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INSCRIPCIONS:
Del 6 de setembre al 23 de setembre de
dilluns a divendres 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 destinades a persones
que no disposin d’accés a internet o a les
que han d’entregar documentació (persones en situació d’atur i/o amb alguna
discapacitat).
Important!
Els tallers de tardor ja són presencials!
L’aforament serà reduït i l’ús de mascaretes obligatori. Les interaccions entre les
persones usuàries també serà restringit.
El Centre Cívic es reserva el dret de canviar els tallers al format on-line en cas que
les restriccions pel context Covid-19 així
ho requereixin.
Una vegada començats els tallers, no
es retornaran els diners de la inscripció.
Així doncs, a partir del 4 d’octubre 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 16 anys.
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 manera presencial 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 reducció del 75% en la tarifa
dels tallers, sempre que presentin la documentació pertinent en el moment de fer
la inscripció i només es pot fer de manera
presencial al taulell del centre.
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BALL I SALUT

MINDFULNESS
Dilluns de 16.15h a 17.15h del 4 d’octubre al 29 de novembre / 8 s
A càrrec de Melània Mosteiro
Preu: 34.07€

Mindfulness vol dir “atenció plena”, “ser conscient”. Ens permet posar
el focus en el que és realment important i així gestionar 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, meditació i relaxació.
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GAC - POSA’T EN FORMA!
Dilluns de 17.30h a 18.30h, del 4 d’octubre al 29 de novembre / 8 s
A càrrec d’ Enrique Santamaria
Preu: 34.07€

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

HIPOPRESSIUS
Dimarts de 12.30h a 13.30h, del 5 d’octubre al 30 de novembre / 8 s
A càrrec de Carolina Londoño
Preu: 34.07€

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 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.
Observacions: cal tenir màrfega i tovallola!
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STRETCHING

DAN

Dimarts de 16.15 a 17.15 h, del 5 d’octubre al 30 de novembre / 8 s
A càrrec de Celeste Ayus
Preu: 34.07 €

Dimecr
A càrre
Preu: 5

Una classe on realitzarem exercicis suaus i sostinguts per a augmentar
l’elasticitat, la tonificació i la mobilitat del cos, posant la consciència en
la respiració permetent una relaxació total. Cal tenir màrfega, tovallola i
una banda elàstica d’intensitat mitjana.
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PILATES
Dimarts (grup tarda) de 17.30 h a 18.30 h, del 5 d’octubre al 25 de novembre / 8 s
Dijous (grup matí) de 10 a 11 h, del 7 d’octubre al 25 de novembre / 8 s
A càrrec de Celeste Ayus
Preu: 34.07 €

Sistema d’entrenament que combina 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 muscular, exercitar l’elasticitat o reduir
l’estrès.
Observacions: cal tenir màrfega, tovallola i una banda elàstica d’intensitat mitjana.
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BOLLYWOOD
Dimarts de 19h a 20:30h, del 5 d’octubre al 30 de novembre / 8 s
A càrrec de Clàudia Labella
Preu: 51.12 €

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, les danses urbanes o fins i
tot la samba o la salsa.
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IOGA & RESPIRACIÓ
Dimecres de 16:45h a 18:15h, del 6 d’octubre al 24 de novembre / 8 s
A càrrec de Melania Mosteiro
Preu: 51,12€

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. A més combinarem el ioga amb la pràctica de
respiracions i relaxacions guiades per aconseguir un
profund estat de benestar.
Cal portar màrfega i una tovallola!
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DANSA CREATIVA
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Dimecres de 18:45h a 20:15h, del 6 d’octubre al 24 de novembre / 8 s
A càrrec de Clàudia Labella
Preu: 51,12€
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Vols gaudir de la dansa des de les teves emocions? Vols aprendre a expressar-te des del moviment? Vols potenciar la teva creativitat? Aquesta
és la teva activitat! Juntxs, ens cuidarem per dins i per fora amb exercicis de respiració, consciència corporal i danses que potenciaran la teva
autoestima, la teva habilitat per comunicar-te i faran treballar el teu cos i
ment de manera dinàmica i respectuosa.
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BODY COMBAT
Dijous de 17h a 18h, del 7 d’octubre al 2 de desembre / 8 s
A càrrec d’Enrique Santamaría
Preu: 37,07€

El body combat és un programa d’exercicis cardiovasculars que, inspirat en les arts marcials, consisteix en realitzar moviments provinents de disciplines, com el karate,
la boxa, el taekwondo o el muay thai (boxa tailandesa),
acompanyats de música. Un esport que t’ajudarà 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!

SOOOMBAH!
Dijous de 19:15 h a 20:15 h del 14 d’octubre al 9 de desembre / 8 s
A càrrec de Paulo Miranda
Preu: 34,07€

Sooombah consisteix en una activitat 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!
ESPECIAL GENT GRAN

GIMNÀSTICA I CONSCIÈNCIA CORPORAL
GENT GRAN
Dimarts de 9.30 a 10.30h, del 5 d’octubre al 30 de novembre / 8 s
A càrrec de Glòria Jorquera
Preu: Gratuït amb sorteig
Públic: només majors de 65 anys.

En aquest taller practicarem una gimnàstica suau que incorporarà: estiraments, exercicis de resistència, equilibri, relaxació, etc. Treballarem
també diferents ritmes, harmonitzant els moviments amb la música. Els
exercicis estan orientats a prendre consciència corporal per tal que, en
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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 nostra qualitat de
vida. Pots consultar les bases
a la nostra web o bé al taulell
del centre.

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Divendres de 9:45 a 11h, del 15 d’octubre al 3 de desembre
A càrrec de Rosa font
Preu: Gratuït amb sorteig
Públic: només majors de 65 anys.

Mantén el teu cos en forma amb aquest
taller on es treballarà: una correcta postura corporal, la respiració, estiraments,
exercicis per exercitar totes les parts del
cos amb moviments suaus i la relaxació,
per descansar tant el cos com la ment.
Cal portar roba còmoda i mitjons gruixuts.
IDIOMES

ENGLISH FOR BEGINNERS
Dilluns de 17h a 18:30h, del 18 d’octubre al 20 de desembre / 8 s
A càrrec d’Alan Van Caeter
Preu: 51.12€

Curs d’iniciació i supervivència que
et donarà les eines necessàries per a
poder sortir-te’n en anglès en diferents
situacions de la vida quotidiana. Taller
dinàmic que ofereix la oportunitat d’utilitzar l’idioma des del primer dia.
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FRANÇAIS POUR DEBUTANTS
Dilluns de 18:45h a 20:15h, del 18 d’octubre al 20 de desembre / 8 s
A càrrec d’Alan Van Caeter
Preu: 51.12€

Curs d’iniciació i supervivència que et
donarà les eines necessàries per a poder sortir-te’n en francès en diferents
situacions de la vida quotidiana. Taller
dinàmic que ofereix la oportunitat d’utilitzar l’idioma des del primer dia.
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RECURSOS I CREATIVITAT

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
Dimarts de 18h a 19:30h, del 19 de octubre al 14 de desembre / 8 s
A càrrec de Claudia Frontino
Preu: 51.12€

Tens una càmera i no saps com treure-li profit? Apunta’t a aquest curs de fotografia bàsica i entendràs com funciona el teu equip!
Curs amb teoria i pràctica per aprendre a
fer fotografies sense estressar-se amb tants
botons. Cal portar càmera digital que tingui
opció de disparar en mode manual.
Cal portar càmera rèflex, compacta o híbrida
que permeti disparar en mode manual.

ESCRIURE SOBRE L’EXPERIÈNCIA: DELS
RECORDS A L’AUTO-FICCIÓ
Dijous de 10:00h a 11:30h, del 7 d’octubre al 25 de novembre / 8 s
A càrrec de Patrícia Font
Preu: 51.12€

La vida com a matèria primera per a l’escriptura. Tots tenim una biografia i hem viscut
experiències bones, no tan bones o dolentes; hem participat en fets històrics o bé hem
estat testimonis de vides increïbles, de decisions vitals que han pres altres però que ens
han deixat una empremta inesborrable. Tot
aquest material vital el podem convertir en
material literari: des de records propis, diaris íntims, memòries que abasten una vida o
potser aquest últim any pandèmic. Podem
fer de la vida, ficció; de la biografia, novel·la; podem fins i tot inventar-nos
un jo diferent a nosaltres mateixos. Aquest taller d’escriptura el centrarem
en aquests gèneres. Escriurem i compartirem els nostres textos i farem de
l’escriptura no només una eina d’expressió sinó un canal per treure fora
les nostres emocions perquè la biografia també és la suma de sentiments.

GUITARRA INICIAL
Dijous de 18h a 19h, del 7 d’octubre al 25 de novembre / 8 s
A càrrec de Paulo Miranda
Preu: 34.07€

Tens una guitarra a casa i no saps què fer amb
ella? Vine a descobrir i connectar amb l’instrument musical en un espai còmode, 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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EXPRESSIÓ CREATIVA
Divendres d’11h a 12:30h, del 8 d’octubre al 26 de novembre / 8 s
Preu: 51.12€
A càrrec de Dana Jasovich

Un espai per a crear, imaginar i despertar la creativitat a partir de propostes,
jocs visuals i gràfics. L’art serà un camí
i valorarem més els processos que els
resultats.
Treballarem en llibretes i quaderns, experimentant amb diferents materials i
amb tècniques mixtes de dibuix, transferència, pintura I collage.
També observarem il·lustracions i obres d’artistes.
Materials: la primera classe no cal portar-ho tot, només el que tingueu a
casa: llibretes, tinta xinesa, aquarel·les líquides, gouache, llapis de grafit i
de color. Pinzells, draps, pot per aigua.

ACTIVITATS
Totes les activitats d’aquest
apartat son gratuïtes i amb aforament limitat. Per això cal fer reserva al web, al telèfon, al correu

o al taulell del centre, excepte
aquelles activitats que especifiquin una altra adreça.

EL COR DE SANT ANDREU
Itinerari cultural
Dijous 16 de setembre de 2021 de 17h a 20h
A càrrec d’Oleguer Biete
Públic: adult

Una passejada pel barri on descobrirem l’origen, la història i els indrets
més significatius del cor de Sant Andreu, que va passar de ser un antic
poble rural a l’extens barri de Barcelona que és actualment.
Tot i tenir una llarga existència, la imatge del barri que tenim avui és el
resultat de les transformacions industrials i urbanístiques que s’hi van fer
des de finals del segle XVIII, i especialment durant el segles XIX i XX, amb
la creació d’importants empreses com la Fabra i Coats... però Sant Andreu és molt més que això.
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REPAIR CAFÉ: JORNADA D’AUTOREPARACIÓ
DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS
Dimecres 6 d’octubre de 18 a 20h
A càrrec de: Open Art Association
Organitza: Aula Ambiental
Públic: adult

Els residus electrònics són un dels residus que ha augmentat més en
els últims anys. Moltes vegades aquests residus acaben a abocadors no
controlats i no entren en el circuit de reciclatge. En aquest taller aprendrem les tècniques bàsiques per aprendre a reparar els nostres petits
electrodomèstics. Porta aquell aparell que no funcioni i l’arreglem plegades!
Important: Les participants poden portar un petit electrodomèstic (planxa,
torradora, microones, batedora, etc) que ja no funcioni i aprendran a arreglar-lo durant el taller.

“QUÈ FER SI EM SENTO DISCRIMINADA PER
SER DONA?”
Xerrada formativa – Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones
Dijous 25 de novembre a les 18:30h
A càrrec del PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones)
Públic: adult

Espai de reflexió i contrast
per prendre consciència sobre les diferents situacions
de micromasclismes i de les
situacions quotidianes de
discriminació pel fet de ser
dona. Es donaran estratègies perquè la dona pugui
identificar aquestes situacions i recursos per a què
pugui fer front a aquestes situacions i sàpiga com actuar.
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SORTIDA FOTOGRÀFICA: ELS COLORS DE LA
TARDOR
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Dissabte 27 de novembre de 10:30 a 13:30h
A càrrec de: Clàudia Frontino
Públic: adult

Explorem els colors de tardor en aquesta
passejada fotogràfica pel barri! Sortirem
a fotografiar les llums i colors de Sant Andreu i en acabar farem un visionat col·lectiu per posar en comú tots els punts de
vista. Vine a passar-t’ho bé càmera en
mà!
Cal portar càmera o mòbil amb càmera.
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MOVEMENT APPROACH
Taller de dansa
Organitza: Hop Sant Andreu
Divendres 3 de desembre 18:30h
A càrrec de: Agnés Sales
Públic: a partir de 14 anys.
Cal tenir coneixements mínims de dansa.

Aquesta activitat parteix d’una visió
pròpia de les danses urbanes, caracteritzades per l’energia i impremta que
cada ballarí/na deixa en el seu ball.
Ens aproximarem al moviment i a la
dansa a partir d’una sèrie d’exercicis
d’improvisació, teatralitat i composició, que s’uniran, amb l’objectiu principal de realitzar una recerca individual per a poder compartir amb els/
les altres. Aquesta proposta de moviment ve donada com una recopilació
d’un constant procés d’aprenentatge en el qual es poden distingir 4 blocs
principals: el treball a terra, el moviment acrobàtic, el partnering i dinàmiques de cypher. Ens focalitzarem en crear i transformar moviments per a
dotar-los d’originalitat i essència.

XERRADES DE CNV (COMUNICACIÓ NO
VIOLENTA)
A càrrec d’Annette Stössel
Públic: adult a partir de 16 anys

Important: xerrades en format on-line
amb aforament limitat.
Dijous 7 d’octubre 18:30h
Iniciació a la Comunicació NoViolenta
En aquesta primera xerrada parlarem dels
4 elements que formen la base de la CNV, la seva estructura central i la
consciència que fomenta aquest llenguatge transformador. Aclarirem la
connexió entre emocions i necessitats i veurem com podem canviar d’un
llenguatge basat en judicis i agressivitat a un llenguatge basat en allò que
sentim i necessitem. I veurem com la CNV ens pot ajudar a comprendre’ns
millor en situacions i reptes de la nostra vida quotidiana.
Dijous 21 d’octubre 18:30h
De judicis, etiquetes i interpretacions
Com pot ser que tan sovint saltem a la defensiva quan escoltem certes
afirmacions o ens trobem en conflicte amb una altra persona sense saber
ben bé què ha passat? En aquesta xerrada profunditzarem en el que està
passant en aquests moments i què podem fer perquè la nostra comunicació creï connexió en comptes de distanciament, i quin rol té una observació sense judicis, etiquetes o interpretacions durant aquest procés.  
Dijous 4 de novembre 18:30h
I, com li dic això?
Reconeixes la situació en la qual et sents incòmode amb alguna persona
i necessites expressar-te, però no t’atreveixes a fer-ho perquè no saps
com? Potser és per por a la seva reacció, per por a fer-li mal o que s’enfadi
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amb tu… En aquest taller acollirem aquestes situacions per a comprendre-les i trobar maneres d’expressar el que és important per a nosaltres
cuidant al mateix temps la relació amb l’altra persona.
Dijous 18 de novembre 18:30h
Escoltar la nostra ràbia i comprendre-la
En aquest taller acollirem la ràbia com una reacció humana i natural que
vol ser escoltada i que té a veure amb la nostra forma de pensar i avaluar.
Explorarem com els nostres pensaments ens solen mostrar la realitat a
través d’uns filtres que sovint ens desconnecten de les altres persones i
ens fan difícil veure, reconèixer i satisfer les necessitats de totes les parts
implicades, generant malestar i frustració. Escoltar la rabia de manera
empàtica permet transformar aquestes situacions, apropar-nos i generar
més comprensió i connexió.

TALLERS D’EXPRESSIÓ I CREATIVITAT PER A
MARES, PARES I CUIDADORXS
A càrrec d’Annette Stössel
Públic: adult a partir de 16 anys

En aquests tres tallers obrirem un espai d’investigació creativa. Posarem
l’atenció en allò que està viu dins nostre, als detalls de la vida que massa
sovint desapareixen en la quotidianitat i les presses, perdent així el seu
potencial nutritiu. Ens donarem l’oportunitat de ser vistos i elevats per a
inspirar la nostra creativitat i nodrir la
nostra consciència. Permetrem que
parli aquella part intuïtiva nostra que
ens ajuda a comprendre’ns des d’una
mirada nova i oberta. Connectarem
amb el nostre imaginari i amb les nostres riqueses interiors, obrint un espai
de llibertat compartit i inspirador.
Durada: 1,5 h
Divendres 1 d’octubre 17:30h
Parlant “tardor” i altres veus cícliques
En aquest taller connectarem amb la poesia de la tardor, amb la seva llum
i màgia i amb la transformació que plasma i la que ens convida a obrirnos als canvis tan propis de la vida mateixa. Fluïm entre paraules i colors,
i podem acollir la saviesa dels cicles sabent que el que ja ha passat està
contingut en el present i que donarà continuïtat al futur.
Material: fulls de paper (DIN A3 o DIN A4) i bolígraf, llapis i/o retoladors,
fulles, branques i altres elements de la naturalesa propis de la tardor, cola
i, si la tens a mà, pintura.
Divendres 29 d’octubre 17:30h
“Mani-obres”
Parlarem de les nostres mans i les deixarem parlar. Som conscients de
com ens donen suport cada dia? Les convidarem a explicar-nos els seus
records sobre les textures i sensacions més enllà de les paraules. Recordarem la força que poden tenir i de les carícies que són capaces de
donar. Crearem un homenatge a aquest univers de sensacions amb les
quals ens podem connectar amb el joc que ens ofereix la nostra creati11

vitat.
Material: fulls de paper (DIN A3 o DIN A4) i bolígraf, llapis i/o retoladors,
cola i, si la tens a mà, pintura
Divendres 26 de novembre 17:30h
La Poesia i la potència de les imatges quotidianes
Jugarem amb les moltes imatges que rebem cada dia, algunes efímeres,
passatgeres, quasi desapercebudes i d’altres imponents, repetides i fins
i tot impactants. Totes ens fan sentir, entren al nostre món i deixen la seva
impremta. En aquest taller crearem el nostre propi escenari, la nostra
pròpia història des de la llibertat que ens atorga la nostra imaginació.
Material: fulls de paper (DIN A3 o DIN A4), revistes i/o diaris antics, tisores, bolígrafs, llapis i/o retoladors, cola i, si la tens a mà, pintura.

ACTIVITATS INFANTILS
I FAMILIARS
PAR(K)ING DAY – “COM T’AGRADARIA QUE
FOS EL TEU CAMÍ CAP A L’ESCOLA?”
Espai d’il·lustració infantil no dirigida
Divendres 17 de setembre de 17h a 20h
Públic: infantil a partir de 4 anys

Sortim a reivindicar la necessitat d’incrementar el verd a
la ciutat, els espais de jocs i
l’espai públic, de reduir els
cotxes i la contaminació i de
construir altres escenaris i
formes de viure respectuoses
amb el medi ambient i les generacions futures.
Si poguessis escollir el camí ideal cap a l’escola, com seria? Sense cotxes? Amb més arbres? Més colors? Menys sorolls? Vine a dibuixar-lo i
participa de l’exposició col·lectiva infantil.

LA HISTÒRIA DELS NINOTS, UNXS
INCREÏBLES SUPERHEROIS I
SUPERHEROÏNES URBANXS
Contacontes
A càrrec de: Fundació El Milà
Dissabte 9 d’octubre a les 11h
Públic: infantil de 3 a 8 anys
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Coneix la història d’uns herois i heroïnes
urbans molt especials que ens visitaran i
ens explicaran les seves missions ambientals que, des de la senzillesa, acompleixen
a la ciutat per fer d’ella un lloc més agradable on viure, encoratjant-nos a transformar-nos també en herois i heroïnes del
nostre barri.

ORGÀNIC - JORNADA BARCELONA DIBUIXA!
Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2021
El dibuix es descomposa, es transforma i fins i tot explota
Jornada a càrrec de Dana Jasovich
Diumenge 24 d’octubre / horari a confirmar
Públic: familiar

Orgànic té vida i per tant es transforma.
Orgànic és irregular i té moviment.
Orgànic es descompon, muta,
creix o decreix, es podreix, es camufla, esdevé
terra, aire, aigua...
A partir de fruites i verdures, i dels
seus elements gràfics, amb el dibuix, la taca i
la experimentació, imaginarem
aquesta descomposició, la transformació i fins i
tot una possible explosió.

“10 CIUDADES Y UN SUEÑO” - TALLER
D’ARQUITECTURA PER INFANTS
Dissabte 13 de novembre a les 11h
Públic: familiar (infants d’entre 5 i 12 anys acompanyats per 1 adult/a)
A càrrec de Arquiniños – Tamara Ianowski

Com són les ciutats del món?
Son totes iguals? En aquest taller
descobrirem el meravellós món
de l’arquitectura jugant a dissenyar la nostra pròpia ciutat en 3
dimensions mitjançant la tècnica
del pop-up. Una oportunitat per
divertir-nos i gaudir de la nostra
creativitat en acció!
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ESCENARI SANT ANDREU
HOMENATGE A LES ÀVIES...
...que sense anar a la guerra van fer la lluita des
de casa
Representació teatral – Cicle Calidoscopi Cultural
Divendres 1 d’octubre a les 19:30h
Públic: general

Idea, dramatúrgia i direcció: Marta
Genís i Àngels Castuera.
Interpretació: Marta Genís i Àngels
Castuera.
Dues dones es refugien al l’edifici
que ara és el Centre Cívic durant un
dels bombardejos feixistes assolen
Barcelona en els primers mesos de
1938. Amb elles, un grup de vianants
també troben refugi en l’edifici. En
aquesta trobada entre les dones i el
públic, s’aniran descobrint moments
de les seves històries particulars i de
la història col·lectiva.

SE ACABARON LOS BACANALES - POESIA
EN VIU
Recital inaugural participatiu
Dijous 7 d’octubre a les 19h
Públic: a partir de 16 anys
A càrrec de: Ana López Serrano

En aquest recital viatjarem en vers
a aquell estiu daurat de 2020, en el
temps on es van acabar els bacanals
i només va quedar la crítica nostàlgica
plena de records de quan es vivia, es
respirava i es ballava en llibertat.
Poemes plens de llum i nostàlgia, genis, fetilleres i amor entre línies que
transcorreran en aquest màgic recital,
que no només tindrà com a protagonista a l’escriptora: es convida a tots
els espectadors i a totes les espectadores a comentar i compartir els seus
propis textos!
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VIATGERA
Representació teatral
Divendres 8 d’octubre de 2021 a les 19h
Públic: familiar a partir de 4 anys

Presenta: Companyia La Salada
Direcció: Achu Viotti
Interpretació: Celina Inchausti
És la fantàstica història d’una dona valenta i
aventurera que emprèn el seu gran viatge, sense
a por a perdre’s. Amb el tiquet del seu vaixell a la
mà i un mapa, aquesta simpàtica dona arriba al
lloc de sortida i on viurà moments màgics i divertits. Però... on està el seu vaixell?
Viatgera és un espectacle familiar de teatre gestual, de llenguatge universal i amb projeccions d’animacions i l’execució d’un clarinet en directe.
Una única protagonista en escena desplega un univers visual particular
des de la bellesa de la simplicitat i creant una atmosfera íntima que submergeix l’espectador/a en la història d’una viatgera. És també una invitació
a reflexionar, des de l’humor, sobre l’existència, el temps, els valors i allò
essencial de la vida, tot des d’una mirada que es deslliga dels rols passius
i de cures que se’ls atribueix a les dones grans.

NITS DE FOLK – DUET BETZUCA
Concert
Divendres 22 d’octubre a les 19h
Públic: adult
Organitza: La Lira

El grup terrassenc Betzuca està format per Carol
Duran, a la veu i violí i la Núria Lozano, a la veu
i a l’acordió.

MISS, COSAS Y YO
Representació teatral
Divendres 29 d’octubre a les 19h
Públic: adult

Presenta: Nemin Cia
Direcció: Diana Pla
Interpretació: Diana Pla
“Miss, Cosas y Yo” és un espectacle en català
on coexisteixen diferents disciplines com el teatre, la dansa i clown. A partir d’un fet autobiogràfic, l’actriu ens convida a submergir-nos en la ment
d’una jove creadora nascuda a Barcelona que intenta engendrar el que
serà el seu primer espectacle en solitari. “Miss, Cosas y yo” és un viatge
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als desitjos, les pors i els entrebancs que viu una artista durant un procés
de creació. És un treball brutal d’honestedat, on l’actriu fa de les seves
ferides d’infància, la millor plataforma on totes ens sentim convidades a
acompanyar-la, re-visitant al mateix temps, les nostres pròpies ferides.

EL ALEGRE PAISAJE DE LA GENTE QUE
VOMITA
Representació teatral
Divendres 10 de desembre a les 19h
Públic: general a partir de 16 anys

Presenta: Cia. NOYO COLECTIVO
Autoria i direcció: Fran Lahera
Interpretació: Virginia Lahera i Jeni Abadia
Atacant el bullying i el moving, des de dins cap
enfora, aquesta història presenta 10 escenes filades entre sí a través d’un llenguatge efectiu i
molt necessari. En escena, un paisatge alegre
que dibuixa aquesta falsa moral en la que tothom
es veu envoltat i on l’espectador serà nominat a trobar quin paper ocupa
en la malaltia de l’altre.
La segona producció de Noyo Colectivo segueix apostant per una comèdia no tan comèdia on reflectir espais d’inflexió crítica cap a la llibertat
mental i física de les persones.

CICLE CLIP TEATRES
Representacions teatrals
Presenta: COMPANYIA CLIP TEATRES
Preu: 8€/6€ PUBLIC GENERAL/JUBILATS
Informació i reserves: tel 655 166 512
Públic: general

EL FUNERAL DE MARY-LIN, DE PERE ANGLAS
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Dissabte 16 d’octubre a les 20h
Diumenge 17 d’octubre a les 18h

Direcció: Marta Genís
Intèrprets: Xavier Martorell, Pep Vidal, Andreu Mas, Miquel Sesé
L’Antonio i el seu germà David es retroben
al funeral de la mare després d’anys de no veure’s. Antonio és un home
pragmàtic que s’agafa la vida com un joc d’oportunitats especulatives.
En David, en canvi, més idealista, és un artista plàstic que viu a l’es-
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tranger, la carrera del qual no va tan bé com presumeix. Encara hi ha un
tercer germà, en Santi, el més petit dels tres, que no té cap ocupació
estable i que confia que els pocs diners que els hagi deixat la mare l’ajudaran a sortir del forat on es troba.
La visita al tanatori de Joan Bonfill, el cuidador sanitari que s’ha fet càrrec
de la difunta durant els seus últims anys de vida, no tan sols trastocarà
els vincles afectius entre els tres germans, sinó que desenterrarà també
un passat que semblava del tot mort i sepultat.

OBRA A CONFIRMAR
Divendres 12 de novembre a les 20h
Dissabte 13 de novembre a les 20h
Diumenge 14 de novembre a les 18h

CABARET BRECHT
Divendres 19 de novembre a les 20h
Dissabte 20 de novembre a les 20h
Diumenge 21 de novembre a les 18h
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Divendres 26 de novembre a les 20h
Dissabte 27 de novembre a les 20h
Diumenge 28 de novembre a les 18h

Idea i direcció: Àngels Castuera
Intèrprets: Xano Porti, Núria Rosell, Enric Vila
Un grup de teatre està assajant una adaptació de ‘La bona persona de
Sezuan’ el març de 2020, per estrenar-lo en un parell de mesos. L’assaig queda interromput sobtadament per un virus que obliga a parar-ho
tot. Un any després, veient la llum al final del túnel, uns quants actors
d’aquell muntatge decideixen recuperar textos de Bertolt Brecht per posar-los en escena i desafiar el bloqueig que ens ha imposat la pandèmia.

EXPOSICIONS I
PRESENTACIONS
ARTÍSTIQUES
ETS CURIÓS?
A càrrec de: Els pintors de Sant Andreu
Del 6 al 28 de setembre de 2021

El Grup de Pintors de Sant Andreu et convida a descobrir fins a quin punt la teva
17

curiositat et durà a fer volar la imaginació en la seva propera exposició. Les
obres es presentaran d’una manera ben singular: un embolcall et donarà
la benvinguda a cada obra exposada, t’atreviriess a estripar-lo i descobrir
que s’hi amaga dins?

SE ACABARON LOS BACANALES
Exposició d’Ana López (@circe_medea) i Monica Kopatschek (@mokakopa)
Del 5 al 21 d’octubre

Projecte guanyador de la convocatòria
d’Art-Jove Boca Nord en la modalitat Creació Jove - Formats innovadors al CCSA
“Se acabaron los atardeceres dorados. Se
acabaron las luces, Baco, la noche y los veranos en las islas extranjeras. Sin embargo,
aquellos días de agosto 2020 nos convirtieron en cronistas de los sucesos, y a través
de los pinceles y las palabras vivimos intensamente lo que antes habíamos sentido en
nuestra propia piel.”
La pintora Monica Kopatschek i la poeta Ana
López Serrano reuneixen en aquesta brillant
exposició un conjunt d’obres carregades de contes, escenes oníriques i
missatges de tot tipus que rememoren l’antiga vida en societat en una
acolorida però profunda reflexió sobre la necessitat de les celebracions
conjuntes i les relacions humanes.

ORGÀNIC
Del 24 d’octubre al 12 de novembre

Exposició col·lectiva resultant de la
jornada Barcelona Dibuixa!
El dibuix es descompon, es transforma i fins i tot explota
Idea: Dana Jasovich
Orgànic té vida i per tant es transforma.
Orgànic és irregular i té moviment.
Orgànic es descompon, muta, creix
o decreix, es podreix, es camufla,
esdevé terra, aire, aigua...
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EXPOSICIÓ SOBRE LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE
EN DISPUTA
Organitza: Sant Andreu Contemporani
Del 25 de novembre al 14 de gener del 2022

Exposició sobre la qüestió del gènere en disputa, comissariada per Núria
Gómez Gabriel i Francesco Giaveri, tots dos membres del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2021. La mostra s’obre al
públic coincidint amb les festes de Sant Andreu i comptarà amb una selecció d’artistes presentats a la convocatòria del premi d’enguany.
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ALTRES EXPOSICIONS
ORGANITZADES PER SANT
ANDREU CONTEMPORANI
LLIURAMENT DEL PREMI MIQUEL
CASABLANCAS 2021 EN LA MODALITAT
D’OBRA + EXPOSICIÓ DE FINALISTES DEL
PMC2021 I ARTISTES RESIDENTS SAC-FIC
PROGRAMA DE RESIDÈNCIES 2020
Calendari: Del 20 d’octubre al 7 de novembre
Preu: Gratuït
Lloc: Planta 3 Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani de Barcelona
Com cada any Sant Andreu Contemporani celebra el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas en les seves quatre modalitats -Obra,
Projecte, Publicació i Comunicació gràfica- i inaugura oficialment l’Exposició de Finalistes de l’edició d’enguany, juntament amb els projectes desenvolupats pels artistes residents de SAC-FiC Programa de Residències
2020.
Organitza: Sant Andreu Contemporani

I’VE GOT A SUITCASE OF MEMORIES THAT I
ALMOST LEFT BEHIND
TIME AFTER TIME
Calendari: Del 13 novembre al 15 de gener del 2022
Preu: Gratuït
Lloc: Joey Ramone Gallery (Rotterdam, Holanda)
Time After Time reuneix l’obra de quatre artistes catalans o relacionats
amb Catalunya (María Alcaide, Bernat Daviu, Helena Vinent, Ian Waelder)
en una exposició que es desenvolupa en diàleg amb l’arquitectura que
reacciona a l’espai present, relacionant-lo amb l’escala del cos humà. En
introduir el factor antropomètric, l’exposició permet a l’espectador enfrontar-se a l’objecte, tant literal com metafòricament. Els materials utilitzats, el
seu origen i les seves propietats físiques exerceixen un paper fonamental.
Comissària: Kiki Petratou, guardadora de SAC International Curatorial Residency Program 2021.
Organitza: Sant Andreu Contemporani
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CONVOCATÒRIES
SAC INTERNATIONAL CURATORIAL
RESIDENCY PROGRAM 2022
Calendari: De l’1 de setembre al 10 de gener del 2022
Lloc: online
SAC International Curatorial Residency Program és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani, amb la col·laboració de Fabra i
Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i de l’Institut Ramon Llull, adreçat
a comissaris/àries internacionals. En el marc d’aquest programa, s’obre
una convocatòria per a seleccionar un comissari/ària internacional, que
formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels/les artistes catalans/es o del context català, presentats/des a concurs. El projecte
haurà de ser presentat al país de residència del comissari/ària o a un altre
espai internacional que decideixi.
Organitza: Sant Andreu Contemporani

SAC- FIC PROGRAMA DE RESIDÈNCIES
ARTÍSTIQUES + STAGE INTENSIU
Calendari: De l’1 de novembre al 6 de desembre
Lloc: online
SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant
Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona,
adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin
d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic, durant els
mesos de gener a desembre. Els i les artistes seleccionades podran gaudir
d’un stage intensiu que es complementa amb la residència. L’stage proposa la trobada dels i les artistes amb un professional de les arts visuals
durant tres dies per treballar intensament aspectes d’interès dins dels seus
processos artístics.
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PRESENTACIONS
PROJECTE VULL ESTAR FORT, D’ALEX SOLÉ
Calendari: Setembre, data per confirmar
Preu: Gratuït
Lloc: Per confirmar
Vull estar fort és un projecte d’investigació que conjumina el món
del fisioculturisme i el de l’artesanat. Posa el punt de partida en les
eines que converteixen la massa viva en objecte funcional i requereix
d’el cos de l’investigador com a eina per viure els canvis que en ell
esdevinguin al practicar aquestes dues disciplines.
Es preveu la conceptualització de diversos mobles que a l’hora de
fer-los tinguin en compte els grups musculars que s’activen, les calories gastades, etc. Vull estar fort és Premi Miquel Casablancas 2020
en la modalitat de projecte.
Organitza: Sant Andreu Contemporani

PROGRAMA PÚBLIC EN DIÀLEG
AMB EL PROJECTE DE L’ARXIU
INTERSEX DEL COL·LECTIU
QUENOSALGADEAQUÍ
Calendari: Novembre, data per confirmar
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
A aquest col·lectiu se li oferirà un espai de treball en el Centre Cívc
Sant Andreu, i amb les comissàries del Premi Miquel Casablancas
2021 (Núria Gómez Gabriel i Francesco Giaveri), es treballarà per a
dur a terme arxius sonors i publicacions efimeres amb la col·laboració d’altres agents.
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PROGRAMA DE MEDIACIÓ
EN PRÒPIA PELL (INTIMITAT FORÇADA)
Calendari: D’octubre a maig de 2022
Preu: Gratuït
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
Les arts, els mapes, les enginyeries i ciències, l’informàtica i l’internet, el
xamanisme. Com a espècie, l’humana depenem –socialment, constitutivament i evolutivament– de la neurodiversitat: dels camins generats per les
mirades naturalment distintes de la norma de les persones autistes, dislèxiques, esquizofrèniques, TDAH, TOC, Tourette, altes capacitats, Down,
Williams, epilèptiques, bipolars. De la mà de l’Associació Asperger de Catalunya, construirem una narrativa col·lectiva i en primera persona de la
neurodiversitat. Programa a càrrec d’Oriol Fuster Cabrera, guanyador del
Premi Miquel Casablancas 2021 en la modalitat de mediació.

ora de
s calos 2020

re Cívc
lancas
à per a
abora-

23

INFORMACIÓ

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
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 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’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.
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INFORMACIÓ D’ENTITATS
COL·LABORADORES

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 publicacions. 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 Contemporani 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
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).

Les instal·lacions del Centre Cívic Sant Andreu acullen diverses
entitats i associacions per tal que
puguin desenvolupar-hi la seva
tasca cultural, associativa i de divulgació.
Atenció! Si voleu contactar amb alguna de les associacions, assegureu-vos abans de trucar per saber
si es poden trobar presencialment.

CLIP TEATRES
Grup de teatre amateur amb representacions periòdiques (divendres
i dissabtes a les 20 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
recitals poètics.

PENYA BLANC-IBLAVA DE SANT
ANDREU
Dimecres de 17 a 19.00 h
Penya futbolista del RCD Espanyol
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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 poesia.

ASSOCIACIÓ GENT
GRAN SANT ANDREU
DE PALOMAR
Dimarts de 16 a 17.15 h
Organització i coordinació d’activitats adreçades a gent gran.

CENTRE
OCUPACIONAL CAMÍ
Centre que treballa per la inserció
socioeducativa de persones amb
diversitat funcional.
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Tel: 933 119 953 / 933 117 072
infoccsa@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu
E @CentreCívicSantAndreu
D @CCSAndreu
Q @ccsantandreu

