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PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS 
I ACTIVITATS

Centre Cívic Sant Andreu

Octubre a desembre 2020

Convivència, intercanvi, 
art, mediació, creació, 
diversió, descoberta.
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INSCRIPCIONS
Del 14 al 28 de setembre de dilluns a di-
vendres de 9.30 h a 14 h i de 16 a 20.30 h.
Preferiblement hauran de ser on-line, 
per evitar aglomeracions.
Les inscripcions presencials estan desti-
nades a persones que no disposin d’ac-
cés a internet o a les que han d’entregar 
documentació (persones en situació 
d’atur i/o amb alguna discapacitat).

Important!
Davant la situació actual fruit de la crisi 
sanitària i seguint les indicacions rebudes, 
l’aforament als cursos serà reduït per tal de 
poder garantir la distància de seguretat en-
tre les usuàries, per aquest motiu les places 
són limitades. 
Cal tenir en compte que durant aquest tri-
mestre, el centre cívic no us deixarà el 
material per fer servir a les classes, per tant 
tot el material necessari cal portar-ho de 
casa. A cada taller especificarem el que cal, 
i per avançat agraïm la vostra comprensió!
Una vegada començats els tallers, no es 
retornaran els diners de la inscripció. Així 
doncs, a partir del 5 d’octubre 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 professor/a 
o l’horari en cas necessari. Exceptuant 
aquells tallers on s’especifiqui el contra-
ri, els tallers estan destinats a majors de 
16 anys. En el cas excepcional que s’hagi 
d’anul·lar alguna sessió per qüestions sani-
tàries, aquesta serà recuperada via on-line.
Les persones que estiguin a l’atur poden 
gaudir d’una bonificació 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 mane-
ra presencial al taulell del centre.
Les persones amb reconeixement de dis-
capacitat d’entre el 33% i el 64% poden 
gaudir d’una reducció del 50% en la tarifa 
dels tallers; i aquelles que tinguin un reco-
neixement igual o més que el 65% poden 
gaudir d’una reducció del 75% en la tarifa 
dels tallers, sempre que presentin la do-
cumentació pertinent en el moment de fer 
la inscripció i només es pot fer de manera 
presencial al taulell del centre.

NOU TALLER

INDEX 

G GRATUÏT

TALLERS
BALL I SALUT

IOGA
Dijous de 10.40 a 12.10 h (grup 
matí) Del 8 d’octubre al 26 de 
novembre / 8 s

Dilluns de 16.15 a 17.45 h (grup 
tarda) Del 5 d’octubre al 30 de 
novembre / 8 s 
Preu: 51,12 €
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 meditació, 
podem assolir un estat de calma i 
serenitat que ens ajudi a descon-
nectar de l’estrès de la vida diària. 
Observacions: cal portar màrfe-
ga i una tovallola.

GAC - POSA’T 
EN FORMA!
Dilluns de 18.15 a 19.15 h, del 
5 d’octubre al 30 de novembre 
/ 8 s 
Preu: 34,07 €
A càrrec d’Enrique Santamaria

Exercici físic destinat a tonificar 
glutis, abdominals i cames (GAC). 
Un taller ideal per a aquelles perso-
nes que vulguin treballar el to mus-
cular a base d’exercicis focalitzats 
en aquestes parts del cos.

BODY COMBAT 
Dilluns de 19.45 a 20.45 h, del 
5 d’octubre al 30 de novembre 
/ 8 s
Preu: 34,07 € 
A càrrec d’Enrique Santamaría

El body combat és un programa 
d’exercicis cardiovasculars que, 
inspirat en les arts marcials, con-
sisteix en realitzar moviments pro-
vinents de disciplines, com el kara-
te, la boxa, el taekwondo o el muay 
thai (boxa tailandesa, acompanyats 
de música. Un esport que t’ajuda-
rà a tonificar el teu cos alhora que 
millores la teva resistència, agilitat 
i coordinació. Allibera adrenalina, 
posa’t en forma i descobreix la teva 
força interior!

STRETCHING 
Un retrobament amb el cos

Dimarts de 16.15 a 17.15 h, del 
6 d’octubre al 24 de novembre 
/ 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec de Celeste Ayus

Una classe on realitzarem exercicis 
suaus i sostinguts per a augmentar 
l’elasticitat, la tonificació i la mobi-
litat del cos, posant la consciència 
en la respiració permetent una rela-
xació total. Cal dur màrfega, tova-
llola i una banda elàstica d’intensi-
tat mitjana.

PILATES 
Dimarts (grup tarda) de 17.40 h 
a 18.40 h, del 6 d’octubre al 24 
de novembre / 8 s
Dijous (grup matí) de 9.15 a 
10.15 h, del 8 de octubre 
al 26 de novembre / 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec de Celeste Ayus

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 
màrfega, tovallola i una banda 
elàstica d’intensitat mitjana.
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BOLLYWOOD
Dimarts de 19.15 h a 20.45 h,
del 6 d’octubre al 24 de 
novembre / 8 s
Preu: 51,12 €
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 fins i tot la sam-
ba o la salsa. 

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA 
Dimarts de 12.30 h a 13.30 h 
(grup matí) Del 13 d’octubre a l’1 
de desembre / 8 s
Divendres de 16.15 h a 17.15 h 
(grup tarda) Del 9 d’octubre al 4 
de desembre / 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec d’André Torres

Entrena la musculatura abdominal 
i el sòl pelvià en aquest taller ade-
quat 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 pel-
vià aconseguiràs: reduir la cintura, 
augmentar el to muscular, millores 
posturals 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 sabi-
es que tenies! Observacions: Cal 
portar màrfega i tovallola.

GIMBRA: 
GIMNÀSTICA 
BRASILERA 
Dijous de 18.30 a 19.30 h, del 
8 d’octubre al 26 de novembre 
/ 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec d’André Torres

El gimbra és una activitat que bar-
reja exercicis de gimnàstica amb 
moviments de la capoeira. Un mè-
tode molt complet de tonificació, 
manteniment corporal i relaxació 
basat en entrenaments de força, 
polimètrics i funcionals. Un taller 
que t’ajudarà a mantenir l’elasti-
citat, 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. 

TAI-TXI TUANG 
I TXI KUNG 
Dijous de 17 h a 18 h, del 8 
d’octubre al 26 de novembre / 
8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec d’Enrique Santamaría

Proposta basada en els mètodes 
taoistes tradicionals que compor-
ta la pràctica d’exercicis suaus i 
relaxants per a preservar la salut a 
través de l’ús de l’energia, la res-
piració, els estiraments i la sincro-
nització de moviments. Aprendrem 
les tables del tai-txi coreà que re-
presenten els vuit elements de la 
creació de la filosofia del tao. Cal 
portar una canya de bambú.

MINDFULNESS 
Dijous, d’12.30 h a 14 h, del 8 
d’octubre al 26 de novembre / 
8 s
Preu: 51,12 €
A càrrec de: Melània Mosteiro

Mindfulness vol dir «atenció plena», 
«ser conscient». Ens permet posar 
el focus en el que és realment im-
portant i així gestionar millor les 
nostres emocions, les nostres re-
lacions i la nostra vida en general. 
Essent conscients, millorem l’as-
sertivitat, tenim eines per controlar 
la incertesa i gestionar l’ansietat i 
l’estrès. Ho aconseguirem a través 
de diferents tècniques d’atenció, 
estirament i relaxació. 

SOOOMBAH!
Divendres d’11.30 h a 12.30 h 
(grup matí) del 9 d’octubre al 27 
de novembre /8 s
Dijous de 19.50 h a 20.50 h 
(grup tarda), del 8 d’octubre al 
26 de novembre / 8 s 
Preu: 34,07 €
A càrrec de Paulo Miranda

Sooombah consisteix en una acti-
vitat cardiovascular que combina 
exercicis de tonificació amb balls 
llatins. Els passos són senzills, 
motiu pel qual les coreografies són 
fàcils de seguir. Si vols tonificar el 
cos a la vegada que passes una 
estona divertida, aquest és el teu 
curs! 

BALL I SALUT

GIMNÀSTICA 
I CONSCIÈNCIA 
CORPORAL 
Dimarts de 9.30 a 10.30 h, del 
13 d’octubre al 1 de desembre 
/ 8 s
A càrrec de Glòria Jorquera 

En aquest taller practicarem una 
gimnàstica suau que incorporarà: 
estiraments, exercicis de resistèn-
cia, equilibri, relaxació, etc. Tre-
ballarem també diferents ritmes, 
harmonitzant els moviments amb 
la música. Els exercicis estan orien-
tats 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.

GIMNÀSTICA 
PER A 
GENT GRAN 
Dimecres de 9.30 a 10.45 h, del 
14 d’octubre al 2 de desembre 
/ 8 s 
A càrrec de Rosa Font

Mantén-te en forma amb aquest 
taller on es treballarà: una correc-
ta postura corporal, la respiració, 
estiraments, exercicis per exercitar 
totes les parts del cos amb mo-
viments suaus 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.

G

G

ESPECIAL GENT GRAN
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RECURSOS I CREATIVITAT

INICIA’T EN 
FOTOGRAFIA! 
(RÈFLEX O 
COMPACTA) 
Dimarts de 17.45 a 19.15 h, del 
6 d’octubre al 24 de novembre/ 
8 sessions
Preu: 51,12 €
A càrrec de Claudia Frontino

Un taller que et proposa conèi-
xer la teva càmera fotogràfica de 
forma senzilla i treure’n el màxim 
profit. Coneixeràs el cos sencer 
de de la teva càmera, el diafrag-
ma, l’obturador, el sensor... i poc 
a poc aniràs “enquadrant” amb els 
ulls! La llum, els colors i les línies 
no tornaran a ser iguals! Una pro-
posta teòrica-pràctica que et dei-
xarà ben content/a amb les teves 
fotografies! 

AQUAREL·LA 
Dijous de 18.30 a 20 h, del 8 
d’octubre al 26 de novembre / 
8 s
Preu: 51,12 €
A càrrec d’Enrique Santamaria

T’agradaria aprendre a pintar i a ju-
gar amb molts colors? Amb la pin-
tura aquarel·la pots crear un ven-
tall molt ampli de diferents colors 
afegint-hi més o menys aigua. En 
aquest taller no només aprendràs 
diferents tècniques de com aplicar 
aquest tipus de pintura, sinó que 
també podràs experimentar lliura-
ment i així poder desenvolupar el 
teu propi estil! 
Cal portar: un bloc de paper 
d’aquarel·la, pinzells de diferents 
mides, paper secant, pintures 
d’aquarel·la de diferents colors i 
líquid de reserva. 

GUITARRA 
Divendres de 19.40 a 20.40 
h, del 9 d’octubre al 27 de 
novembre /8 s
Preu: 51,12 €
A càrrec de Paulo Miranda

Tens una guitarra a casa i no saps 
què fer amb ella? Vine a descobrir 
i connectar amb l’instrument musi-
cal en un espai còmode, amb una 
metodologia tranquil·la, senzilla i 
divertida. Amb pocs acords veu-
rem quins grans resultats podem 
obtenir. Cal portar l’instrument!

STOP MOTION!
Dimarts de 17.30 a 19.30 h 
1 i 15 de desembre / 2 s
Preu: 17,04 €
A càrrec de Clàudia Frontino

T’agradaria fer una pel·lícula amb 
fotografies? Apunta’t ara a aquest 
monogràfic de stop motion i filma 
el teu curt amb imatges fetes amb 
el mòbil. Aprendrem a pensar un 
petit guió, a muntar l’escena, a en-
registrar l’acció i a editar el resultat 
final, tot des del telèfon! 
Es necessita mòbil, trípode de 
mòbil o de càmera de fotos, petit 
o gran, (qui no en tingui ja inven-
tarem alguna cosa, però és preferi-
ble) i tenir instal·lada l’app gratuïta 
Stop Motion Studio. Disponible per 
apple o per android.

IDIOMES 

INTRODUCCIÓ 
A L’ÀRAB I
Dilluns de 18.30 h a 19.30 h, del 
5 d’octubre al 30 de novembre 
/ 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec d’Ichraf Benjelloun

T’agradaria aprendre la cal·ligrafia, 
les lletres i l’escriptura de l’àrab 
així com comprendre i vocalitzar 
paraules i frases d’ús quotidià? 
Apunta-t’hi a aquest taller!

ENGLISH 
FOR BEGINNERS 
Divendres de 17 h a 18 h, del 
9 d’octubre al 27 de novembre 
/8 s
Preu: 34,07 €

Aprenem nocions bàsiques de gra-
màtica, vocabulari i frases senzilles 
i d’us quotidià en anglès mitjançant 
exercicis i audicions a classe. 

CONVERSATION 
- INTERMIG 
(equivalent B1)-
Divendres de 18.20 a 19.20 h,
del 9 d’octubre al 27 de 
novembre /8 s
Preu: 34,07 €

Taller enfocat exclusivament a con-
versar en anglès i està adreçat a 
persones que ja tenen un nivell in-
termedi (equivalent a un pre-inter-
mediate). L’objectiu és que milloris 
el teu vocabulari i la teva pronúncia, 
alhora que adquireixes una major 
fluïdesa en l’expressió oral. Farem 
jocs de rol, parlarem de temes d’in-
terès cultural actual i tot això d’una 
manera amena i divertida!

FRANCÈS BÀSIC I
Dilluns de 17 h a 18 h, del 
5 d’octubre al 30 de novembre 
/ 8 s
Preu: 34,07 €
A càrrec d’Ichraf Benjelloun

En aquest curs farem exercicis 
i audicions a classe, aprendrem 
estructures gramaticals bàsiques i 
el vocabulari necessari per poder 
mantenir converses senzilles. 
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XERRADES DE CNV 
(Comunicació no 
violenta)
A càrrec d’Annette Stössel

Aquestes xerrades seran online per 
facilitar que el major nombre de per-
sones pugui realitzar-les. Igualment, 
és necessari la inscripció prèvia per 
donar-vos accés. 

SANT ANDREU 
NIGHT FEVER!:
VINE A BALLAR!
Divendres 6 de novembre, 
18.30 h
Pùblic: a partir de 16 anys
A càrrec de Blai Costa

Un taller pensat per gaudir de la 
pista de ball! Seguint alguns pas-
sos bàsics de danses urbanes, 
aprendrem a moure malucs, ca-
mes, braços i tot el cos sencer a 
ritme de Donna Summer i altres 
referents de la música disco i 
funky! Cal portar calçat i roba cò-
modes.

ACTIVITATS

Totes les activitats d’aquest 
apartat son gratuïtes i amb 
aforament limitat. 
Per això cal fer reserva 
al taulell del centre / 
tel. 93 311 99 53 / 
infoccsa@bcn.cat 

QUE FEM 
AMB LA RÀBIA?
Dijous 12 de novembre, 18.30 h

En aquesta xerrada posarem la llum 
sobre la ràbia, aquesta emoció tan 
familiar i coneguda i, a la vegada, 
estigmatitzada com a dolenta, inade-
quada i indesitjable. Aclarirem com 
es crea i què té a veure amb la nostra 
manera de pensar. Descobrirem allò 
que ens pugui aportar, com la podem 
utilitzar per connectar amb el que 
està viu dins nostra, i que demana 
ser atès.

TRANSFORMANT 
LA CULPA
Dijous 26 de novembre, 18.30 h

En aquest taller ens enfoquem a com 
la CNVens pot ajudar a cuidar-nos i 
crear una relació no violenta cap a 
dins. Abordem la necessitat de posar 
límits des del respecte cap a mi i els 
altres i com expressar i rebre un “no” 
amb tranquil·litat.
Veiem com la nostra manera de pen-
sar, habitualment basada en judicis 
morals duros, ens baixa, afebleix, 
crea culpa, vergonya i depressió – es-
tats que ens allunyen de la vida i ens 
emmalalteixen. Amb la CNV experi-
mentem una manera de tractar-nos 
des de l’amor, una manera que ens 
ajuda a créixer, a aprendre i a gaudir, 
acollint el que ens esdevé sense pors. 

TARDA DE 
MICROTEATRE
Divendres 2 d’octubre, 19 h

Ens estrenem amb una proposta es-
cènica! Veniu al Centre Cívic Sant An-
dreu i descobriu tres històries des de 
ben a prop. Més informació en breu!

SORTIDA 
FOTOGRÀFICA
Dissabte 14 de novembre, 
10.30 a 13.30 h
Acompanyada de Clàudia 
Frontino

La tardor és ben coneguda per la 
seva llum especial. Sortim al barri 
i enregistre-ho amb la nostra mi-
rada! La sortida inclou passejada 
i visionat de les imatges fetes per 
tothom. 

ELS PILARS 
DE LA COMUNICACIÓ 
NO VIOLENTA (CNV)
Dijous 15 d’octubre 18,30 h

Coneixerem les bases de la CNV, un 
llenguatge capaç de connectar-nos 
entre nosaltres més enllà de les dife-
rències que puguin haver. Veurem com 
podem canviar d’un llenguatge basat 
en judicis i agressivitat a un llenguatge 
basat en el que sentim i necessitem, 
començant a cuidar-nos i a resoldre 
conflictes d’una forma constructiva i 
empàtica. 

EL PODER 
DE L’EMPATIA
Dijous 29 d’octubre, 18.30 h 

Veurem l’empatia com la base i energia 
imprescindible per a crear una conne-
xió real amb nosaltres mateixos i amb 
els demés. Aclarirem que ser empàtic 
no vol dir estar d’acord amb tot, i com 
podem seguir sent empàtics també en 
situacions difícils. 
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TRACY, 
LA PORQUETA 
VOLADORA
Contacontes familiar
Dissabte 10 d’octubre, 11.30 h
A càrrec de Mireia Juanals

La Tracy, una porqueta que desitja 
més que res en aquest món apren-
dre a volar. Per això, haurà d’en-
dinsar-se en una gran aventura per 
trobar l’esperit que podrà fer reali-
tat el seu desig.

ACTIVITATS 
INFANTILS 
I FAMILIARS

INSEKTA’T, 
AJARDINA’T!
Taller emmarcat en 
BARCELONA DIBUIXA!
Jornada a càrrec de Francesca 
Llopis
Diumenge 25 d’octubre / horari 
i format per confirmar!

El 25 d’octubre torna la gran festa 
del dibuix de Barcelona i celebra 
el seu desè aniversari. Transfor-
meu-vos en libèl·lules o margarites, 
escarbats o lliris, fem un jardí amb 
totes nosaltres!

PINTEM AMB LLUM!
Taller de creació fotogràfica amb 
llum –Públic familiar-
Divendres 30 d’octubre, 17.30 h
A càrrec de: Lucièrnagas_Arte 
en Acció (Las Lucis)

Us proposem una activitat per gau-
dir en família basada en la pràctica 
i en el joc, amb l’objectiu de donar 
a conèixer la tècnica fotogràfica del 
lightpainting, és a dir, dibuixar amb 
una font de llum durant una expo-
sició fotogràfica perllongada. Per 
aconseguir-ho experimentem amb 
el funcionament dels elements ne-
cessaris; una càmera, diferents 
fonts de llums i condicions d’obs-
curitat.

IOGA I CONTES
Dissabte 3 de novembre, 
11.30 h
-famílies amb infants de 5 a 9 
anys- 

Us convidem a escoltar i viure amb 
el cos un conte! Farem postures 
bàsiques de ioga en un ambient 
molt relaxat tot en sintonia amb 
jocs, cançons i ganes de pas-
sar-ho bé.

TEORIA QUEER 
PER INFANTS
Taller per infants a partir de 7 
anys. Important respectar el límit 
d’edat!
Divendres 16 d’octubre, 18.30 h
A càrrec de: Marina Saenz i 
personaje personaje

Taller teòric i pràctic on veurem, a 
través d’un llibre cadàver exquisit, 
els conceptes d’orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió del 
gènere. La proposta vol mostrar 
que quan combinem totes les pos-
sibles opcions n’apareixen moltes 
més que les heteronormatives, que 
solen ser aquelles en les quals els 
infants estan socialitzats.
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FET A VALÈNCIA, 
LLUM DE 
BARCELONA
Exposició de Paula García 
Macedo
Projecte guanyador del 
Concurs d’Arts Visuals Premi 
Miquel Casablancas 2019 en 
la modalitat de projecte.
Del 9 de setembre al 7 
d’octubre 
Sala d’exposicions Centre 
Cívic Sant Andreu

Com a tancament a una inves-
tigació sobre les bases produc-
tives, econòmiques i estètiques 
de la pintura de cotxe, aquest 
projecte vincula els espais on 
es reprodueixen les relacions 
de producció capitalistes, les 
maneres de vida que aques-
tes impliquen i les materialitats 
que originen. El 1973, la Ford 
s’instal·la a Almussafes i, el 
1993, obre la fàbrica de Marto-
rell de Seat. Aquest és un viatge 
seguint un riu de pintura post-
fordista, situat en el context po-
ètic i polític d’aquests territoris.

EL DILUVI
Exposició de Tamara 
Ablameiko
Projecte guanyador de 
convocatòria d’ Art-Jove 
Boca Nord en la modalitat 
Creació Jove- Formats 
innovadors al CCSA
Del 13 de octubre al 15 de 
novembre

“El diluvi” és un projecte de co-
llage analògic sorgit en l’etapa 
de confinament. En aquest mo-
ment de tancament m’he sentit 
alliberada amb la seva metòdica 
insistent. He creat una peça al 
dia, una escenografia en la qual 
he pogut fer físics els meus pen-
saments i dirigir els meus senti-
ments i sensacions com si d’un 
diari visual es tractés, el qual 
desitjo compartir.

EXPOSICIONS I
PRESENTACIONS 
ARTÍSTIQUES

**VIATGES PER A 
SENTIR I CREAR
ACTIVITATS PER A INFANTS NO 
CAMINANTS ACOMPANYATS 
D’UNA PERSONA ADULTA
A càrrec de l’Annette Stössel, art 
terapeuta

DE COR A COR – EM 
CUIDO CUIDANT
Divendres 9 d’octubre, 18 h

Et convidem a gaudir amb el teu 
fill/a en un espai de cura i conne-
xió, un espai compartit per experi-
mentar un viatge cap a l’interior de 
tu mateixa, ple d’amor i inspiració 
– un viatge de cor a cor. Jugarem, 
imaginarem i crearem juntes refor-
çant els vincles entre grans i petits/
es.

VAIA TELA! – UN 
VIATGE DE COLORS
Divendres 13 de novembre, 
18 h

Vols riure, obrir-te i gaudir amb el 
teu infant, submergint-te en una 
experiència creativa, deixant enre-
re les rutines? Et convidem a fer-ho 
en aquest espai per a vosaltres, 
un espai d’imaginació i màgia on 
et convertiràs en la creadora de la 
teva pròpia experiència.
Per aquest taller fa falta que cada 
adult porti 3 peces de roba o teles 
de colors (no es tacaran ni es faran 
malbé)

SOM-HI! EL REGAL 
DE LA PRESÈNCIA
Divendres 4 de desembre, 18 h

Us oferim un espai de benestar i 
creativitat en el qual ens converti-
rem en unes artistes de la presèn-
cia: indagarem en l’art d’estar. Es-
tar amb nosaltres mateix@s i amb 
els/les nostres petits/es, creant vin-
cles com llaços de colors que arri-
ben més enllà de l’horitzó i retornen 
a nosaltres. 

QUINA FORMA TÉ 
L’ENERGIA?
Per a nens i nenes de 3 a 9 anys
Divendres 12 de desembre, 
11.30 h
A càrrec de: cooperativa nusos
Activitat coorganitzada amb 
l’Aula Ambiental de Sant Andreu

Passem-ho bé a un espai educatiu 
equipat amb material natural i d’ús 
quotidià, de lliure accés disposat 
en forma de reptes sobre fenò-
mens quotidians i experiències del 
dia a dia.
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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’11.15 a 13.15 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 18.30 a 20.30 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 diferents 
sales per acollir-hi activitats de la 
xarxa associativa de Sant Andreu. 
Per tal de fer ús d’aquestes sales, 
cal fer una reserva prèvia amb su-
ficient antelació a l’Administració 
del centre. Hores convingudes se-
gons 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’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 
pública les publicacions que ens 
fan arribar altres programes d’art 
contemporani en el marc del Pro-
grama 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
Dimecres de 16 a 18 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 GENT 
GRAN SANT ANDREU 
DE PALOMAR
Dimarts de 16 a 17.15 h
Organització i coordinació d’activi-
tats adreçades a gent gran.

CENTRE 
OCUPACIONAL CAMÍ
Divendres de 9 a 11 h
Centre que treballa per la inserció 
socioeducativa de persones amb 
diversitat funcional.
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