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TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS

Centre Cívic Sant Andreu

Convivència, intercanvi, 
art, mediació, creació,

diversió, descoberta.
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INSCRIPCIONS
Del 21 de març al 8 d’abril 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 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 al-
guna discapacitat).

Important!
Els tallers de primavera són presen-
cials i amb aforament complet! L’ús de 
mascaretes és obligatori. Les interacci-
ons 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 con-
text Covid-19 així ho requereixin.
Una vegada començats els tallers, no es 
retornaran els diners de la inscripció. Així 
doncs, a partir del 8 d’abril no es retorna-
ran 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’especifi -
qui el contrari, els tallers estan destinats 
a majors de 16 anys. 
Les persones que estiguin a l’atur poden 
gaudir d’una bonifi cació del 50%, sempre 
que presentin la documentació pertinent 
en el moment de fer la inscripció. La ins-
cripció per a aturats es pot fer únicament 
de manera 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.

INDEX 

TALLERS
BALL I SALUT

MINDFULNESS
Dilluns de 16.15 h a 17.45 h del 
25 d’abril al 20 de juny / 8 s
A càrrec de la Melània Mosteiro
Preu: 51.12 €

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.
Observacions: cal tenir màrfega

TAI-TXI I TXI-KUNG
Dilluns de 18 h a 19 h, del 25 
d’abril al 20 de juny / 8 s
A càrrec de l’Enrique 
Santamaria
Preu: 34.07 €

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 respi-
ració, els estiraments i la sincronit-
zació de moviments. Aprendrem 
les tables del tai-txi coreà que 

representen els vuit 
elements de la cre-
ació de la fi losofi a 

del tao. 

GAC – POSA’T 
EN FORMA
Dilluns de 19.15 h a 20.15 h del 
25 d’abril al 20 de juny / 8 s
A càrrec de l’Enrique 
Santamaria
Preu: 34.07 €

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 base d’exercicis foca-
litzats en aquestes parts del cos.

STRETCHING
Dimarts de 16.15 h a 17.15 h, 
del 19 d’abril al 7 de juny / 8 s 
A càrrec de la Arantza López
Preu: 34.07 €

Una classe on realitzarem exercicis 
suaus i sostinguts per a augmentar 
l’elasticitat, la tonifi cació i la mobi-
litat del cos, posant la consciència 
en la respiració permetent una re-
laxació total. 
Observacions: Cal tenir màrfega, 
tovallola i una banda elàstica d’in-
tensitat mitjana.

representen els vuit 
elements de la cre-
ació de la fi losofi a 

del tao. 

 pàg.

Tallers  .......................2

Ball i salut.....................3

Especial gent gran .......6

Idiomes ........................7

Recursos i creativitat ...7

Activitats  ..................  9

Activitats infantils 
i familiars  ...............  13

Escenari 
Sant Andreu  ...........  14

Cicle Companyia 
Clip Teatres  ............  15

Exposicions 
i presentacions 
artístiques  ..............  16

Informació 
dels serveis  ............  18

Informació d’entitats 
col·laboradores  ......  19

tensitat mitjana.



4 5

PILATES
Dimarts (grup matí) d’11.15 a 
12.15 h, del 19 d’abril al 7 de 
juny / 8 s
Dimarts (grup tarda) de 17.30 h 
a 18.30 h, del 19 d’abril al 7 de 
juny / 8 s
A càrrec de la Arantza López
Preu: 34.07 €

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 tenir màrfega, 
tovallola i una banda elàstica d’in-
tensitat mitjana.

IOGA & RESPIRACIÓ
Dimecres de 17 h a 18.30 h, del 
20 d’abril al 8 de juny / 8 s
A càrrec de la Melania Mosteiro
Preu: 51,12 €

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. 
A més combinarem el ioga amb la 
pràctica de respiracions i relaxa-
cions guiades per aconseguir un 
profund estat de benestar.
Observacions: Cal portar màrfega i 
una tovallola.
Contraindicacions: embarassades.

DANSA CREATIVA
Dimecres de 18.45 h a 20.15 h, 
del 20 d’abril al 8 de juny / 8 s
A càrrec del Renzo Valenzuela
Preu: 51,12 €

Vols gaudir de la dansa des de 
les teves emocions? Vols apren-
dre a expressar-te des del mo-
viment? Vols potenciar la teva 
creativitat? Aquesta és la teva 
activitat! Juntxs, ens cuidarem 
per dins i per fora amb exercicis 
de respiració, consciència cor-
poral i danses que potenciaran la 
teva autoestima, la teva habilitat 
per comunicar-te i faran treballar 
el teu cos i ment de manera dinà-
mica i respectuosa. 

BALL I SALUT

BODY COMBAT
Dijous de 18.15 h a 19.15 h, del 
21 d’abril al 9 de juny / 8 s
A càrrec de l’Enrique Santamaría
Preu: 34,07 €

El body combat és un programa 
d’exercicis cardiovasculars que, ins-
pirat en les arts marcials, consisteix 
en realitzar moviments provinents de 
disciplines, com el karate, la boxa, el 
taekwondo o el muay thai (boxa tai-
landesa), acompanyats de música. 
Un esport que t’ajudarà a tonifi car 
el teu cos alhora que millores la teva 
resistència, agilitat i coordinació. Alli-
bera adrenalina, posa’t en forma i

descobreix la teva força interior!

tensitat mitjana.

BOLLYWOOD
Dimarts de 19 h a 20.30 h, del 
19 d’abril al 7 de juny / 8 s
A càrrec de la Josefi na 
Fernández
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 fi ns i 
tot la samba o la 
salsa. 

la dansa clàssica de l’Índia, balls 
folklòrics de diferents 
zones del país i balls 
més moderns, com 

SOOOMBAH!
Dimarts (grup matí) de 12.30 h a 
13.30 h del 19 d’abril al 7 de juny 
/ 8 s
Dijous (grup tarda) de 19.30 h a 
20.30 h del 21 d’abril al 9 de juny 
/ 8 s
A càrrec del Paulo Miranda
Preu: 34,07 €

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

descobreix la teva força interior!
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ESPECIAL GENT GRAN

GIMNÀSTICA 
I CONSCIÈNCIA 
CORPORAL 
GENT GRAN
Dimarts de 9.30 h a 10.45 h, 
del 19 d’abril al 7 de juny / 8 s
A càrrec de la Glòria Jorquera
Preu: Gratuït.
Places assignades a les 
persones fi nalistes del taller de 
gener anul·lat (consulteu al CC)
Públic: només majors 
de 65 anys.

En aquest taller practicarem una 
gimnàstica suau que incorpora-
rà: estiraments, exercicis de re-
sistència, equilibri, relaxació, etc. 
Treballarem també diferents rit-
mes, harmonitzant els moviments 
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 con-
seqüència per millorar la nostra 
qualitat de vida. Pots consultar les 
bases a la nostra web o bé al tau-
lell del centre. 
Cal portar roba i calçat còmodes. 

GIMNÀSTICA PER A 
GENT GRAN
Dimecres de 9.45 h a 11 h, 
del 20 d’abril al 8 de juny / 8 s
A càrrec de la Rosa Font
Preu: Gratuït amb sorteig 
(recollida de participació del 28 
de març a l’1 d’abril al CC)
Públic: només majors 
de 65 anys.

Mantén el teu cos en forma amb 
aquest taller on es treballarà: una 
correcta postura corporal, la res-
piració, estiraments, exercicis per 
exercitar totes les parts del cos 
amb moviments suaus i la relaxa-
ció, per descansar tant el cos com 
la ment. 
Cal portar roba i 
calçat còmodes. 

IDIOMES

ENGLISH FOR 
BEGINNERS III 
Dilluns de 17 h a 18.30 h, 
del 25 d’abril al 20 de juny / 8 s
A càrrec de l’Alan Van Caeter
Preu: 51,12 €

Continuació del curs English for 
beginners II.
Curs d’iniciació i supervivència que 
et donarà les eines necessàries per 
a poder sortir-te’n en anglès en di-
ferents situacions de la vida quoti-
diana. Taller dinàmic que ofereix la 
oportunitat d’utilitzar l’idioma des 
del primer dia.

FRANÇAIS POUR 
DÉBUTANTS III
Dilluns de 18.45 h a 20.15 h, 
del 25 d’abril al 20 de juny / 8 s
A càrrec de l’Alan Van Caeter
Preu: 51,12 €

Continuació del curs Français 
pour débutants II.
Curs d’iniciació i supervivència que 
et donarà les eines necessàries per 
a poder sortir-te’n en francès en di-
ferents situacions de la vida quoti-
diana. Taller dinàmic que ofereix la 
oportunitat d’utilitzar l’idioma des 
del primer dia.

RECURSOS I CREATIVITAT

TALLER 
D’ESCRIPTURA - 
NO M’EXPLIQUIS CAP 
CONTE: ESCRIU-LO 
Dijous de 10.00 h a 11.30 h, 
del 21 d’abril al 9 de juny / 8 s
A càrrec de la Patrícia Font
Preu: 51.12 €

Vols escriure un text curt o un con-
te? Et passa que a vegades no 
saps com acabar-lo? O potser co-
mençar-lo? Qui el protagonitzaria? 
Si t’interessa escriure un conte o 
text breu t’oferim un taller en què 
a partir de la lectura de contes i re-
lats curts veurem com s’organitza i 
es construeix un text. Aprofi tarem 
les solucions tècniques dels es-
criptors més famosos per poder 
escriure el nostre text propi, una 
història d’inici a fi  que treballarem a 
cada sessió i que tindrem enllestit 
quan acabi el taller. 

Cal portar roba i 
calçat còmodes. 
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TEATRE I CREIXEMENT 
ARTÍSTIC
Dijous de 16.30 h a 18.00 h, 
del 21 d’abril al 9 de juny / 8 s
A càrrec de la Vanesa Cobo
Preu: 51.12 €

En aquest taller es treballaran les 
eines bàsiques per al desenvolupa-
ment i creixement en la creació artís-
tica. Mitjançant al moviment, la veu i 
la improvisació, crearem les nostres 
pròpies peces teatrals.
L’objectiu és crear i treballar en 
grup però també cercar la veu de 
cadascú com a individu. Per a això 
es realitzaran diversos exercicis i 
s’abordaran diferents estils teatrals, 
nodrint-nos també de la dansa, es-
criptura i pintura.

RECURSOS I CREATIVITAT

SANT ANDREU – TORRAS I BAGES
Itinerari cultural

Dijous 28 d’abril de 2022 
de 17 h a 20 h
A càrrec de l’Oleguer Biete
Públic: adult

Farem una passejada pel 
sector de Torras i Bages 
on descobrirem la història i 
els indrets més signifi catius 
d’aquesta part del barri o el 
que fou l’antic poble de Sant 
Andreu.
El projecte d’urbanització de l’actual Passeig de Torras i Bages i els seus 
entorns va ser al 1822, tot i que no es va posar en marxa fi ns un segle més 
tard, al 1918, i les obres no és van iniciar fi ns l’any 1928.
L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Andreu ja des del segle XIX, era la unió 
de l’actual Pl. d’Orfi la amb el camí de Santa Coloma.
Així doncs, veurem exteriorment què queda d’aquella època i la seva evo-
lució. Un bon exemple és la Casa Bloc la qual és un bon símbol al barri.

EL COR DE SANT ANDREU
Itinerari cultural

Dissabte 7 de maig de 
2022 de 10 h a 13 h
A càrrec de l’Oleguer Biete
Públic: adult

Una passejada pel barri on 
descobrirem l’origen, la histò-
ria i els indrets més signifi ca-
tius 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 fi nals del segle XVIII, i especialment durant el segles XIX i XX, amb 
la creació d’importants empreses com la Fabra i Coats... però Sant An-
dreu és molt més que això.

ACTIVITATS

Totes les activitats d’aquest apartat son gratuïtes i amb aforament limitat. 
Per això cal fer reserva al web del Centre Cívic https://ajuntament.barce-
lona.cat/ccivics/santandreu o al taulell del centre / tel. 93 311 99 53 / in-
foccsa@bcn.cat indicant nom, cognom, telèfon i correu electrònic de cada 
participant excepte aquelles activitats que especifi quin una altra adreça.

PINTURA ACRÍLICA 
– RETRAT 
I AUTO-RETRAT
Divendres de 16.30 h a 18.00 h,
del 22 d’abril al 10 de juny / 8 s
A càrrec de la Dana Jasovich
Preu: 51.12 €

Començarem dibuixant a partir 
d’exercicis simples, aprendrem a 
mirar i entendrem les proporcions 
del rostre, jugarem amb els dife-
rents elements i crearem la nostra 
pròpia interpretació del retrat.
Farem un primer treball ràpid en 
blanc i negre amb pintura, i fi nal-
ment triarem del cercle cromàtic 
una paleta reduïda i personalit-
zada per a pintar el nostre retrat 
a color.

GUITARRA
Dijous de 18.15 h a 19.15 h, 
del 21 d’abril al 9 de juny / 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 me-
todologia tranquil·la, senzilla i diver-
tida. Amb pocs acords veurem quins 
grans resultats 
podem obtenir. 
Cal portar 
l’instrument.
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SANT ANDREU - LA HISTÒRIA 
DE FABRA I PUIG
Itinerari cultural

Dijous 9 de juny de 2022 
de 17.30 h a 20.30 h
A càrrec de l’Oleguer Biete
Públic: adult

Una passejada pel sector de 
Fabra i Puig on descobrirem la 
història i els indrets més signi-
fi catius d’aquesta part del barri 
de Sant Andreu.
La urbanització de l’actual 
Rambla de Fabra i Puig i els seus entorns, es va iniciar l’any 1877, quan 
l’Ajuntament de Sant Andreu va decidir connectar el poble amb el barri de 
Santa Eulàlia de Vilapicina.
Així doncs, veurem el que queda d’aquella època i la seva evolució.

SORTIDA FOTOGRÀFICA: 
AUTORETRAT AL CARRER
Taller itinerant

Dimarts 26 d’abril de 2022 
de 17.30 h a 20.30 h
A càrrec de la Clàudia Frontino
Públic: adult

El carrer és un bon plató per a l’autoretrat. Vine i descobreix les possibi-
litats de l’entorn urbà més enllà de la selfi e! Veurem fotògrafs/es que es 
fotografi en al carrer, posarem a prova la imaginació fent servir ombres, 
refl exes, colors i llums del barri de Sant Andreu i visionarem els resultats 
en grup.
Observacions: cal portar càmera rèfl ex, compacta o híbrida que permeti 
disparar en mode manual.

SORTIDA FOTOGRÀFICA AMB EL MÒBIL
Taller itinerant

Dimarts 17 de maig de 2022 
de 17.30 h a 20.30 h
A càrrec de la Clàudia Frontino
Públic: adult

Sortida fotogràfi ca per aprendre 
a fer millor fotografi es amb el teu 
smartphone. Agafarem idees senzilles 
i pràctiques per fotografi ar amb el mò-
bil i aconseguir bons resultats. 
Observacions: cal portar smartphone i 
l’app Snapseed descarregada.

TALLER DE RISOTERÀPIA. HUMOR I RIURES 
EN MOVIMENT
Taller d’expressió en clau de gènere
Cicle Calidoscopi 2022 “Feminismes i humor”

Dissabte 28 de maig de 2022 
d’11.30 h a 13.30 h
A càrrec de: Sílvia López
Públic: adult mixt

T’imagines que en menys de 2 ho-
res poguessis viatjar per l’alegria, 
l’espontaneïtat, la lleugeresa i el riu-
re perquè sí? Aquest viatge és pos-
sible i l’únic equipatge que necessi-
tes ets tu, amb les teves ganes de 
gaudir i de passar-ho bé, t’animes? 

TALLERS D’EXPRESSIÓ 
CREATIVA PER A ADULTS
A càrrec d’Annette Stössel
Públic: adult a partir de 16 anys
Durada: 1,5 h

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 nos-
tres riqueses interiors, obrint un espai de llibertat compartit i inspirador. 

“La lògica dels sentits”
Divendres 29 d’abril 17.30 h

Saps que el teu cos i la seva capacitat de sentir pot ser la teva brúixola per 
arribar a llocs desconeguts, i guiar-te per arribar a lloc on no pots arribar a 
través de la lògica de la ment? 
En aquest taller practicarem com canviar d’una perspectiva lògica a una 
de més sensitiva, per connectar a través dels sentits amb la nostra capa-
citat creadora. 
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ACTIVITATS INFANTILS 
I FAMILIARS

LA LLOBA QUE PLORAVA PERQUÈ NO PODIA 
VEURE EL MAR
Teatre infantil

Divendres 22 d’abril de 2022 
a les 18 h 
Públic: infantil de 2 a 8 anys
Presenta: Cia. l’Avançada 
i Clip Teatres
Escrit i dirigit: Y. Anju
Intèrprets: Judit Cano, 
Marta Genís, Nuria Girabal, 
Edna Rodríguez

Una llobeta que vol veure el mar. 
Inquieta i molt curiosa, estudia 
el seu entorn i el que es troba al 
seu camí. Un dia, descobreix una 
fotografi a que la farà desitjar, per 
damunt de tot, poder contem-
plar el mar! Tothom es riu d’ella, 
però al mateix temps l’encoratgen 
perquè emprengui el viatge de la 
seva vida.
No diguis NO POTS, digues-me COM!

TALLER DE 
MÚSIQUES PINTADES
Taller artístic musical

Dissabte 14 de maig de 2022 
d’11.30 h a 13 h
A càrrec de la Aniola Guilera 
i Lluc Maduell
Públic infantil a partir de 6 anys

Músiques Pintades és, doncs, 
vibrar amb la música i la pintura, 
sentir, escoltar, deixar fl uir, viure 
l’experiència de pintar les emoci-
ons, donant-los forma i lloc sobre 
un paper. I, sobretot, passar-s’ho 
bé.

“Estimar des del nostre cor”
Divendres 13 de maig 17.30 h

En aquest taller ens embarcarem 
en un viatge d’amor, com a na-
vegants que s’atreveixen a viatjar 
mar endins buscant un tresor que 
està amagat dins nostre. Apren-
drem que l’acte d’estimar requereix 
coratge i valentia però que també 
pot ser la manera de comprendre i 
navegar en situacions de difi cultat. 

“Comunicació alineada” 
Divendres 10 de juny 17.30 h

En aquest taller ens sorprendrem 
sobre com podem fomentar la nos-
tra creativitat amb elements tan 
senzills com unes línies. Investi-
garem i descobrirem en el que es 
poden convertir quan s’uneixen, 
es divideixen, s’acumulen, imiten 
o embogeixen. 
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Representacions teatrals
Presenta: COMPANYIA CLIP TEATRES
Preu: 8€ / 6€ PUBLIC GENERAL/JUBILATS
Informació i reserves: tel 655 166 512. Públic: general

Shakespeare-Segarra 2022
Representació teatral

Autoria: William Shakespeare
Dramatúrgia i adaptació: Clip Teatres
Direcció: Clip Teatres
Repartiment: En curs
Divendres 20 de maig a les 18 h

Sinopsi: El 25 de març de 1997 es feia al ves-
tíbul del Centre Cívic Sant Andreu un espectacle amb textos d’escenes 
d’obres de William Shakespeare, traduïts per Joan de Segarra i ambien-
tat amb música dels Beatles. Era la manera amb que actrius i actors pro-
vinents de diferents grups de Sant Andreu reclamaven a l’Ajuntament un 
espai per poder fer teatre. Aquest acte reivindicatiu, que coincidia amb 
el Dia Mundial del Teatre, va aplegar nombrosos intèrprets i activistes 
culturals que van afegir-se a la campanya i recollida de signatures. Va ser 
l’embrió de Clip Teatres, format per intèrprets d’arreu que s’ajuntaven, 
com un clip reuneix fulls diferents en un sol document. El Centre Cívic va 
esdevenir la seva seu fins avui. 25 anys després, en una reedició d’aquell 
muntatge, recuperem les paraules del bard amb el català de Segarra.
 

El viatge de la Sita
Representació teatral 

Públic: adult i familiar
Direcció: Marta Genís
Repartiment: en curs
Dramatúrgia: Esteve Mulero
Adaptació lliure del Ramayana
Agraïments: Fundació Vicente Ferrer 

(Horari per confirmar)
Dissabte 4 de juny / Diumenge 5 de juny 
Dissabte 11 de juny / Diumenge 12 de juny
Dissabte 18 de juny / Diumenge 19 de juny

El Rama va ser un heroi hindú beneït pels déus que va derrotar els dimo-
nis més temibles. El Ramayana (traduïble a “el viatge del Rama”) és un 
text sagrat hindú que narra les seves aventures. Té més de 2.300 anys. 
Però la nostra obra es titula “el viatge de la Sita”.
Nosaltres voldrem seguir a la Sita, la princesa perfecta, l’esposa del 
Rama. No engegarà mai cap conflicte, però sempre en serà la primera 
afectada. Les seves aventures seran menys fantasioses que les del seu 
marit, però, també, la portaran cap a un aprenentatge que saltarà els dos 
mil·lennis que ens separen.

CICLE COMPANYIA CLIP 
TEATRES – ESPECIAL 25 ANYS

Benedicta Televisió
Representació teatral

Divendres 6 de maig a les 19 h
Públic: adult
Presenta: Toma Pa Ti Cia.
Direcció: Raúl Heredia
Interpretació: Blanca Guerrero, 
Lucía Martínez, Raúl Heredia

La temuda Cris, directora de Te-
lèflix, busca nova presentadora de 
televisió després de la mort ines-
perada de Fragancia Bendita. Les 
candidates Gus i Hakim hauran 
de superar el dia a dia d’aquesta 
difícil i infravalorada professió per 
fer-se amb el lideratge de la petita 
pantalla. Ho aconseguiran?

Rakia
Dansa conceptual

Divendres 27 de maig a les 19 h
Públic: general
Coreògraf: Renzo Valenzuela
Intèrprets: Karen Campos, 
Alberto Arias, Jennifer Meneses 
i Alba Bold.

RAKIA són idees, emocions, sen-
sacions i moviment que es barre-
gen per crear aquesta obra core-
ogràfica. 
El coreògraf, a través de la inves-
tigació conceptual i el moviment, 
ha barrejat imatges i idees que 
van des de les obres de Marina 
Abramovic, a les tradicions (com 
la beguda balcànica rakia) i fins i tot als himnes gitanos. Tota aquest 
fusió d’idees formen l’impuls de l’origen coreogràfic que, barrejat amb el 
moviment, forma l’estructura de Rakia, que acompanyarà l’espectador 
en un viatge de sensacions i emocions.

ESCENARI SANT ANDREU
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Memòria Roja
Del 27 d’abril al 15 de juny
Exposició de Àurea Estellé 
Alsina

“Quan apressaven les roges, els ra-
paven el cap, els feien beure grans 
quantitats d’oli de ricí, poderós la-
xant, i les passejaven pels carrers”.
Durant la Guerra Civil i la postguer-
ra, les dones van ser perseguides i 
humiliades amb especial violència. 
Aquest projecte busca recuperar 
vincles amb un passat silenciat des 
de la transició, centrant-se en un 
col·lectiu doblement invisibilitzat: 
les dones republicanes.
Memòria Roja crea, en un exercici 
de memòria històrica als barris, noves narratives per a un relat que ara és 
reescrit pels perdedors de la història. En un moment d’auge de l’extrema 
dreta a Occident, aquest tipus de relats semblen cabdals per repensar el 
món en què vivim.

Exposició a càrrec de la Llotja
Del 22 de juny al 20 de juliol
Per confirmar

Lliurament dels premis Miquel Casablancas 
2022 + Exposició de finalistes i artistes 
residents SAC-FiC Programa de Residències 
2021
Calendari: Juny, data per confirmar
Preu: Gratuït
Lloc: Per confirmar
Organitza: Sant Andreu Contemporani

Com cada any Sant Andreu Contemporani celebra el Concurs d’Arts Visu-
als Premi Miquel Casablancas en les seves quatre modalitats -Obra, Pro-
jecte, Publicació i Comunicació gràfica- i inaugura oficialment l’Exposició 
de Finalistes de l’edició d’enguany, juntament amb els projectes desenvo-
lupats pels artistes residents de SAC-FiC Programa de Residències 2021.

PROGRAMA DE MEDIACIÓ

L’ansietat és política (i tu també)
Claendari: Abril, data per confirmar
Preu: Gratuït
Organitza: Sant Andreu Contemporani

Taller-xerrada per a adolescents on invitarem les persones assistents a 
una reflexió filosòfica sobre la salut mental i com ens relacionem, a partir 
d’un vídeo fet de sèries i videojocs. Activitat relacionada amb “En propia 
pell (intimitat forçada)”, projecte guanyador del Concurs d’Arts Visuals 
Premi Miquel Casablancas 2021 en la modalitat de mediació.

PRESENTACIONS

Publicació Article 7. La revolució dels afectes
Calendari: 23 d’abril
Preu: Gratuït
Organitza: Sant Andreu Contemporani 

Presentació del nou número d’Article, revista de reflexió i pensament crític, 
amb un monogràfic sobre les cures i els afectes amb textos de Silvia Fe-
derici, Núria Gómez Gabriel, Olga Rodríguez, Jordi Pino, Pablo G. Polite, 
Zaida Trallero i Larre (Priscila Clementti, Lara García Díaz, Ángela Palacios).

Projecte TOP 5 - Fairytales of Eternal 
Economic Growth, de Yessi Perse
Calendari: Juny, data per confirmar
Preu: Gratuït
Organitza: Sant Andreu Contemporani

TOP 5 - Fairytales of Eternal Economic Growth és un disc conceptual 
sobre economística i ciberfeudalisme que es vertebra en cinc exercicis 
d’especulació sonora —contes MIDlevals— entorn de les principals em-
preses tecnològiques (GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon i Mi-
crosoft) en l’escenari d’una Nova Edat Fosca on el capitalisme ha derivat 
en un neofeudalisme en el qual les corporacions (plataformes de dades) 
són regnes, els CEO i IA sobirans i les usuàries, criades.

EXPOSICIONS I 
PRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
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Les instal·lacions del Centre Cí-
vic Sant Andreu acullen diverses 
entitats i associacions per tal que 
puguin desenvolupar-hi la seva 
tasca cultural, associativa i de di-
vulgació.

Atenció! Si voleu contactar amb 
alguna de les associacions, as-
segureu-vos abans de trucar per 
saber si es poden trobar presen-
cialment.

CLIP TEATRES
Divendres 22 h, dissabtes 20 h i 
diumenges 18 h 
Grup de teatre amateur amb re-
presentacions periòdiques.
Informació i reserves: 655 166 512.
facebook.com/clip.teatres

ESPORT CICLISTA 
SANT ANDREU
Dimecres de 20 a 21 h
Grup d’aficionats al ciclisme

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.

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
Dijous de 17 a 19 h
Penya futbolista del RCD Espanyol 

CORAL D’AVIS 
CANTAIRES DE SANT 
ANDREU
Dimarts i dijous de 16 a 17.45 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.



Districte de
Sant Andreu 

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
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu

 @CentreCívicSantAndreu

 @CCSAndreu

 @ccsantandreu

Dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes 
de 9 a 15 h

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


