
Convivència, intercanvi, 
art, mediació, creació, 
diversió, descoberta.

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS 
I ACTIVITATS

Centre Cívic Sant Andreu
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RENOVACIÓ 
del 27 de maig a l’1 de juny, ambdós 
inclosos. 

INSCRIPCIONS
Del 3 al 20 de juny, de 9.30 a 14 h 
i de 16.30 a 21 h.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer de ma-
nera presencial, pagant amb targeta 
al taulell del centre, o bé en línia des 
del web: 
https://santandreu.inscripcionscc.
com. Pel que fa a les inscripcions pre-
sencials, 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. 
Una vegada començats els tallers, no 
es retornaran els diners de la inscrip-
ció; per tant, aquests no es retorna-
ran a partir del 25 de juny. 
L’import del curs només serà retornat 
en cas que el centre anul·li el taller per 
no arribar al mínim de places esta-
blertes, i caldrà que l’usuari presenti 
el rebut d’inscripció. El centre es re-
serva el dret a canviar el professorat 
o l’horari en cas necessari. Exceptu-
ant aquells tallers on s’especifi qui el 
contrari, els tallers estan destinats a 
majors de 16 anys.
Les persones que estiguin a l’atur po-
den gaudir d’una bonifi cació del 50 %, 
sempre que presentin la documenta-
ció pertinent en el moment de fer la 
inscripció. La inscripció per a aturats 
es pot fer únicament de manera pre-
sencial al taulell del centre.
Les persones amb reconeixement de 
discapacitat d’entre el 33 % i el 64 % 
poden 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 re-
ducció del 75 % a la tarifa dels tallers, 
sempre que presentin la documenta-
ció pertinent en el moment de fer la 
inscripció, que només es pot fer de 
manera presencial al taulell del centre.

NOU TALLER

NOU HORARI

INDEX RECURSOS I CREATIVITAT

FOTOGRAFIA 
DE CARRER
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: 32,8 €
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions
A càrrec de Claudia Frontino

Curs exprés, teòric i pràctic, per-
fecte per abans de les vacances! 
Revisarem diferents exemples de 
fotografi a de carrer, aprendrem 
tècniques i trucs per fotografi ar 
l’entorn urbà així com retratar di-
ferents situacions espontànies i 
quotidianes al barri de Sant An-
dreu. Farem exercicis al carrer amb 
visionat posterior de les fotografi es 
per posar en comú tots els punts 
de vista.

G GRATUÏT

TALLERS

FOTOZINE – FANZINE 
FOTOGRÀFIC
Dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 24,60 € 
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions  
A càrrec de Daniela Pafundi

Un fotozine, o fanzine fotogràfi c, és 
un llibret o revista on l’eix central 
de la narració són les imatges i es 
confecciona de manera artesanal 
o casolana. D’aquesta manera, es 
posa en diàleg la narració, la imat-
ge i la paraula (si n’hi ha).
Ens enfocarem en el discurs visual, 
l’edició i la seqüència. Busquem 
generar un diàleg entre les imat-
ges que tindrà com a peça fi nal la 
construcció d’un fotozine com a 
projecte personal.
Aquest taller té un suplement de 8 
euros que es pagaran directament 
a la tallerista en la primera sessió.

LA REPRESENTACIÓ 
DE LA DONA 
AL CINEMA 
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 24,60 €
Del 27 de juny al 18 de juliol / 
4 sessions
A càrrec d’Adrià Guxens

Quina importància té el cinema 
com a constructor de l’imaginari 
social i la idea del que es consi-
dera “femení”? Quins estereotips 
ha encarnat i encarna la dona al 
cinema? Us proposem un taller 
dinàmic i participatiu on mirarem i 
explorarem com ha evolucionat la 
representació femenina al llarg dels 
100 anys d’història del cinema.

FOTOGRAFIA FÀCIL 
AMB EL MÒBIL 
Dimecres 3 de juliol, 
de 18 a 21 h / 1 sessió
Preu: 8,2 €
A càrrec de Claudia Frontino

T’agrada la fotografi a però et fa 
mandra carregar la càmera? Vols 
conèixer trucs per fer millors foto-
grafi es amb el teu telèfon? Vine a 
aquest monogràfi c de fotografi a fà-
cil amb el mòbil! Veurem comptes 
d’Instagram, farem servir aplicaci-
ons d’edició bàsica i ens divertirem 
sense necessitat de grans equips 
fotogràfi cs.
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BALL I SALUT

IOGA
Dijous de 12.30 a 13.45 h 
(grup matí) Del 27 de juny al 18 
de juliol / 4 sessions 
Preu: 20,5 € 
Dilluns de 17 h a 18.30 h 
(grup tarda) Del 1 al 22 de juliol 
/ 4 sessions
Preu: 24,6 €
A càrrec de Melania Mosteiro

El ioga és una disciplina que pro-
porciona 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 me-
ditació, podem assolir un estat 
de calma i serenitat que ens aju-
di a desconnectar de l’estrès de 
la vida diària. Observacions: cal 
portar una tovallola.

GAC - POSA’T 
EN FORMA!
Dilluns de 18.45 a 19.45 h
Preu: 16,40 €
Del 1 al 22 de juliol / 4 sessions
A càrrec d’Enrique Santamaría

Exercici físic destinat a tonifi car 
glutis, abdominals i cames (GAC). 
Un taller ideal per a aquelles per-
sones que vulguin treballar el to 
muscular a partir d’exercicis fo-
calitzats en aquestes parts del 
cos.

BODY COMBAT 
Dilluns de 20.00 a 21.00 h
Preu: 16,40 €
Del 1 al 22 de juliol / 4 sessions
A càrrec d’Enrique Santamaría

El body combat és un programa 
d’exercicis cardiovasculars que, ins-
pirat en les arts marcials, consisteix 
a realitzar moviments provinents de 
disciplines, com el karate, la boxa, 
el taekwondo o la boxa tailandesa 
(muay thai), acompanyats de mú-
sica. Un esport que t’ajudarà a to-
nifi car el cos alhora que millores la 
resistència, agilitat i coordinació. 
Allibera adrenalina, posa’t en forma i 
descobreix la teva força interior!

COS, MENT, MOVIMENT
Dimarts de 16.30 a 18 h
Preu: 24,6 €
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions
A càrrec d’Eva Ruiz

Mitjançant diferents tècniques 
(pilates, ioga, Feldenkrais, estira-
ments, relaxació i altres) i harmo-
nitzant el treball del cos i la ment 
des de la consciència, aprendràs a 
sentir-te millor, a moure’t amb més 
llibertat, a prevenir molèsties i a 
corregir tendències posturals poc 
adequades.

PILATES 
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 16,4 €
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions  
A càrrec d’Eva Ruiz 

Sistema d’entrenament que combi-
na l’exercici físic i mental a partir de 
la pràctica de diferents disciplines, 
com ara la gimnàstica, la dansa o el 
ioga, per tal de millorar el to mus-
cular, exercitar l’elasticitat o reduir 
l’estrès. Observacions: cal portar 
una tovallola.

BOLLYWOOD
Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 24,60 €
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions  
A càrrec de Clàudia Labella

Ball que combina moviments de la 
dansa clàssica de l’Índia, balls fol-
klòrics de diferents zones del país i 
balls més moderns, com el jazz, les 
danses urbanes o fi ns i tot la sam-
ba o la salsa. 

ACROIOGA 
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Del 26 de juny al 17 de juliol / 
4 sessions
Preu: 24,6 €

Acroioga és una pràctica de trans-
formació personal amb l’altre, d’ex-
pressió i connexió humana en un 
ambient segur, de convivència, de 
jocs i reptes corporals. En l’acroio-
ga es treballa una acrobàcia inicial 
oberta a tots i totes, i s’incideix en 
l’aspecte emocional, superant limi-
tacions i barreres de la ment.
No fa falta inscriure’s en parella.

TAITXÍ TUANG 
I TXIKUNG 
Dijous de 17 a 18 h
Del 27 de juny al 18 de juliol / 
4 sessions
Preu: 16,40 €

Proposta basada en els mètodes 
taoistes tradicionals que comporta 
la pràctica d’exercicis suaus i rela-
xants per preservar la salut a través 
de l’ús de l’energia, la respiració, 
els estiraments i la sincronització 
de moviments. Aprendrem les ta-
bles del taitxí coreà que represen-
ten els vuit elements de la creació 
de la fi losofi a del tao. 

BIODANSA
Dijous, de 19.30 h a 21 h
Preu: 24,6 €
Del 27 de juny al 18 de juliol / 
4 sessions
A càrrec de Melània Mosteiro

La biodansa fi xa l’atenció en els 
moviments bàsics del cos a par-
tir de la combinació de música, 
emoció i pensament. Aquest ball 
incorpora exercicis que et perme-
tran centrar-te en l’aquí i ara per 
prendre consciència del teu propi 
moviment!

SOOOMBAH!
Divendres d’11.15 a 12.15 h 
(grup matí) Del 28 de juny al 19 
de juliol/ 4 sessions
Dimecres de 20 a 21 h (grup 
tarda) Del 26 de juny al 17 de 
juliol / 4 sessions
Preu: 16,40 €
A càrrec de Paulo Miranda

Sooombah consisteix en una ac-
tivitat cardiovascular que combina 
exercicis de tonifi cació amb balls 
llatins. Els passos són senzills, 
motiu pel qual les coreografi es són 
fàcils de seguir. Si vols tonifi car el 
cos a la vegada que passes una 
estona divertida, aquest és el teu 
curs! 

SWING SOLO!
Dijous, de 18.15 a 19.15 h
Preu: 16,4 €
Del 27 de juny al 18 de juliol / 
4 sessions

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

A càrrec d’Enrique SantamaríaA càrrec d’Enrique Santamaría l’estrès. Observacions: cal portar 
una tovallola.
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SANT ANDREU 
BALLA SWING
Dissabte 13 de juliol, de 18 a 20 h
Ballada oberta i gratuïta 
Lloc: plaça d’Orfi la 
(metro L1: Sant Andreu)
A càrrec de: centre Cívic Sant 
Andreu i Swingmaniacs Sant Andreu

A Sant Andreu ens agrada molt mou-
re el cos! Et convidem a venir a ballar 
swing a la plaça d’Orfi la. Farem també 
una classe oberta per a aquelles per-
sones que no sàpiguen ballar swing 
però tinguin ganes d’aprendre’n. La 
bona música i la diversió estan asse-
gurades, no t’ho perdis!

RESSONA! 
AFRO-FUSIÓ
Divendres 26 de juliol, 18.30 h
Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia, places limitades.
Reserves: taulell del centre / tel. 
93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat 

El taller de danses Afro-fusió està 
adreçat a totes aquelles persones que 
vulgueu moure el cos amb llibertat i 
explorar ritmes africans, fusionats amb 
un ventall divers d’estils musicals i de 
moviment. Proposem jocs i dinàmiques 
d’exploració creativa i moviment cons-
cient per experimentar la dansa com a 
eina d’autoconeixement, creació col-
lectiva i transformació! T’animes?

WORKSHOP: 
CENSURA2S 
Dijous 4 de juliol, 19.45 h 
Entrada gratuïta amb inscripció 
prèvia. Places limitades.
Inscripcions: taulell del centre / 
tel. 93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat 
A càrrec de: Coll²

Aquest taller CENSURA2S és una for-
ma de recrear i repensar la censura a 
través del collage, proposant imatges 
que recullen elements de la cultura vi-
sual per exposar altres narratives que 
es mouen entre el fer i el desfer, deto-
nant interrogants que posen en tensió 
la nostra existència i subjectivitat.

ACTIVITATS
ESPECIAL GENT GRAN

GIMNÀSTICA 
I CONSCIÈNCIA 
CORPORAL 
Dimarts de 9.30 a 10.30 h 
Del 25 de juny al 16 de juliol / 
4 sessions
Places disponibles mitjançant 
sorteig el dimarts 21 de maig 
a les 11 h
A càrrec de Glòria Jorquera 

En aquest taller practicarem una gim-
nàstica suau que incorporarà estira-
ments, exercicis de resistència, equi-
libri, 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 millorar la nos-
tra qualitat de vida. 
Observacions: aquest taller està adre-
çat exclusivament a majors de 65 anys.
Pots consultar les bases del sorteig a 
la nostra web o bé al taulell del cen-
tre. Posa-hi atenció!

GIMNÀSTICA PER 
A GENT GRAN 
Dimecres de 9.30 a 10.45 h 
Del 26 de juny al 17 de juny / 
4 sessions
Places disponibles mitjançant 
sorteig el dimarts 21 de maig 
a les 11 h
A càrrec de Rosa Font

Mantén-te en forma amb aquest 
taller on es treballarà una correcta 
postura corporal, la respiració, esti-
raments, exercicis per exercitar totes 
les parts del cos amb moviments su-
aus i la relaxació, per descansar tant 
el cos com la ment. 
Observacions: aquest taller està 
adreçat exclusivament a majors de 
65 anys. Cal portar esportives i roba 
còmoda i mitjons gruixuts.

IDIOMES 

ANGLÈS 
PER VIATJAR
Divendres de 18 h a 19.30 h
Preu: 24,6 €
Del 28 de juny al 19 de juliol / 
4 sessions
A càrrec d’Eliana Usarralde

Single or double room? Your 
Passport, please. When is the 
next train? En aquest taller 
pràctic veurem aquestes i altres 
expressions quotidianes neces-
sàries, 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 persones 
amb nivell elemental o prein-
termedi que volen millorar l’ex-
pressió oral i la comprensió au-
ditiva especialment quan surten 
a l’estranger o reben a turistes 
angloparlants. A través de dife-
rents materials didàctics els par-
ticipants adquiriran estructures 
gramaticals i vocabulari relacio-
nat especialment al tema viatges, 
vacances o atenció a turistes.

G

G
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VINE, QUE T’EXPLICO  
UN CONTE!
Divendres 5 de juliol, 17.30 h
Activitat oberta i gratuïta amb 
reserva prèvia.
Reserves: taulell del centre / tel. 
93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat 

Us convidem a escoltar una diverti-
da història d’una princesa en vaga, 
cansada que tothom li expliqui 
com ha de ser i quin comporta-
ment ha de tenir. Una història lleu-
gera per gaudir-ne amb els infants i 
també per trencar els estereotips al 
voltant de l’aura de perfecció atri-
buïda a les princeses.

TALLER  
DE CIANOTÍPIA
Dimecres 10 de juliol, 17 h
Activitat gratuïta dirigida  
a infants de 6 a 12 anys,  
places limitades
Reserves: taulell del centre / tel. 
93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat 

Has sentit pas què és la cianotípia? 
doncs és un procés d’impressió 
fotogràfica molt antic que produeix 
impressions en color blau – cian. 
Es tracta d’un procediment de 
manipulació senzilla no tòxic. Mit-
jançant aquesta tècnica connec-
tarem amb una activitat totalment 
artesanal i de gran impacte visual 
assistint a la formació d’imatges en 
pocs minuts. En aquest cas utilitza-
rem la botànica (fulles, flors, bran-
ques) tal com ho feia Anna Atkins 
els anys 1852-1853; aquesta bo-
tànica anglesa va ser la primera 
dona fotògrafa a publicar un llibre 
il·lustrat exclusivament amb imat-
ges fotogràfiques.

ACTIVITATS 
INFANTILS 
I FAMILIARS

FUGUES 
CRÍTIQUES: 
CARTOGRAFIA 
COL·LECTIVA  
DES DEL COLLAGE
Exposició a càrrec de Coll², 
COLLAGE COLECTIVE 
Del 4 al 25 de juliol
Entrada gratuïta

L’exposició és una proposta 
col·lectiva en la qual repen-
sem temes relatius a la realitat 
social a través del collage, ge-
nerant una cartografia de con-
cepte visual obert que recorre 
a l’exploració, experimentació 
i juxtaposició de collages com 
a estratègia discursiva crítica. 
Apel·lem a les mixtures de l’art 
relacional i la desconstrucció 
de les imatges per qüestionar 
idees, rols, estigmes i afirma-
cions que han estat naturalit-
zades pel discurs hegemònic, 
proposant altres imatges que 
parlin d’experiències que tras-
toquen la nostra existència, 
articulant i relacionant temàti-
ques conjunturals com el fe-
minisme, migració, diversitat 
sexual, masculinitats, censura, 
poliamor, consum, afectes, etc. 
per tal que ens permeti dialogar 
amb la subversió de represen-
tacions, imatge i idees institu-
ïdes per interpel·lar la nostra 
pròpia subjectivitat.

EXPOSICIONS I
PRESENTACIONS 
ARTÍSTIQUES

8
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Les instal·lacions del Centre Cívic 
Sant Andreu acullen diverses enti-
tats i associacions per tal que pu-
guin 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 lactàn-
cia materna i formació específica 
que ofereixen informació i suport a 
les mares que volen alletar els seus 
fills.
albalactanciamaterna.org

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

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 poètica, obert a tothom que 
hi vulgui participar. Organitza reci-
tals poètics.

INFORMACIÓ DELS SERVEIS

Suport a la creativitat
Al Centre Cívic Sant Andreu tenim 
la voluntat de promoure i facilitar 
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 ter-
me 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 dife-
rents sales per acollir-hi activitats 
de la xarxa associativa de Sant 
Andreu. Per tal de fer ús d’aques-
tes sales, cal fer-ne una reserva 
prèvia amb suficient antelació a 
l’Administració del centre. Hores 
convingudes segons disponibilitat 
de la sala. Preus públics. Es po-
den fer sol·licituds d’espai via cor-
reu 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’ofer-
ta cultural del barri i de 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 pú-
blica les publicacions que ens fan 
arribar altres programes d’art con-
temporani en el marc del Progra-
ma d’Intercanvi de Publicacions. 
Aquestes publicacions es poden 
consultar en sala o bé sol·licitar-les 
en préstec durant un mes. 
El fons el componen totes les pu-
blicacions editades per Sant An-
dreu Contemporani, així com altres 
publicacions de museus, centres 
i institucions d’art, com el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelo-
na (MACBA), el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (MN-
CARS, Madrid), Artium (Vitòria), el 
Centro de Documentación y Estu-
dios Avanzados de Arte Contem-
poráneo (CENDEAC, Múrcia), el 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (MUSAC, León) o el 
Museu d’Art Modern de Tarragona, 
o 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).

INFORMACIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES

Penya blanc-i-blava 
de Sant Andreu
Dimecres de 17 a 19.00 h
Penya futbolista del RCD Espanyol 

Coral d’avis cantaires 
de Sant Andreu
Dimarts i dijous de 16 a 17.30 h
Coral de gent gran entusiasta i amb 
molta energia. Grup obert a rebre 
cantaires jubilats.

Grup de poesia 
Ariadna
Dimarts de 10 a 12 h
Grup obert d’aficionades a la po-
esia.

Associació 
Mossen Clapès
Dimarts de 16 a 18 h
Organització i coordinació d’activi-
tats adreçades a gent gran.

Associació 
Otium Club
Últim divendres de cada mes 
16 a 21 h
Associació que promou i fomenta 
la cultura i la divulgació de conei-
xement científic i pensament crític, 
racional i creatiu.

Centre Ocupacional 
Camí
Divendres de 9 a 11 h
Centre que treballa per la inserció 
socioeducativa de persones amb 
diversitat funcional.



Districte de
Sant Andreu 

RBLA. DE FABRA I PUIG 

CENTRE CÍVIC
SANT ANDREU 

C. DE CONCEPCIÓ ARENAL

C. DE SÒCRATES

C. GRAN DE SANT ANDREU

L1 FABRA I PUIG

C/ Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Bus: B20, 40, 35, 34, 12, 11, H8 i H6 
Metro: Fabra i Puig (L1) i Bicing
Tel i Fax: 933 119 953 / 933 117 072
infoccsa@bcn.cat
ccivics.bcn.cat/santandreu

Dilluns a divendres
9 a 14 h / 16 a 21.30 h

ADREÇA HORARIS

MAPA


