
Demanda
Acompanyament

Coche para ir a Vilafranca de vez en cuando por papeleo.

Acompanyaments en cotxe

Acompanyament per conèixer els voltants de Santsa i fer descoberta de l'entorn.

Treure a passejar el meu gosset quan jo no pugui.

Traslladar els meus fills de Can Benet a Sant Sadurní (o al revés) en cotxe

Recollir o acompanyar filla a l'escola

Persona amb furgoneta o vehicle gran per anar a buscar llenya (demano permís per fer desbrossament). Si 

aquesta persona  també necessita llenya, jo tinc motoserra potent.

Acompanyament amb cotxe

Acompanyament de sortides culturals... (sortides entre setmana)

M'aniria molt bé trobar algú que reculli amb cotxe a l'escola de Lavern una nena amb retard i la porti a Sant 

Sadurní.

Altres

Voldria que fessin una revisió al meu PC

Defensa personal

Poder comptar amb algú que cuidi la meva filla (síndrome de down) durant tota una nit, quedant-se a dormir 

a casa.

Assessorament

Ajuda amb l'ordinador i el mòbil

Assessorament sobre xarxes socials

Assessorament per a la web,  blog i facebook

Ajuda amb l'ordinador

Ajuda amb l'ordinador

Mecànic cotxes. Per a casos puntuals, valoracions de reparacions i assessorament en mecànica

declaració de renda 

Suport informàtic en programes concrets

Assessorament per millorar web i blog, per crear publicitat online i sobre xarxes socials i professionals

Col·laboració en el disseny de rutes per fer vacances per Europa

Bricolatge i reparacions domèstiques

Assesorament informàtic sobre pàgines web i blogs

Necessito ajuda informàtica a nivell d'usuari.

Entendre la factura de la llum i del gas

Classes

Classes de guitarra

Classes speaking anglès

Aprendre a fer funcionar el meu ordinador a un nivell molt bàsic

Aprendre a utilitzar el meu mòbil (Android) a un nivell molt bàsic

Aprender catalán

Voldria aprendre a cosir

Classes de guitarra

Classes d'anglès

Classes de costura a nivell bàsic

Clases de catalán y conversación

Me gustaría aprender a tocar la guitarra

Classes de japonès

Aprendre a cosir, a fer retocs bàsics.

Classes d'anglès bàsic i conversa

Aprendre a ballar sardanes



Classes d'anglès

Que m'ensenyin a cosir a màquina. Em van regalar una màquina de cosir senzilla i no sé com funciona!!!!

M' agraden molt les manualitats

Classes de conversa en anglès

Aprendre cuina

Classes de conversa en italià

Classes de conversa en anglès

Participar en trobades de conversa d'Anglès

Classes d'electricitat

Classes d'anglès de nivell intermedi

Classes de francès

Classes de word i excel de nivell bàsic

Classes de cant

Informàtica (internet). Coses molt concretes. De com descarregar programes, com buscar per internet...

M'agrada molt el sushi i voldria  aprendre a preparar-lo a casa

Correcció de textos en català a nivell de gramàtica i sintaxi

Classes de guitarra de nivell inicial

Aprendre a ballar balls de saló amb la meva parella

Voldria que algú m'ensenyi un programa informàtic de muntatge de vídeos i fotos

Classes de xinès

Anglès

M'agradaria fer un monogràfic de ceràmica. Un parell d'horetes per fer una peça. 

M'encanten les plantes i flors, m'agradaria que algú m'ensenyi les tècniques bàsiques de podar, trasplantar...

Japonès: algú que vulgui ensenyar-me l'idioma, la cultura...

Informàtica

Guitarra

Informàtica

M'agradaria que algú m'ajudés amb les noves tecnologies (smartphone, tablet, dubtes sobre informàtica...)

Manualitats: classes de qualsevol tècnica.

M'agradaria aprendre la tècnica per fer bonsais.

Medicina tradicional xinesa: Xerrades, ensenyances...

Demano que m'ensenyin nocions bàsiques d'informàtica.

M'agradaria aprendre a tocar la guitarra

M'agradaria aprendre a fer bonsais i ikebana

M'agradaria aprendre a tocar la guitarra

M'agradaria aprendre a fer ganxet i a cosir a màquina

Classes d'italià

Classes de cant

Classes de dibuix

Estética

Classes de maquillatge

M'agradaria que algú m'ensenyés a maquillar-me

Manicura

Oci

Conversa en català

Conversa en italià

Conversa en francès

Xerrar en anglès

Hort i plantes a nivell d'estar per casa

Horticultura



Conversa en anglès

Passejades i sortides amb gossos

Caminades

Caminades

Conversa en anglès

Conversa en anglès. Tinc l'A2 d'anglès, m'agaradaria fer unes estones de conversa en anglès.

Conversa en francès i/o anglès amb persones que en sàpiguen força.

Conversa en francès

Conversar en català

Intercanvi lingüístic d'anglès de nivell mitjà

Conversa en anglès

Conversa en francès

Conversa en anglès

Anglès a nivell de conversa

Horticultura domèstica

M'agrada molt ballar però ho faig al meu aire. M'agradaria aprendre salsa i balls de saló amb la meva parella

M'agradaria que algú m'ajudés amb les plantes.

Voldria ajuda per fer un petit hort urbà.

Me gusta mucho cantar y me gustaría poder hacerlo con gente que toque otros instrumentos

Grup de gent per sortir a caminar

Salir a caminar

Aprendrer a bailar sardanas

Aprender a hacer ganchillo

Conversar en catalán

Pàdel

Conversa en anglès

M'agradaria trobar algú per fer conversa en anglès de nivell bàsic.

Busco algú que m'ajudi a ampliar el meu hort urbà o que m'ajudi a muntar-ne un

Conversa en anglès

M'agradaria conèixer noves rutes per fer passejades i petites excursions pel Penedès. Em podeu ajudar?

Busco gent per sortir a caminar.

Salut

terapias naturales

Massatges

Massatges

Anar a caminar amb més gent

Reflexología

Masajes

Massatges

Talleres de txi-kung

Massatges

Rebre reiki

Tècniques de meditació i relaxació

Massatges

Massatges

M'agradaria q algú m'ensenyés a fer meditació

Podologia

Reiki

Massatges

Coaching



Classes de meditació

Massatges

Consultes a psicòleg

Meditació

Hola, m'estic introduint en les meravelles de l’aromateràpia, i voldria aprofundir una mica més. Algú em pot 

ajudar?

Aprofundir en la teràpia de les flors de Bach

Massatges

Taller de biodansa

Harmonització energètica

Massatges

A causa de la meva feina se'm carrega molt l'esquena i les cames. Necessitaria algú que de tant en tant em 

fes un massatge

Servei de podologia

Crecimiento personal

Teràpies alternatives

Reflexologia podal

Meditació

Massatges

Cura del cos: classes de dietètica i plantes medicinals.

Sessions de fisioterapeuta

Aprendre tècniques de relaxació

Massatges de tota mena: m'agradaria trobar algú de confiança que me'n fes. Quiromassatge, shiatsu, 

ayurveda, drenatge limfàtic, reflexologia, facial...

M'agradaria aprendre a relaxar-me i fer estiraments.

Coaching emocional: Voldria saber exactament què és.

M'encantaria que algú que sàpiga em donés un massatge cranial de tant en tant.

Meditació: Grup de meditació...

Creixement Personal : Xerrades, cursos, tallers...

M'agradaria que em fessin reiki

M'agradaria que algú em fes shiatsu.

M'agradaria que em fessin sessions de reiki, meditació, reflexologia podal, relaxació amb estiraments, 

massatges cranials, aromateràpia

Tasques domèstiques

M´agradaria que algú m´expliqués com funciona i em revisi la caldera

Neteja de la llar

Servei per a neteja a la llar.

Pintor

Ayuda con la compra (soy discapacitada)

Fontaneria i lampisteria

Bricolatge

Bricolatge

Ajuda i assessorament en bricolatge.

Petites reparacions i solucions de la casa

Pintar parets

Reparacions en general.

Bricolatge

Cuina bàsica

Ajuda amb la casa (bricolatge, avaries, consells...)

Retocs de peces de vestir (vores de pantalons...)



Bricolatge i reparacions domèstiques

Que em facin un pastís d'aniversari per a la família

Bricolatge

Petits arreglos

Ajuda per penjar quadres i altres petites feines domèstiques.

Ajuda per feines que jo faré (canviar un lavabo, hort, neteja de casa, portar material a la deixalleria...)

Reparacions de la llar

Retocs de roba

Voldria aprendre com funciona la Thermomix

Feina de jardí

Demano reparacions puntuals a casa (bricolatge)

Reparacions domèstiques

Retocs de roba

Retocs de costura

Petits retocs de roba

Classes de cuina i pastisseria

Ajuda per fer la neteja de la llar (inclosa planxa)

Reparacions de la casa (arreglar llums...)

Reparacions de la llar

Pintar coses de casa.

Petites reparacions de la llar

Reparacions de la llar

Reparacions de la casa

M'aniria molt bé que em fessin el dinar un dia a la setmana.


