
TALLERS CULTURALS

Centre Cívic El Coll - La Bruguera

D’octubre a novembre de 2020



IOGA

Dilluns, de 18.45h a 20.15h                                           
Del 5 d’octubre                                  
al 23 de novembre                                    
Preu: 38,37€ 
Practicarem hatha ioga i 
aprendrem a relaxar-nos i 
revitalitzar-nos, tot carre-
gant el cos d’energia. 
Professora: Anna Mas

PILATES

Dilluns, de 20.30 a 22h                                                      
Del 5 d’octubre al                       
23 de novembre                                               
Preu: 38,37€

El Pilates millora el teu es-
tat integral, mitjançant un 
repertori d’exercicis fluids, 
precisos i eficaços que fu-
sionen la força muscular i 
el control mental. 
Professora: Valentina Medel

GIMNÀSTICA DE                
MANTENIMENT 

Dimarts, de 10.30 a 12h                                          
Del 6 d’octubre al                                  
24 de novembre                                     
Preu: 43,85€                       
Preu Targeta Rosa: 23,58€
Gimnàstica suau adreçada 
a gent gran per tal de po-
sar-se en forma, d’una ma-

nera amena i divertida. 
Professor: Jordi Garcia

TAI-TXI-TXUAN                             
I TXI-KUNG

Dimarts, de 18.45h a 20.15h                                                 
Del 6 d’octubre al                                               
24 de novembre                          
Preu: 43,85€
Amb exercicis respiratoris, 
estiraments, auto-massat-
ge i meditacions aconse-
guirem que l’energia circuli, 
afavorint la salut, la consci-
ència i la vitalitat. 
Professora: Ivana Navarro

TALLERS CULTURALS                                                                            

Els tallers comencen a partir del 5 d’octubre. Les inscripcions són a partir del 7 de setembre, de 
dilluns a divendres de 10.30h a 13.30h i 16h a 20h. Les persones interessades en acollir-se a la 
subvenció de preus dels tallers s’han d’adreçar a la recepció del centre. El pagament es pot fer 
en efectiu, amb targeta o online a través del web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll o a l’aplicació de cursos.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat gover-
namental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma pre-
sencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà 
adaptar aquesta activitat perque es pugi 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.

SALUT I BENESTAR



EXPRESSIÓ I MOVIMENT

CANT

Dimarts, de 19:30h a 21h                           
Del 6 d’octubre al                               
24 de novembre                                      
Preu: 43,85€
La veu és una forma de 
comunicació i d’expressió. 
Potencia-la amb un taller 
adreçat a principiants que 
no hagin treballat la veu. Es 
cantarà sobre bases mu-
sicals seguint els consells  
impartits per la professora. 
Professora: Cristina Escolà

ZUMBA A

Dimarts, de 20.30 a 22h                                            
Del 6 d’octubre                                     
al 24 de novembre                            
Preu: 43,85€
Vine a gaudir d’aquesta 
nova forma de practicar 
esport tot combinant exer-
cicis de tonificació amb 
passos de balls llatins. 
Professora: Jhonatan Sabogal

ZUMBA B  

Dimecres, de 17.45 a 
18.45h Del 7 d’octubre                                   
al 25 de novembre                            
Preu: 29,23€
Vine a gaudir d’aquesta 
nova forma de practicar 
esport tot combinant exer-
cicis de tonificació amb 
passos de balls llatins. 
Professor: Jhonatan Sabogal

DANCEHALL  

Dimecres, de 19 a 20.30h                                                    
Del 7 d’octubre                              
al 25 de novembre                                    
Preu: 43,85€
Gaudiràs de l’essència 
d’aquest estil de ball, origi-
nari de Jamaica. Coneixe-
ràs la història, la cultura i el 
perquè de cada pas. Rea-
litzarem diferents exercicis 
i coreografies molt enèr-
giques que ens ajudaran 
a mantenir-nos en forma i 

com no, a divertir-nos.
Professora: Geraldine Ta-
bares

CORE DANCE

Dimecres, de 20.45 a 21.45h                                                    
Del 29 d’abril al 10 de juny       
Preu: 29,23€
El Core Dance és una dan-
sa energètica que tonifica, 
allibera tensions, millora la 
postura, la coordinació i és 
alegra i divertida.
Professora: Ivana Navarro



El Coll - La Bruguera
c/ L’Aldea, 15 . 08023 Barcelona
tel. 93 256 28 77 · fax 93 256 28 76
ccelcoll@ccelcoll.org
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll
De dilluns a divendres, de 10h a 14h
i de 16 a 22h.
Dissabtes i diumenges, de 17 a 21h.

Bus: V19, 22, 87 i 129
Metro: L5 El Coll-La Teixonera
Sortida andana: Psg. Mare de 
Déu del Coll
Sortida carrer: C/ Beat Almató
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