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TALLERS

INSCRIPCIONS

- Preinscripcions:  
Del 4 al 9 de juny de 2018

- Les preinscripcions estan adreçades únicament a aquelles 
persones que vulguin fer la renovació dels tallers de primavera 
i es pot fer només presencialment al taulell del centre. 

- Inscripcions:  
Del 12 al 22 de juny de 2018 
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, pagant 
amb targeta al taulell del centre, o bé en línia des de la web: 
https://santandreu.inscripcionscc.com/ccivic/

- Pel que fa a les inscripcions presencials, les places són limi-
tades i es realitzen per ordre d’arribada. Cada usuari té dret a 
inscriure només una persona més. No fem reserva de places. 

- Una vegada començats els tallers, no es retornaran els diners 
de la inscripció. Així doncs, a partir del 25 de juny no es retor-
naran 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 pro-
fessor/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 bonifi-
cació del 50%, sempre que presentin la documentació pertinent 
al moment de fer la inscripció. La inscripció per aturats es pot 
fer únicament de manera presencial al taulell del centre.

BALL I SALUT

IOGA

Dilluns de 17:15 h a 18:45 h. 
(grup de tarda)

Dimarts  
de 12 h a 13.30 h
Grup de matí)

Preu: 21 € 
Inici del curs: el dilluns 25 
de juny a les 17:15 h  /  
4 sessions (grup de tarda) 
Dimarts 26 de juny a les 12:00 
/ 4 sessions (grup de matí)

El ioga és 
una disci-
plina que 
proporci-
ona ben-

estar físic i mental. A través 
d’un seguit de postures, que 
ens ajuden a enfortir el cos, i 
un treball de respiració i medi-
tació, podem assolir un estat 
de calma i serenitat que ens 
ajudi a desconnectar de l’ es-
très de la vida diària. Observa-
cions: Cal portar una tovallola.

G.A.C- POSA’T EN FORMA!

Dilluns, de 19:00 a 20:00 h 
Preu: 14 € 
Inici del curs: el dilluns 02 
de juliol, a les 19:00 h / 4 
sessions.

E x e r c i c i 
físic desti-
nat a toni-
ficar glutis, 
a b d o m i -

nals i cames (GAC). Un taller ide-
al per 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: 14 € 
Inici del curs: el dilluns 02 
de juliol a les 20:15 h / 4 
sessions.

El body 
c o m b a t 
és un 
programa 
d’exerci-

cis cardiovasculars que, ins-
pirat en les arts marcials, con-
sisteix en realitzar moviments 
d’una gran varietat de disci-
plines com: el karate, la boxa, 
el Tae Kwon Do o el Muay Thai, 
acompanyats de música. Un 
esport que t’ajudarà a tonificar i 
cremar calories, alhora que mi-
llores la teva resistència, agilitat 
i coordinació. Allibera adrena-
lina, posa’t en forma i desco-
breix la teva força interior!

MANTENIMENT FÍSIC 

Dimarts de 16.30 a 18.00 h 
Preu: 21 € 
Inici del curs: dimarts 26 
de juny a les 16.30 h / 
4sessions 

En aquest 
taller re-
alitzarem 
exercicis 
que com-

binen 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 en-
fortir el cos d’una manera oxige-
nada i mobilitzar les articulacions 
per evitar tensions innecessàries. 

N
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PILATES 

Dimarts, de 18,15 h a 19,15 h  
Preu: 14 € 
Inici del curs: el dimarts 26 
de juny a les 18 h /  
4 sessions

Disc ip l i -
na que 
combina 
l’entrena-
ment físic 

i mental, basat en el coneixe-
ment de diferent disciplines 
com 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 h a 21 h 
Preu: 21 € 
Inici del curs: el dimarts 26 
de juny, a les 19:30 h /  
4 sessions

Ball que 
c o m b i -
na movi-
ments de 
la dansa 

clàssica de l’ Índia, balls folk-
lòrics 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. 

BIODANSA

Dimecres, de 18:15 h a 
19:45 h 
Preu: 21€ 
Inici del curs: el dimecres 
27 de juny, a les 18:15 h /  
4 sessions

La biodansa 
fixa l’atenció 
en els movi-
ments bà-
sics del cos 

a partir de la combinació de 
música, emoció i pensament. 
Aquest ball incorpora exer-
cicis que et permetran cen-
trar-te en l’aquí i ara per pren-
dre consciència del teu propi 
moviment!

ZUMBA 

Dimecres, de 20 h a 21 h 
(Grup tarda) 
Divendres, d’ 11:00 a 12:00 h 
(Grup matí) 
Preu: 14  € 
Inici del curs: el dimecres 
27 de juny, a les 20 h (Grup 
tarda) i el divendres 29 de 
juny, a les 11:00 h  
(Grup matí) / 4 sessions.

La zumba 
consisteix 
en una 
ac t i v i ta t 
c a r d i o -

vascular que combina exer-
cicis de tonificació amb balls 
llatins. Els passos són senzills 
motiu pel qual les coreografies 
són fàcils de seguir. Si vols to-
nificar el cos, cremar calories 
i passar una estona divertida, 
aquest és el teu curs! 

ANGLÈS  
PER VIATJAR! 

Dijous, de 18:45 h  
a 20:15 h 
Preu: 21 € 
Inici del curs: el dijous 28 
de juny, a les 18:45 h  /  
4 sessions

Single or 
d o u b l e 
r o o m ? 
Your Pas-
s p o r t , 

please. When is the next train? 
En aquest taller pràctic veurem 
aquestes i altres expressions 
quotidianes necessàries, com 
demanar un cafè o preguntar 
per alguna adreça. L'objectiu 
és mantenir un diàleg bàsic 
en anglès per quan viatges pel 
món o vulguis comunicar-te 
amb estrangers a Barcelona.

Dirigit a totes aquelles per-
sones amb nivell elemental o 
pre-intermedi que volen millo-
rar l’expressió oral i la com-
prensió auditiva especialment 
quan surten a l'estranger o 
reben a turistes angloparlants. 
A través de diferents materials 
didàctics els participants ad-
quireixen estructures grama-
ticals i vocabulari relacionat 
especialment al temi viatges, 
vacances o atenció a turistes. 
Així mateix, per mitjà del joc i 
del role play posen en pràcti-
ca de forma oral aquestes es-
tructures i en escoltar diàlegs 
en cds i per internet amb dife-
rents accents anglesos practi-
quen l'audició.

APRENEM ANGLÈS  
AMB CONTACONTES.  
DE 6 A 9 ANYS

Dijous, de 17:30   
a 18.30 h. 
Preu: 14€ 
Inici del curs: el dijous 28 
de juny a les 17:30 h /  
4 sessions.

A q u e s t 
taller es 
d i r i g e i x 
a tots 
a q u e l l s 

nens que volen aprendre an-
glès de la millor manera: es-
coltant contes.

Amb les repeticions i el jocs 
lingüístics els nens aprenen 
vocabulari i expressions an-
gleses. A través de contes 
farem manualitats, jocs, ro-
le-plays, cançons, entre altres.

La finalitat del taller és la de 
potenciar l’expressió oral i la 
comprensió auditiva d’una for-
ma comunicativa, dinàmica i 
interessant.

IDIOMES

N
N
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GIMNÀSTICA  
PER GENT GRAN

Dimecres, de 09.45  
a 10.45 h.  
Preu: Gratuït. 
Inici del curs: el dimecres 
27 de juny a les 09.45 h /  
4 sessions.

Mantén-te en forma amb 
aquest taller on es treballarà: 
una correcta postura corpo-
ral, la respiració, estiraments, 
exercicis per exercitar totes les 
parts del cos amb moviments 
suaus i la relaxació, per des-
cansar tant el cos com la ment. 
Observacions: Aquest taller 
està adreçat exclusivament a 
majors de 65 anys. Cal portar 
roba còmoda i mitjons grui-
xuts. La inscripció és només 
presencial al taulell del centre.  

GIMNÀSTICA I CONSCIÈN-
CIA CORPORAL

Dimarts de 9:30 a 10:30 h  
Preu: Gratuït. 
Inici del curs: el dimarts 26 
de juny a les 9:30 h /  
4 sessions. 

En aquest taller realitzarem una 
gimnàstica suau que incorpo-
rarà: estiraments, resistència, 
equilibri, exercicis de relaxació, 
etc. Treballarem també dife-
rents ritmes, harmonitzant els 
moviments amb la música. Els 
exercicis estan orientats a pren-
dre consciència corporal per tal 
de, en el nostre dia a dia, ser 
capaços de percebre la infor-
mació que ens dóna el nostre 
cos (dolors, errors posturals, 
etc.) i actuar així en conseqüèn-
cia per millorar la nostra qualitat 
de vida. Observacions: Aquest 
taller està adreçat exclusiva-
ment a majors de 65 anys. La 
inscripció és només presencial 
al taulell del centre.  

SORTIDA FOTOGRÀFICA

Dissabte 7 de juliol 
De 10 a 13h 
Activitat gratuïta amb  
inscripció prèvia.  
Aforament limitat! 
Inscripcions: taulell del 
centre / tel. 93.311.99.53 / 
infoccsa@bcn.cat

T’agradaria recórrer el centre 
de Sant Andreu càmera en 
mà? No et perdis aquesta sor-

tida fotogràfica on passejarem, 
dispararem i conversarem so-
bre el barri. Treballarem l’ull fo-
togràfic per promoure l’obser-
vació de l’entorn urbà a través 
de la càmera i captar l'essència 
del barri. Fugint de les típiques 
foto-postals del lloc, treballa-
rem la mirada per copsar les 
llums, colors i singularitats de 
l’instant fotogràfic. Al final de la 
sessió farem un visionat de les 
fotografies per posar en comú 
tots els punts de vista.

ESPECIAL GENT GRAN

ACTIVITATS

BALLADA ESTIUENCA 
DE SWING

Dissabte 21 de juliol 
De 19 a 21h 
Preu: gratuït 
Lloc: Plaça Orfila  
(Metro L1: Sant Andreu)

Et convidem a venir a ballar 
swing,  a la fresca! Com ja es 
tradició a la plaça Orfila. 

Farem també una classe ober-
ta per aquelles persones que 
no sàpiguen ballar però en tin-
guin ganes d’aprendre.  Bona 
música, ritme i  diversió asse-
gurades, no t'ho perdis!

EMPATIA

A cura de Giulia de  
Manincor 
Exposició del 7 de juny  
al 21 de juliol  
Inauguració: dijous 7 de 
juny a les 19 h 
Organitza: Centre Cívic 
Sant Andreu

Hi ha un home 
mort, la goril·la 
que el duu a la 
falda ens mira 
als ulls. Està 
tranquil·la, té 
c o n s c i è n c i a 
d'ell i de la seva 

història, l’acompanya al final 
del seu temps. 

EMPATIA és la capacitat de 
sentir l'altre com si nosaltres 
fóssim l'altre. Amb aquesta 
peça l’artista vol suggerir un 
canvi de direcció: que l'home 
torni al seu lloc, al mig de la 
naturalesa, entre els altres ani-
mals, com a ésser viu entre els 
altres; i així, probablement, en-
trar en contacte amb sí mateix.

CLOENDA DE NO ES LO 
QUE PARECE

Exposició de Finalistes del 
Premi Miquel Casablancas 
2018 + SAC-FiC Residents 
2017 
Fins el 15 de juliol 
Centre d’Art Contemporani 
de Barcelona - Fabra i Coats 
Planta 1 
C/ Sant Adrià, 20  
(M) Sant Andreu 
Organitza: Sant Andreu 
Contemporani

El 15 de juliol finalitza l’expo-
sició "No es lo que aparece", 
una mostra que reuneix tots 
els treballs finalistes en la mo-
dalitat d’obra del Premi Miquel 
Casablancas 2018, així com 
els dossiers finalistes de la 
resta de modalitats (projecte, 
publicació i comunicació grà-
fica) i els projectes dels artis-
tes residents de SAC-FiC Pro-
grama de Residències 2017.

EXPOSICIONS

G G
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INFORMACIÓ DELS SERVEIS

SUPORT A LA CREATIVITAT

Al Centre Cívic Sant Andreu tenim la voluntat de promoure i fa-
cilitar les eines que tenim al nostre abast per tal de donar suport 
als grups, col·lectius o artistes de diferents àmbits. Per això ens 
posem a disposició de rebre sol·licituds i propostes de grups, 
associacions i entitats que necessitin un espai on dur a terme la 
seva tasca cultural. Es poden presentar propostes expositives i 
d’activitats via mail a infoccsa@bcn.cat

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS

El Centre Cívic té diferents sales per acollir activitats de la xarxa 
associativa de Sant Andreu. Per tal de fer ús d’aquestes sales, 
cal fer una reserva prèvia amb suficient antelació a l’Adminis-
tració del centre. Hores convingudes segons disponibilitat de la 
sala. Preus públics. Es poden fer sol·licituds d’espai via mail a 
infoccsa@bcn.cat

DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL 

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

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PROGRAMA 
D’INTERCANVI DE PUBLICACIONS D’ART (PIPA)  
DE SANT ANDREU CONTEMPORANI

A la planta baixa del centre cívic posem a disposició de consulta 
pública les publicacions que ens fan arribar altres programes 
d’art contemporani en el marc del Programa d’Intercanvi de Pu-
blicacions. Aquestes publicacions es poden consultar en sala o 
bé sol·licitar en préstec durant un mes. 

El fons el componen totes les publicacions editades per Sant 
Andreu Contemporani, així com altres publicacions de mu-
seus, centres i institucions d’art com: Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA), Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid), Artium (Vitoria), Centro 
de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contem-
poráneo (CENDEAC, Murcia), Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León (MUSAC, León), Museu d’Art Modern de 
Tarragona, o d’institucions estrangeres com el Museo nazio-
nale delle Arti del XXI secolo (MAXXI, Roma / Itàlia) i Il Caste-
llo di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli / Itàlia).

INFORMACIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES

El Centre Cívic Sant Andreu acull diverses entitats i associaci-
ons per tal que puguin desenvolupar la tasca cultural, associa-
tiva i de divulgació.

ALBA LACTÀNCIA MATERNA

Dimecres, de 11 h 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 fills.

albalactanciamaterna.org

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL DE SANT 
ANDREU

Dijous, de 16 h 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).  
Informació i reserves: 655 166 512.

facebook.com/clip.teatres

DNIGER.CAT BCN

Dijous, de 19.30 h 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 h a 21 h 
Grup d’aficionats al ciclisme.

ecsantandreu.com

GRUPO CONSTANCIA

Dimecres, de 19 h a 21 h 
Grup d’aficionats a la creació i la lectura poètica, obert a tot-
hom que vulgui participar. Organitza recitals poètics.

PENYA BLANC I BLAVA DE SANT ANDREU

Dimecres, de 17:00 a 19:00 h 
Penya aficionada al RCD Espanyol de futbol.



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

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


