 18.30 a 20 h.
Prof.: Jovan Horvath
Preu: 12,78 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Un monogràfic que et donarà les claus i trucs per aconseguir 
en les teves fotografies, els efectes d’il·luminació d’un plató 
professional, però fets a casa, amb materials quotidians que 
tots tenim a l’abast.

 FOTOGRAFIA - INICIA’T
COMENCEM DES DE ZERO. 
FOTOGRAFIA BÀSICA - ON LINE
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 19.15 a 21.15 h
Prof.: Adriana Olsina Mora 
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma 
Zoom.
En aquest taller aprendre els coneixements bàsics per aprendre 
a fer una fotografia en manual. Aprendre a utilitzar la càmera 
perquè podem fotografiar el que veuen els nostres ulls. Al llarg 
del taller es demanaran exercicis pràctics als alumnes per tal 
que puguin anar avançant a mesura que avanci el taller.
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NARRAR UNA HISTÒRIA: 
POSSIBILITATS DEL 
FOTOPERIODISME
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 25 DE GENER A L’1 DE MARÇ
Dilluns de 17 a 19.30 h
Prof.: Estefania Bedmar  
Preu: 63,89 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Tant si es tracta d’una fotografia o d’un text, narrar una història 
periodística implica que el cronista surti al carrer, parli amb la 
gent, pregunti, miri, escolti, observi, prengui notes i fotografiï allò 
que ha viscut. Ens aproximarem a l’especialitat professional de la 
fotografia per a mitjans de comunicació o agències de notícies.

BLANC I NEGRE, TÈCNIQUES DE 
CONVERSIÓ PROFESSIONALS - 
ON LINE
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 2 DE MARÇ
Dimarts de 19 a 21.30 h
Prof.: Ivan Sanchez Pinto
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
Taller pràctic on aprendràs a convertir les teves fotos a blanc i 
negre i a retocar-les amb tècniques professionals, no destructives. 
Ens centrarem a desenvolupar un estil propi amb criteri per tal que 
la part visual complementi la narrativa de les teves fotografies. En 
cas que la persona estigui interessada a portar el seu ordinador, 
preguem que avisi abans de la primera sessió.

CASA, CURS D’EDICIÓ I DE 
NARRATIVA VISUAL - ON LINE 
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dimecres de 18 a 20.30 h
Prof.: David Salcedo 
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
CASA és un curs d’edició i narrativa visual que té com a finalitat 
fer un treball col·lectiu sobre el sentit protector de la llar. Amb 
aquest curs es vol treballar el nostre espai més immediat per a 
transformar-lo, descobrir-lo i que no sigui monòton.
A partir de les fotografies aportades per l’alumnat, es desenvolupa 
un treball col·lectiu on tenen cabuda les idees de totes les 
persones participants.

TRACTAMENT DIGITAL DE LA 
IMATGE. PHOTOSHOP INICIACIÓ
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 5 DE MARÇ
Divendres de 17.15 a 19.15 h
Prof.: Carlos Maldonado  
Preu: 73,04 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Introducció al software d’Adobe Photoshop on podràs adquirir 
els coneixements bàsics sobre aquesta eina i totes les seves 
possibilitats.

 APROFUNDEIX 
CÀMERA RÈFLEX DIGITAL. 
NIVELL AVANÇAT
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 25 DE GENER A L’1 DE MARÇ 
Dilluns de 17.15 a 19.15 h
Prof.: Carlos Maldonado  
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Aquest curs teòric i tècnic està dirigit a persones amb un nivell 
avançat de fotografia que, tot i conèixer la seva càmera rèflex, 
no arriben a utilitzar tots els recursos dels quals disposen per 
obtenir resultats òptims. Les càmeres digitals ja fa mig segle que 
són amb nosaltres. En el seu procés, han anat incorporant noves 
tecnologies i introduint alhora nous conceptes que les defineixen 
i que no sempre coneixem a fons.

CULTURA VISUAL I HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA - ON LINE 
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 2 DE MARÇ
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Prof.: Juan de Dios Pérez Jiménez 
Preu: 43,41 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
Recorregut per la història de la fotografia des de l’any 1822, 
passant pel pictoralisme, la fotografia de les avantguardes i 
l’street photography, fins al naixement del gènere documental i 
la seva evolució cap al nou documentalisme nord-americà dels 
anys cinquanta del segle XX. 

LIGHTROOM - ON LINE
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 19 a 21.30 h
Prof.: Ivan Sanczewski
Preu: 54,27 € 
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma Zoom.
Aprèn un flux de treball fàcil i dinàmic per editar fotos RAW: mòduls 
Biblioteca i Revelat, gestió de color i blanc i negre, retoc, filtres, 
corbes, exportació d’imatges i correcció personalitzada d’exercicis.

Quin taller 
t’agrada?
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DIBUIX NATURALISTA I CIENTÍFIC: 
OCELLS - ON LINE
(Durada: 10 h en 4 sessions)       
DEL 3 AL 24 DE FEBRER 
Dimecres de 18 a 20.30 h
Prof.: Lucia Gómez
Preu: 36,18 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma 
Zoom.t
T’agrada la natura i l’art de dibuixar? Apropa’t al món del 
dibuix naturalista i científic! Treballarem diverses tècniques, 
entre elles l’aquarel·la en un estil realista i precís. La temàtica 
suggerida en aquest trimestre són els ocells.

SUMI-E, PINTURA JAPONESA - 
ON LINE 
(Durada: 15 h en 6 sessions)        
DEL 25 DE GENER A L’1 DE MARÇ
Dilluns de 10 a 12.30 h
Prof.: Andi Dom Dom
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma 
Zoom.
El Sumi-e és una antiquíssima tècnica de pintura a l’aigua 
portada a terme amb pinzell i tinta xinesa. Mitjançant delicats 
traços inspirats principalment en la naturalesa, aquesta 
tècnica ressalta per la seva bellesa i senzillesa. Una trobada 
amb el mindfulness (consciència plena) a través de l’art. 

DIBUIX I PINTURA 
(Durada: 15 h en 6 sessions) 
DEL 29 DE GENER AL 5 DE MARÇ
Divendres de 17.30 a 20 h
Prof.: Jesús Teodoro Martín
Preu: 63,89 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Aprendràs a veure els objectes, a observar, a compondre el 
que vols i a jugar amb els elements. Podràs escollir la teva 
tècnica entre dibuix i pintura a l’oli.

 
IL·LUSTRACIÓ - ON LINE
(Durada: 15 h en 6 sessions)
DEL 26 DE GENER AL 2 DE MARÇ
Dimarts de 18 a 20.30 h
Prof.: Fidel Pereiro 
Preu: 54,27 €
Aquest taller s’impartirà on line mitjançant la plataforma 
Zoom.
Durant aquest taller facilitarem eines de treball per conèixer 
què és la il·lustració. Il·lustrarem des d’una mirada personal 
per comunicar idees i, gràcies a la imaginació, posarem en 
pràctica una narració. Experimenta creant personatges i com 
es mouen en un escenari emocional. No són necessaris 
coneixements previs.

SERIGRAFIA: DISSENY I 
PREPARACIÓ DEL FOTOLIT 
(Durada: 8 h en 4 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE FEBRER
Dimecres de 18 a 20 h
Prof.: Matias Gutierrez          
Preu: 34,07 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
La correcta confecció d’un fotolit és el primer i el més important 
pas per obtenir un bon revelatge de les nostres pantalles de 
serigrafia. Ens centrarem en la confecció digital i l’eina a 
utilitzar serà l’editor d’imatges Photoshop. No és necessari 
tenir coneixements previs del programa.

AQUAREL·LA. ALTRES TÈCNIQUES 
A L’AIGUA I EXPERIMENTACIÓ 
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dimecres de 10 a 12 h
Prof.: Jasovich Dana 
Preu: 51,11 € 
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online. 
Coneixerem diferents materials i farem exercicis per descobrir 
combinacions i efectes de l’aquarel·la i altres tècniques a 
l’aigua.   

 PLÀSTICA
                                                                                                                                         



TOTA LA INFORMACIÓ DELS TALLERS
Pots consultar totes les propostes de tallers i els seus continguts a: 

patillimona.net

CONVERSA EN ANGLÈS: 
NIVELL INTERMEDI
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 5 DE MARÇ 
Divendres de 10 a 12 h
Prof.: Ariane Amarantinis
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Sovint en l’aprenentatge d’una llengua es treballa molt la 
gramàtica i poc l’expressió oral. Us oferim un espai on “posar-
vos en forma” en relació amb aquesta habilitat, o simplement, 
una estona per gaudir xerrant en anglès. Quan un infant aprèn 
a parlar no es planteja mai si el temps verbal que necessita 
és el pretèrit perfecte o si és un verb irregular… simplement 
parla com pot i per mitjà de participar i escoltar estableix les 
estructures correctes de manera espontània.

CONTA CONTES
(Durada: 12 h en 4 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE FEBRER
Divendres, de 16.45 a 19.45 h
Prof.: Rubén Martínez
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Treballarem les tècniques bàsiques per preparar i explicar un 
conte de viva veu. L’art de la narració oral a les teves mans… 
I a la teva veu, al teu cos, la teva mirada… 

BRICOLATGE DOMÈSTIC
 
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ 
Dimecres de 10 a 12 h
Prof.: Àlex Jodar
Preu: 51,11 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Aprendrem a fer petites reparacions. D’electricitat: estalvi 
d’energia, canviar un endoll, fer una petita instal·lació, etc. 
D’aigua: aixetes, descàrregues de vàter. De paleta: silicona, 
rajoles, màquina de foradar. Cada trimestre hi ha possibilitat 
de fer nous aprenentatges, tant si vens de nou com si vens 
des d’un altre trimestre. Material que cal portar el primer dia: 
alicates universals, tornavís estrella mitjà, tornavís buscapols, 
ganivet.

HORTS URBANS (INICIACIÓ)
(Durada: 12 h en 6 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 4 DE MARÇ
Dijous de 16.30 a 18.30 h
Prof.: Maria Toral
Preu: 51,11 € (Suplement: 5 €)
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Taller dirigit a persones que volen crear un hort a casa seva, 
tot utilitzant tècniques orgàniques que evitin l’ús de productes 
tòxics.

  PARAULA
                                                                                                                                                             

 (+) EINES
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KATSUGEN I YUKI
(Durada: 7,5 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dimecres de 17 a 18.15 h
Prof.:  Liliana Pelman Chernis
Preu: 31,94 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
Són dues activitats fonamentals del sistema Seitai, un 
mètode d’educació corporal que se centra en l’observació de 
la manifestació del moviment espontani i en la capacitat del 
cos d’autoregular-se.

HATHA IOGA
(Durada: 7,5 h en 6 sessions)
DILLUNS MATÍ: DEL 25 DE GENER A L’1 DE  
MARÇ
Dilluns de 12.15 a 13.30 h
DIMARTS MATÍ: DEL 26 DE GENER AL 2 DE 
MARÇ
Dimarts de 9.30 a 10.45 h
DIJOUS MATÍ: DEL 28 DE GENER AL 4 DE 
MARÇ
Dijous de 11.15 a 12.30 h
Prof.: Concha Pineda Baca 

DILLUNS TARDA: DEL 25 DE GENER A L’1 DE  
MARÇ
Dilluns de 18.30 a 19.45 h
DIMECRES VESPRE: DEL 27 DE GENER AL 3 
DE  MARÇ
Dimecres de 18.45 a 20 h
Prof.: Liliana Pelman
Preu: 31,94 €
Aquest taller s’impartirà de manera presencial, en cas 
necessari passaria online.
La pràctica del ioga és beneficiosa per a la salut del cos i de 
la ment. El taller va dirigit tant a principiants com a persones 
amb experiència.

 COS I EXPRESSIÓ
                                                                                                                                                     

RE-GENERA’T 
Les identitats de gènere i la diversitat sexual són 
considerades, cada dia més, qüestions fonamentals 
per desenvolupar les capacitats humanes i impulsar la 
igualtat d’oportunitats. Un dels principals objectius del 
cicle Re-GENERA’t és potenciar i consolidar un espai 
d’intercanvi amb el teixit social i educatiu del barri 
Gòtic, que permet-hi ampliar consciències i multiplicar 
el coneixement.

[GENER: ELLES...] 
Aquestes sessions estan pensades per a persones 
menstruants que vulguin conèixer i connectar amb 
la seva ciclitat. Es tracta el cicle menstrual des de 
diferents vessants. El procés biològic, el malestar o 
dolor, l’alimentació cíclica i la sostenibilitat menstrual 
entre d’altres.

Més informació: https://patillimona.net/regeneratt/

DESTACATS 
HIVERN 2021
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La inscripció serà efectiva un cop pagada la quota 
establerta, sigui en línia o presencial, amb targeta 
de crèdit o dèbit.
No s’acceptarà cap pagament en efectiu.
Cal conservar el rebut de pagament i el full 
d’inscripció del taller.
En cap cas es retornaran els diners de la matrícula, 
tret d’algun cas molt excepcional justificat i només 
la primera setmana d’inici del taller.
Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, 
el centre farà la devolució de l’import corresponent 
durant els 15 dies posteriors a l’inici de taller. 
No es farà cap devolució un cop passats aquests 
15 dies.
El Centre es reserva el dret d’admissió d’aquelles 
persones que no respectin la feina dels docents 
i personal del centre, així com el procés 
d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.

Avís Important:
En cas de força major derivada de la crisi sanitària 
actual, el centre podrà adaptar aquesta activitat 
perquè es pugui realitzar en format virtual, i es 
reserva el dret a canviar el professorat, el calendari 
de les sessions i l’horari. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o 
suspès.

INSCRIPCIONS HIVERN 2021

CENTRE CIVÍC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00
ccpatillimona@patillimona.net

patillimona
ccpatillimona
ccpatillimona 
CentreCívicPatiLlimonaBarcelona

On line i presencials: a partir del dijous, 7 de 
gener a les 10 h i fins al 8 de febrer  de 2021: 
https://inscripcions.patillimona.net/ccivic
Horari presencial: de dilluns a divendres de 10 a 
14 i de 16 a 20 h.
 
Ajuts per a  Persones a l’Atur i amb Discapacitat 
residents a Barcelona:
Les inscripcions per a persones aturades i amb 
Discapacitat seran només presencials i fins al 8 de 
febrer de 2021. 

Persones a l’Atur: tens dret a fer UN taller per 
trimestre amb el 50% de descompte. 
Persones amb Discapacitat: Les persones amb 
reconeixement de discapacitat d’entre el 33% 
i el 64% podeu gaudir d’una reducció del 50% 
en la tarifa dels tallers; i aquelles que tinguin un 
reconeixement igual o més que el 65% poden 
gaudir d’una reducció del 75% en la tarifa dels 
tallers. 
Imprescindible aportar la DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA en el moment de fer la inscripció, 
consulta el nostre web.

*Preus pendents d’aprovació per la Comissió de 
Govern”


