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TALLERS

Preinscripcions:  
Del 06 al 10 de març, ambdós inclosos. 

INSCRIPCIONS

Inscripcions:  
del 13 de març al 3 d’abril, de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20,30 h.

Normativa d’inscripcions:
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, pagant 
amb targeta al taulell del centre o bé en línia des del web: 
https://santandreu.inscripcionscc.com. Pel que fa a les ins-
cripcions presencials, les places són limitades i es fan per ordre 
d’arribada. Cada usuari té dret a inscriure només una persona 
més. No fem reserva de places.

Un vegada començats els tallers, no es retornaran els diners de 
la inscripció. Així doncs, a partir del 9 d’abril no es retornaran 
els diners de les inscripcions. 

L’import del curs només serà retornat en cas que el centre anul·li 
el taller per no arribar al mínim de places establertes, i caldrà 
que l’usuari presenti el rebut d’inscripció. El centre es reserva 
el dret a canviar el/la professor/a o l’horari en cas necessari. 
Exceptuant aquells tallers on s’especifiqui el contrari, els tallers 
estan destinats a majors de 18 anys.

Les persones que estiguin a l’atur poden gaudir d’una bonifica-
ció del 50%, sempre que presentin la documentació pertinent 
en el moment de fer la inscripció. La inscripció per a aturats 
es pot fer únicament de manera presencial al taulell del centre.

RECURSOS I CREATIVITAT

COM DEIXAR DE FUMAR?

Dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Preu: gratuït 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril a 
les 17.30 h / 8 sessions 
Professora: Glòria Jorquera Font, 
infermera 

En aquest taller t’oferirem unes pautes d’ajuda per afrontar el 
procés de deixar de fumar. Coneixerem el tabac (substàncies 
nocives, efectes de la nicotina en la salut, etc.), quins són els 
lligams que té el fumador i per què costa tant deixar de fumar 
(motius físics, psicològics, socials i rutines). El taller tindrà una 
dinàmica activa i participativa. Observacions: la inscripció és 
només presencial al taulell del centre.  

DIBUIXEM! 

Dimarts de 18.30 a 19.45 h 
Preu: 35 € 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril a 
les 18.30 h / 8 sessions 
Professor: Joaquim Bernal

Desperta la creativitat que portes dins en forma de gargots! Ta-
ller per apropar-se al món del de la il·lustració i el dibuix. Aquí 
t’explicarem diferents tècniques i t’acompanyarem a esprémer 
al màxim les diferents maneres d’emprar les eines de dibuix i 
descobrir les diverses possibilitats d’expressió que ens ofereix 
cadascuna. Dibuixarem molt, compartirem idees i ens ho pas-
sarem molt bé!

Cal portar: Un bloc de dibuix gvarro, llapis, goma, maquineta, 
bolígraf “bic”, i retoladors cal·ligràfics. 
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FOTOGRAFIA DIGITAL (RÈFLEX O COMPACTA) –  
NIVELL INICIAL

Dimarts de 17.30 a 19 h 
Preu: 42 € 
Inici dels curs: dimarts 10 d’abril a 
les 17.30 h / 8 sessions 
Professora: Claudia Frontino

Tens una càmera nova però amb tants botons, objectius i op-
cions no saps per on començar? Amb aquest curs no només 
aprendràs a utilitzar la teva càmera, sinó que també et donarem 
nocions de fotografia perquè aprenguis a fer un bon enquadra-
ment, a triar la il·luminació més adequada... en definitiva, perquè 
et sentis ben orgullós/osa de les teves fotos! El curs consta de 
classes teòriques i pràctiques, amb sortides perquè posis en 
pràctica els coneixements que vas adquirint.

FOTOGRAFIA DIGITAL (RÈFLEX O COMPACTA) –  
NIVELL AVANÇAT

Dimarts de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril a 
les 19.15 h / 8 sessions 
Professora: Claudia Frontino

T’agrada la fotografia i ja en tens nocions però voldries treure 
encara més profit de la teva càmera? Doncs aquest és el teu 
curs! Aprendràs tècniques avançades d’exposició i d’il·lumina-
ció, a conèixer els diferents formats d’imatge i com treballar-hi, 
etc. Un curs per a qui vulgui adquirir uns coneixements molt 
més profunds de fotografia. El curs consta de classes teòriques 
i de sortides pràctiques.  

GANXET – INICIAL 

Dilluns de 19 a 20.30 h 
Preu: 42 €  
Inici del curs: dilluns 09 d’abril a 
les 19 h / 8 sessions 

En aquest taller aprendràs a fer ganxet amb diferents materials 
com el fil, la llana i el drapet, alhora que faràs boniques creaci-
ons per lluir aquest hivern o per decorar casa teva. Aquest taller 
està adreçat a tothom, però especialment a la gent que no ha 
fet mai ganxet o que en sap només una mica. El material que 
cal portar el primer dia és el següent: un ganxet del 4 i 100 g de 
llana dels colors que vulguis. 

GANXET – INTERMEDI

Dimecres de 19 a 20.30 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril a 
les 19 h / 8 sessions 

En aquest taller perfeccionaràs els teus coneixements de gan-
xet mitjançant la creació de projectes que podràs lluir personal-
ment, incloure a diferents decoracions de temporada, etc. Agafa 
ganxet i fil i vine a passar-t’ho d’allò més bé! El material que cal 
portar el primer dia és el següent: un ganxet (a partir del número 
4) i 100 g de fil per al ganxet escollit.

GUITARRA (CONTINUACIÓ)

Divendres de 20.15 a 21.15 h 
Preu: 28 €  
Inici del curs: divendres 13 d’abril 
a les 20.15 h / 8 sessions 
Professor: Paulo Miranda

Tens una guitarra a casa i no saps que fer amb ella? Vine a des-
cobrir i connectar amb l’instrument musical en un espai còmode 
i amb una metodologia tranquil·la, senzilla i divertida. Amb pocs 
acords veurem quins grans resultats podem obtenir. Cal portar 
l'instrument!
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BALL I SALUT

IOGA

Dilluns de 17.15 a 18.45 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dilluns 09 d’abril a 
les 17.15 h / 8 sessions 
Professora: Melania Mosteiro

El ioga és una disciplina que proporciona benestar físic i mental. 
A través d’un seguit de postures que ens ajuden a enfortir el cos 
i d’un treball de respiració i meditació, podem assolir un estat de 
calma i serenitat que ens ajudi a desconnectar de l’estrès de la 
vida diària. Observacions: cal portar una tovallola.

GAC - POSA’T EN FORMA!

Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 28 € 
Inici del curs: dilluns 09 d’abril  
a les 19 h / 8 sessions 
Professor: Enrique Santamaria

Exercici físic destinat a tonificar glutis, abdominals i cames 
(GAC). Un taller ideal per a aquelles persones que vulguin baixar 
de pes, tonificar el cos i mantenir-se en forma.

BODY COMBAT 

Dilluns de 20.15 a 21.15 h 
Preu: 28 € 
Inici del curs: dilluns 09 d’abril  
a les 20.15 h / 8 sessions 
Professor: Enrique Santamaría

El body combat és un programa d’exercicis cardiovasculars 
que, inspirat en les arts marcials, consisteix en realitzar movi-
ments d’una gran varietat de disciplines, com ara el karate, la 
boxa, el taekwondo o el muay thai (boxa tailandesa, acompa-
nyats de música. Un esport que t’ajudarà a tonificar i cremar 
calories, alhora que millores la teva resistència, agilitat i coordi-
nació. Allibera adrenalina, posa’t en forma i descobreix la teva 
força interior!

MANTENIMENT FÍSIC 

Dimarts de 16.15 a 17.45 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril  
a les 16.15 h / 8 sessions  
Professora: Eva Ruiz

En aquest taller realitzarem exercicis que combinen el pilates, 
els estiraments i el ioga amb l’objectiu de millorar la forma física, 
el to muscular i la flexibilitat. Es tracta d’exercicis de gimnàstica 
suau. El control de la respiració serà la base per enfortir el cos 
d’una manera oxigenada i mobilitzar les articulacions per evitar 
tensions innecessàries. 

PILATES 

Dimarts de 18 a 19 h  
Preu: 28 € 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril  
a les 18 h / 8 sessions 
Professora: Eva Ruiz 

Disciplina que combina l’entrenament físic i mental a partir del 
coneixement de diferents disciplines, com ara la gimnàstica, la 
dansa o el ioga, per tal d’enfortir el cos, exercitar l’elasticitat o 
reduir l’estrès. Observacions: cal portar una tovallola.

BOLLYWOOD

Dimarts de 19.30 a 21 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril a 
les 19.30 h / 8 sessions 
Professora: Clàudia Labella

Ball que combina moviments de la dansa clàssica de l’Índia, 
balls folklòrics de diferents zones del país i balls més moderns, 
com el jazz, el funky, el hip-hop o fins i tot la samba o la salsa. 
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GIMBRA: GIMNÀSTICA BRASILERA 

Dimecres de 18.15 a 19.45 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril a 
les 18.15 h / 8 sessions 
Professor: André Torres

El gimbra és una activitat que barreja exercicis de gimnàstica 
amb moviments de la capoeira. Un mètode molt complet de 
tonificació, manteniment corporal i relaxació basat en entrena-
ments de força, polimètrics i funcionals. Un taller que t’ajudarà 
a mantenir l’elasticitat, el to muscular i la mobilitat articular que 
es perd a causa del sedentarisme o dels vicis posturals derivats 
de les activitats laborals i de la vida quotidiana. Tot això al so de 
l’esperit alegre del Brasil. 

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA 

Dimecres de 17 a 18 h (grup tarda) 
Divendres, de 12.15 a 13.15 h (grup 
matí)  
Preu: 28 € 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril 
(grup tarda) a les 17 h / 8 sessions  
i el divendres 13 d’abril (grup matí)  
a les 12.15 h / 8 sessions 
Professor: André Torres

Entrena la musculatura abdominal i el sòl pelvià en aquest taller 
adequat tant per a persones que volen millorar el seu rendiment 
esportiu com per a dones que estiguin en el postpart. A través 
de respiracions i postures centrades en el sòl pelvià aconsegui-
ràs: reduir la cintura, augmentar el to muscular, millores postu-
rals que t’evitaran problemes d’esquena, revitalitzar les funcions 
sexuals i prevenir la incontinència urinària. Apunta’t a aquest 
taller on treballaràs músculs que ni sabies que tenies!

ZUMBA 

Dimecres de 20 a 21 h (grup tarda) 
Divendres d’11 a 12 h (grup matí) 
Preu: 28 € 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril  
a les 20h (grup tarda) / 8 sessions  
i divendres 13 d’abril a les 11h 
(grup matí) / 8 sessions 
Professor: Paulo Miranda

La zumba consisteix en una activitat cardiovascular que com-
bina exercicis de tonificació amb balls llatins. Els passos són 
senzills, motiu pel qual les coreografies són fàcils de seguir. Si 
vols tonificar el cos, cremar calories i passar una estona diverti-
da, aquest és el teu curs! 

MINDFULNESS  

Dijous, d’11 a 12.30 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril  
A les 11h / 8 sessions  
Professora: Melania Mosteiro

Mindfulness vol dir «atenció plena», «ser conscient». Ens per-
met posar el focus en el que és realment important i així gestio-
nar millor les nostres emocions, les nostres relacions i la nostra 
vida en general. Essent conscients, millorem l’assertivitat, tenim 
eines per controlar la incertesa i gestionar l’ansietat i l’estrès. Ho 
aconseguirem a través de diferents tècniques d’atenció, estira-
ment i relaxació. 

SWING SOLO! 

Dijous, de 18.15 a 19.15h 
Preu: 28 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril  
a les 18.00 h / 8 sessions. 
A càrrec de: Associació Swing  
les Corts

T’agradaria aprendre a ballar swing però no tens parella? Cap 
problema, apunta’t Al swing solo! Les classes són molt dinàmi-
ques, perfectes per omplir-se d’energia i bones vibracions.
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LINDY-HOP 

Dijous, de 19.30 a 21H 
Preu: 42 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril  
a les 19.15 h / 8 sessions. 
A càrrec de: Associació Swing  
les Corts

El lindy-hop és un estil de ball per a parelles al ritme de la mú-
sica swing. Es va popularitzar entre els adolescents negres cap 
als anys 1920, a Nova York, com a una derivació del xarleston. 
Un ball molt divertit amb una música trepidant! Apunta’t al ball 
més divertit! Cal venir amb parella!

MOVIMENT I CONSCIÈNCIA CORPORAL

Divendres de 18.30 a 20.00 h 
Preu: 42 €  
Inici del curs: divendres 13 d’abril 
a les 18.30 h / 8 sessions 
Professor: Paulo Miranda

Un taller per desenvolupar i potenciar la consciència corporal i 
l’atenció personal. Treballem el benestar i la salut a partir d’un 
treball conscient amb el cos i el moviment.

INFANTILS I FAMILIARS

MAMIFIT 

Dijous, de 9.30 a 10.45h 
Preu: 35 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril a les 
9.30 h / 8 sessions 
Professores: Melania Mosteiro

Si has estat mare recentment - o no tant - i vols fer una mica de 
ioga suau acompanyada del teu nadó, (no caminants) aquest és 
el teu taller! Farem exercicis de tonificació i estiraments d’una 
manera conscient i respectuosa amb el teu cos.  Ens centrarem 
en la recuperació de la musculatura abdominal i treballarem el 
sol pelvià, l’obertura del pit i l’enfortiment de la columna i els 
braços.

Podràs realitzar l’activitat unes 6 setmanes després del part si 
has tingut un part vaginal i unes 8 setmanes després del part si 
ha estat per cesària. 

ESPECIAL GENT GRAN

GIMNÀSTICA I CONSCIÈNCIA CORPORAL 

Dimarts de 9.30 a 10.30 h  
Preu: gratuït 
Inici del curs: dimarts 10 d’abril  
a les 9.30 h / 8 sessions 
Professora: Glòria Jorquera 

En aquest taller practicarem una gimnàstica suau que incorpo-
rarà: estiraments, exercicis de resistència, equilibri, relaxació, 
etc. Treballarem també diferents ritmes, harmonitzant els mo-
viments amb la música. Els exercicis estan orientats a prendre 
consciència corporal per tal que, en el nostre dia a dia, puguem 
ser capaços de percebre la informació que ens transmet el cos 
(dolors, errors posturals, etc.) i actuar en conseqüència per mi-
llorar la nostra qualitat de vida. Observacions: aquest taller està 
adreçat exclusivament a majors de 65 anys. La inscripció és 
només presencial al taulell del centre.  

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimecres de 9.30 a 10.45 h  
Preu: gratuït 
Inici del curs: dimecres 11 d’abril  
a les 9.30 h / 8 sessions 
Professora: Rosa Font

Mantén-te en forma amb aquest taller on es treballarà: una cor-
recta postura corporal, la respiració, estiraments, exercicis per 
exercitar totes les parts del cos amb moviments suaus i la re-
laxació, per descansar tant el cos com la ment. Observacions: 
Aquest taller està adreçat exclusivament a majors de 65 anys. 
Cal portar roba còmoda i mitjons gruixuts. La inscripció és no-
més presencial al taulell del centre.  
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IDIOMES 

FRANCÈS – INICIAL – (continuació)

Dilluns, de 18.45 a 19.45h 
Preu: 28€ 
Inici del curs: el dilluns 09 d’abril,  
a les 18.45 h / 8 sessions 
Professora: Ichraf Benllejoun

Curset per aprendre nocions bàsiques de francès o bé per re-
cordar allò que ja saps i fa temps que no repasses. Per mitjà 
d’exercicis i audicions a classe, aprendràs gramàtica bàsica i 
el vocabulari necessari per poder mantenir converses senzilles. 

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS – INTERMEDI 

Dilluns de 20 a 21 h 
Preu: 28 € 
Inici del curs: dilluns 09 d’abril a 
les 20 h / 8 sessions 
Professor: Pol Guiu

Aquest taller està adreçat a totes aquelles persones que ja te-
nen una base d’anglès i volen practicar-lo en una situació de 
conversa. L’objectiu principal és perdre la por a llençar-se a par-
lar en un idioma estranger tot xerrant sobre literatura.

Cada setmana proposarem un text d’un autor en llengua an-
glesa. Seran textos curts, fàcilment assumibles d’una setmana 
per l’altra. Durant les sessions comentarem les impressions, les 
dificultats i les alegries derivades de cada text. Així doncs, en 
una classe dinàmica i entretinguda, treballarem les dificultats 
lingüístiques de cada text, aprendrem coses sobre els seus au-
tors/res, intercanviarem impressions generals i debatrem sobre 
els temes tractats als textos.

ANGLÈS BASIC

Dijous de 18.45 a 20 h 
Preu: 35 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril  
a les 18.45 h / 8 sessions 
Professora: Eliana Usarralde

Curset per aprendre nocions bàsiques d’anglès o bé per recor-
dar allò que ja saps i fa temps que no repasses mitjançant exer-
cicis i audicions a classe. 

Observacions: Aquest taller és continuació del que es va fer el 
trimestre anterior. 

CONVERSA EN ANGLÈS – AVANÇAT

Dijous de 20.15 a 21.30 h 
Preu: 35 € 
Inici del curs: dijous 12 d’abril a les 
20.15 h / 8 sessions 
Professora: Eliana Usarralde

Taller enfocat exclusivament a conversar en anglès adreçat a 
persones que ja tenen un nivell intermedi de l’idioma (equivalent 
a un First Certificate). L’objectiu és que milloris el teu vocabulari 
i la teva pronúncia, i alhora adquireixes una major fluïdesa en la 
conversa. Tot això d’una manera amena i divertida. 

CLUB DE LECTURA EN ITALIÀ 

Divendres de 18 a 19.30 h 
Preu: 42 € 
Inici del curs: divendres 13 d’abril 
a les 18 h / 8 sessions. 
Professora: Anna Carone

Dirigit a totes aquelles persones que hagin cursat un mínim de 
dos trimestres o bé, amb coneixements bàsics de italià i vulgui 
ampliar vocabulari, millorar pronunciació i la capacitat  per a 
estructurar frases. Farem lectures adaptades al nivell  intermedi 
(A2) de peces literàries, teatrals de poesia i d’articles variats. 
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ACTIVITATS INFANTILS

GOGARITXI I ELS SEUS VINDICONTES!

Divendres 6 d’abril, 17.30h 
Edat: a partir de 4 anys 
Preu: gratuït 
Inscripcions: taulell del centre /  
tel. 93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat

La Gogaritxi és un personatge molt singular que ve des del pla-
neta Jupiturn. Ens narrarà contes per reivindicar la vida i relats 
contra les violències amb petites dinàmiques participatives. 
També cantarem i segur que ens ho passarem molt bé!

TALLER DE CREACIÓ DE PERSONATGES 
ARTICULATS

Dissabte 5 de maig, 11.30h 
Preu: gratuït 
Edat: a partir de 4 anys 
Inscripcions: taulell del centre / tel. 
93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat  

Partint de l'experiència de realització del llibre infantil “Un abue-
lo sí”, explorarem la creació de personatges articulats de mane-
ra i senzilla perquè tots puguem gaudir l'experiència de dibuixar, 
retallar i muntatge i les diferents possibilitats d'ús. Aquesta acti-
vitat forma part  del programa #Calidoscopi18

ACTIVITATS

CONCERT DE PRIMAVERA!

Dissabte 7 d’abril,  
19 a 21.30h 
Entrada: gratuïta 
Inscripcions: taulell del centre / tel. 
93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat

Concert especial de swing ballable amb el trio Casi, el major trio 
de tu vida. Un trio amb personalitat basada en el mestissatge 
cultural que no et deixarà indiferent. Vine amb moltes ganes de 
moure el cos i passar-ho genial!

RECITAL POÈTIC DE SANT JORDI

Dimecres 25 d’abril, 18.30h 
Sala Imma Planas 
Entrada: gratuïta 
 

El grup de poesia “Constància” realitzarà el ja tradicional recital 
poètic amb motiu de Sant Jordi. 

SANT ANDREU BALLA SWING

Dissabtes 28 d’abril  
i 26 de maig de 12 a 14h 
Dissabte 16 de juny de 19 a 21h 
Preu: gratuït. 
Lloc: plaça d’Orfila  
(metro L1: Sant Andreu)

A Sant Andreu ens agrada molt moure el cos! Et convidem a 
venir a ballar swing a la plaça d’Orfila. Farem també una classe 
oberta per a aquelles persones que no sàpiguen ballar swing 
però tinguin ganes d’aprendre’n. La bona música i la diversió 
estan assegurades, no t’ho perdis!
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PRESENTACIÓ D’ORATORIO

Divendres 20 d’abril 
Preu: Gratuït 
Lloc: Fabra i Coats - Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona  
(C/ de Sant Adrià, 20)

“Oratorio” proposa explorar la potència del flamenc i del cos 
com a màquines polítiques mitjançant la realització d’una vide-
ocreació a la fàbrica de cotxes de Rüsselsheim, Alemanya. Es 
treballa sobre l’actualització d’un cas d’estudi: el grup de tea-
tre radical Teatro Estudio Lebrijano i la representació de la seva 
obra Oratorio duta a terme l’any 1971 en aquesta mateixa fàbri-
ca enfront dels obrers, en la seva majoria emigrants espanyols. 

“Oratorio” és el projecte guanyador del Premi MiquelCasablan-
cas 2016.

MAPES ESTEL·LARS

Cartografia poètica  
de Raul Paxarín 
Del 2 al 31 de maig 
Inauguració:  
dimecres 2 de maig 
Organitza:  
Centre Cívic Sant Andreu 
 
 

Mapes estel·lars és una cartografia poètica que ens permet na-
vegar amb la imaginació a través d'una sèrie de constel·lacions 
i galàxies encara per descobrir, però que han estat registrades 
per la mà de l'artista gràcies a incomptables hores de lectura 
científica i una incessant necessitat de conèixer la naturalesa i 
les lleis que regeixen el nostre univers #Calidoscopi18

ONA. PROGRAMA EDUCATIU DE SANT ANDREU 
CONTEMPORANI 

Ona és el programa educatiu de Sant Andreu Contem-
porani, estructurat en cicles anuals de tallers a càrrec d’artistes 
convidats, dirigits a un públic infantil i familiar. Un espai on artis-
tes i nens experimenten amb estratègies creatives i produeixen 
coneixement compartit des de la pràctica.

Ona 2.0: La finestra secreta Ona i la criatura incontrolable/  
d’Ariadna Parreu 
Dissabte 21 d’abril de 2018

Ona i el cereal brillant / de Mònica Planes 
Dissabte 19 de maig de 11.30 a 13h

L’Ona ha començat a seguir-te/ Sofia Estévez i Fran Álvarez 
Dissabte 02 de juny de 11.30 a 13h

Edat recomanada: de 6 a 11 anys 
Preu: gratuït 
Inscripcions: tel. 93 311 99 53 / sac@santandreucontemporani.org 
(places limitades) 
Organitza: Sant Andreu Contemporani

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS ARTÍSTIQUES

WB. ALEGRÍA AQUÍ ESTÁN LOS NO MUERTOS

A cura de Jesús Alcaide 
Exposició 
Fins al 25 d’abril  
Centre Cívic Sant Andreu

Artistas: Miguel Andrés, Joan Bennassar, Ignacio García  
Sánchez, Marian Garrido, Abel Jaramillo, Pau MF, Mariokissme,  
R. Marcos Mota, Ariadna Parreu y M Reme Silvestre

Prenent com a punt de partida l'escriptura de William Burroughs 
i apropiant-se del títol d'un capítol del seu llibre “Ciutats de la nit 
vermella”, aquest projecte es proposa com un escenari obert, 
una narrativa possible, una distopía present en la qual s'abor-
den de manera especulativa qüestions que tenen a veure amb 
la construcció de la història i la memòria, el control del cos, la 
monsterizació de la vida quotidiana, la viralització semiòtica, el 
capitalisme en estat líquid i la projecció d'un esdevenir electritzat
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ARTS ESCÈNIQUES

EL PETIT MON DEL PETIT PRÍNCEP

Per Assumpte Mercader 
Divendres 25 de maig 
18h 
Públic: Familiar, infants a partir de 
4 anys 
Entrada: Gratuïta 

Inscripcions: taulell del centre / tel. 93 311 99 53 /  
infoccsa@bcn.cat 

El Petit Príncep ha viatjat fins a la terra i ha conegut un pilot en-
mig del desert. Junts parlen de moltes coses: del petit planeta 
on viu, dels asteroides que ha visitat i del que ha descobert a 
la terra. 

El Petit Príncep explica que cal netejar els volcans i arrencar els 
baobabs, sabeu per què? També ha demanat que li dibuixin un 
xai, en voleu conèixer la història? I la flor, què fa tot el dia sola? 
I la guineu, què vol dir amb això de “domesticar”? Junts resol-
drem aquestes qüestions i parlarem d’aquest famós llibre, de 
l’amistat i de les coses que són realment importants. Aquesta 
activitat forma part  del programa #Calidoscopi18

EL BON DOCTOR

Durant el mes de maig, dies a 
confirmar 
Horari: dv 2, 9 i 16 a les 22h 
ds 3,10 i 17 a les 20h 
dg 4,11 i18 a les 18h 
Preu: 8 € / 6 € per a jubilats.  

Informació i reserves: tel. 655 166 512. 
Companyia Clip Teatres

Sinopsi:

Una proposta escènica basada en 10 contes de Txèchov am-
bientats a finals del segle XIX . Són contes divertits...però amb 
molta mala llet .

INFORMACIÓ DELS SERVEIS

→Suport a la creativitat
Al Centre Cívic Sant Andreu tenim la voluntat de promoure i faci-
litar les eines que tenim al nostre abast per tal de donar suport a 
grups, col·lectius o artistes de diferents àmbits. Per això restem 
oberts a rebre sol·licituds i propostes de grups, associacions i 
entitats que necessitin un espai per dur-hi a terme la seva tasca 
cultural. Es poden presentar propostes expositives i d’activitats 
via correu electrònic a infoccsa@bcn.cat.

→Cessió d’ús d’espais
El centre cívic disposa de diferents sales per acollir-hi activi-
tats de la xarxa associativa de Sant Andreu. Per tal de fer ús 
d’aquestes sales, cal fer una reserva prèvia amb suficient an-
telació a l’administració del centre. Hores convingudes segons 
disponibilitat de la sala. Preus públics. Es poden fer sol·licituds 
d’espai via correu electrònic a infoccsa@bcn.cat.

→Divulgació i difusió cultural 
Aquest servei disposa de diferents mitjans per portar a terme 
aquesta dinamització del sector cultural per a professionals de 
l’àmbit. També té un punt d’informació amb l’oferta cultural del 
barri i de la resta de la ciutat. 

→Punt d’informació del Programa d’intercanvi de pu-
blicacions d’art (PIPA) de Sant Andreu Contemporani
A la planta baixa del centre cívic, posem a disposició de consul-
ta pública les publicacions que ens fan arribar altres programes 
d’art contemporani en el marc del Programa d’intercanvi de pu-
blicacions d’art. Aquestes publicacions es poden consultar en 
sala o bé sol·licitar-les en préstec durant un mes. 

El fons el componen totes les publicacions editades per Sant 
Andreu Contemporani, així com altres publicacions de museus, 
centres i institucions d’art, com el Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona (MACBA), el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS, Madrid), Artium (Vitòria), el Centro de 
Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo 
(CENDEAC, Múrcia), el Museo de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León (MUSAC, León) o el Museu d’Art Modern de Tarra-
gona, o bé d’institucions estrangeres com el Museo Nazionale 
delle Arti del XXI Secolo (MAXXI, Roma / Itàlia) o el Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli / Itàlia).
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INFORMACIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES

Les instal·lacions del Centre Cívic Sant Andreu acullen diver-
ses entitats i associacions per tal que puguin desenvolupar-hi la 
seva tasca cultural, associativa i de divulgació.

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

Dimecres d’11 a 13 h

Associació formada per mares amb experiència pròpia en lac-
tància materna i formació específica que ofereixen informació i 
suport a les mares que volen alletar els seus fills. 
albalactanciamaterna.org

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL DE SANT 
ANDREU

Dijous de 16 a 18 h

Grup de teatre – teràpia

CLIP TEATRES

Grup de teatre amateur amb representacions periòdiques  
(divendres i dissabtes a les 22 h i diumenges a les 18 h). Infor-
mació i reserves: 655 166 512.
facebook.com/clip.teatres

DNÍGER.CAT BCN

Dijous de 19.30 a 21.30 h (reunions quinzenals)

Associació Catalana per la Cooperació i el Desenvolupament de 
la Població de Níger.
dniger.cat

ESPORT CICLISTA SANT ANDREU

Dimarts de 20 a 21 h

Grup d’aficionats al ciclisme
ecsantandreu.com

GRUP CONSTÀNCIA

Dimecres de 19 a 21 h

Grup d’aficionats a la creació i la lectura poètiques, obert a tot-
hom que hi vulgui participar. Organitza recitals poètics.

PENYA BLANC-I-BLAVA DE SANT ANDREU

Dimecres de 17 a 19 h

Penya futbolista del RCD Espanyol Fo
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c/ Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Bus: B20, 40, 35, 34, 12 i 11 
Metro: Fabra i Puig (L1) i Bicing
Tel i Fax: 933 119 953 / 933 117 072
infoccsa@bcn.cat
ccivics.bcn.cat/santandreu

Dilluns
16–22h
Dimarts a divendres
9–14h / 16–22h
Dissabtes 
11–14h / 17–20h

ADREÇA HORARIS

RBLA. DE FABRA I PUIG 

CENTRE CÍVIC
SANT ANDREU 

C. DE CONCEPCIÓ ARENAL

C. DE SÒCRATES

MAPA

C. GRAN DE SANT ANDREU

L1 FABRA I PUIG


