
Inscripcions: del 28 de març (a les 
10h) al 16 d’abril. 
Fora d’aquest termini no es tramitarà 
cap beca o ajut.
Preinscripcions: 25 de març (per a 
usuaris/es del trimestre Hivern 22)
 
Podeu formalitzar la vostra ins-
cripció ( i preinscripció):
On-line
https://inscripcions.civicbarceloneta.
com
Pagament amb targeta bancària.

Presencialment:
A la recepció del Centre Cívic de 
dilluns a divendres de 10 a 14h i 
de 16 a 20h.

Únicament targeta o transferència 
bancària. No s’accepten pagaments 
en metàl.lic. 

Davant qualsevol dubte o di-
ficultat podeu adreçar-vos a 
formacio@civicbarceloneta.com

Inici dels tallers: setmana del 25 al 
30 d’abril.
Finalització dels tallers: setmana 
del 13 al 18 de juny, excepte els ta-
llers de dilluns que finalitzaran el 20 
de juny.

Preu tallers: 

Tallers de 4 sessions d’1h: 17,52€
Tallers de 4 sessions d’1h 30 min: 
26,28€
Tallers de 4 sessions de 2h: 35,04€
Tallers de 6 sessions de 2h: 52,56€
Tallers de 8 sessions d’1h: 35,04€
Tallers de 8 sessions d’1h 15 min: 
43,80€
Tallers de 8 sessions d’1h 30 min: 
52,56€

Les places són limitades.

En cas que el taller no arribi al nom-
bre mínim d’alumnes, el centre ofe-
rirà la devolució de l’import corres-
ponent durant els 15 dies posteriors 
a l’inici del taller o un canvi d’activitat. 

L’import de la matrícula no es retor-
narà en cap cas, tret d’excepcions 
justificades i comunicades durant la 
primera setmana d’inici de les pro-
postes. En el cas dels workshops o 
sessions puntuals s’haurà d’avisar 
amb un mínim de 48h. 

En cas de força major derivada de 
la crisi sanitària actual, l’activitat 
s’adaptarà per a que es pugui seguir 
realitzant, en format virtual o presen-
cial. Aquesta variació no suposarà 
que el curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà dret a la 
devolució de l’import de la inscripció.

El centre seguirà els següents 
protocols sempre d’acord amb la 
normativa vigent:

• L’aforament i la disposició de 
sala compliran les distàncies 
de seguretat requerides.

• L’accés i el desallotjament 
dels espais es farà de mane-
ra esglaonada per garantir 
que la distància de seguretat 
es mantingui en tot moment. 
Adreceu-vos a la recepció del 
centre com a màxim 5 minuts 
abans de l’inici del vostre taller.

• Cada usuari/a ha de dur el ma-
terial indicat pel taller.

• Ús obligatori de gel hidroal-
cohòlic en arribar i accedir al 
Centre Cívic.

• L’ús de la mascareta és obli-
gatori. 

• No és possible la utilització de 
dutxes ni menjar dins del cen-
tre. 

• Si penses que pots tenir símp-
tomes de la Covid19 o has 
estat en contacte amb algú 
diagnosticat, queda’t a casa i 
informa’ns.

DONA
Tallers gratuïts per a veïnes de La 
Barceloneta. Consulta’n la pro-
gramació i el procés d’inscripció a 
l’apartat corresponent. 

JOVES
Des del Centre Cívic estem oberts 
a propostes, ja siguin per cursos o 
activitats concretes dirigides a joves. 
Així doncs, si tens entre 17 i 20 anys 
i vols fer un suggeriment per a la pro-
gramació dels propers trimestres, no 
dubtis en contactar amb nosaltres! 
Envia’ns un e-mail a 
formacio@civicbarceloneta.com 
No et tallis!  

TALLERS

            
               NOU

LLEGENDA

   N

Dilluns de 12 a 13h
Tallerista: Carmen Chito 
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 12 
a 13h (cal inscripció prèvia)

Dilluns de 20 a 21.15h
Tallerista: Joss Daza
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 20 
a 21.15h (cal inscripció prèvia)

Dimarts de 18 a 19.15h
Tallerista: Eila Galán
Classe oberta dimarts 5 d’abril de 
18 a 19.15h (cal inscripció prèvia)

Dimecres de 18 a 19h
Tallerista: Carlos Pacheco
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
18 a 19h (cal inscripció prèvia)

Grup A: dimarts de 18 a 19.30h 
Grup B: dijous de 19.45 a 21.15h
Tallerista: Rosalía Zanón
Classe oberta dijous 7 d’abril de 
19.45 a 21.15h (cal inscripció prèvia)

Grup A: dilluns de 20 a 21.15h 
Grup B: dimarts de 18.30 a 19.45h
Tallerista: Leticia Gil
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 20 
a 21.15h (cal inscripció prèvia)

Iniciació: dilluns de 19.15 a 
20.45h
Mig: divendres de 19.45 a 21.15h
Avançat: divendres de 18 a 
19.30h
Tallerista: Beatriz del Pozo 
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 
19.15 a 20.45h (cal inscripció prèvia)

Dilluns de 13.15 a 14.15h
Tallerista: Carmen Chito 
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 
13.15 a 14.15h (cal inscripció prèvia)

Dimarts de 19 a 20.30h 
Tallerista: Laura Casas 
Classe oberta dimarts 5 d’abril de 
19 a 20.30h (cal inscripció prèvia)

Dimecres de 10.30 a 11.45h
Tallerista: Gabriela Barberio
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
10.30 a 11.45h (cal inscripció prèvia)

HIPOPILATES

ESTIRAMENTS I 
ESQUENA SANA 

ESTIRAMENT I 
FLEXIBILITAT

Grup matí: 4, 11, 18 i 25 de maig 
d’11.30 a 12.30h 
Grup tarda: 27 de maig, 3, 10 i 
17 de juny de 18 a 19h  
A càrrec de MOLOKA’I SUP 
CENTER 
* Suplement de 45€ pel lloguer del 
material de les 4 sessions

PADDLE SURF

Grup A: dimarts de 10.30 a 12h
Grup B: dijous de 19.45 a 21.15h
Grup C: dissabte de 10.30 a 12h
Tallerista: Germán Svetaz 
Classe oberta dijous 7 d’abril de 
19.45 a 21.15h (cal inscripció prèvia)

IOGA 

MINDFULNESS, GESTIÓ 
EMOCIONAL I REDUCCIÓ 
DE L’ESTRÈS 

   N

   N

   N

SALUT, CREIXEMENT PERSONAL, BALL I MOVIMENT

DANSA POLINÈSIA

JAZZSTEPS

BALLET

BALL I FITNESS

Grup A: dimarts de 19.30 a 21h
Tallerista: Marcel Zamble
Grup B: divendres de 10.30 a 12h
Tallerista: Ada Saliou

DANSA AFRICANA 

A RITME DE SALSA

FLAMENCO

   N

VOGUING

Grup A: dimarts de 20 a 21.30h
Grup B: dimecres de 19.30 a 21h
Tallerista: Anna Yang
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
19.30 a 21h (cal inscripció prèvia)

BALL, MOVIMENT, DANSA, ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

AFROBEATS

TWERK

FLYING LOW 

DANSA CONTEMPORÀ-
NIA I IMPROVISACIÓ 

EL TEU SER EN MOVI-
MENT- ENTRENAMENT 
CORPORAL

DIVERSAT EN DANSA, 
MOVIMENT I EXPRESSIÓ 
Dimecres de 17.30 a 19h  
Tallerista: Emilio Bravo
Preu: Gratuït

ACCIÓ EN L’EXPRESSIÓ 
CONTEMPORÀNIA

DANSA ACROBÀTICA

AFROCONTEMPORANI

Iniciació: dijous de 17.45 a 19.15h
Mig/avançat: dijous de 19.30 a 21h
Tallerista: Maria de Vicente
Classe oberta dijous 7 d’abril de 
19.30 a 21h (cal inscripció prèvia)

Iniciació: dimecres de 17.45 a 19.15h
Avançat: dimecres de 19.30 a 21h
Tallerista: Helena Canas
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
19.30 a 21h (cal inscripció prèvia) 

Grup A: dimarts de 19.30 a 21h
Grup B: dijous de 18.15 a 19.45h
Tallerista: Rosalía Zanón
Classe oberta dijous 7 d’abril de 
18.15 a 19.45h (cal inscripció prèvia)

Dimecres de 19.45 a 21h
Tallerista: Marie “La Santa”
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
19.45 a 21h (cal inscripció prèvia)

Divendres de 12.15 a 13.30h
Tallerista: Ada Saliou
Classe oberta divendres 8 d’abril de 
12.15 a 13.30h (cal inscripció prèvia)

Dijous de 20 a 21.30h
Tallerista: Karmen Cuellar
Classe oberta dijous 7 d’abril de 20 
a 21.30h (cal inscripció prèvia)

Dilluns de 17.30 a 19h
Tallerista: Edward Tamayo
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 
17.30 a 19h (cal inscripció prèvia)

Dimecres de 12 a 13.30h
Tallerista: Gabriela Barberio
Classe oberta dimecres 6 d’abril de 
12 a 13.30h (cal inscripció prèvia)

* Consulta el material específic 
necessari a la nostra web

LA PASSIÓ DE DIBUIXAR 
A L’AQUAREL·LA

Avançat: dilluns de 19.30 a 21h 
Iniciació: dijous de 19.30 a 21h
Tallerista: Paula Leiva

Dijous de 18 a 19.15h
Tallerista: Paula Leiva

INICIACIÓ AL DIBUIX

INICIACIÓ A LA FOTO-
GRAFIA

ESTAMPANDO EL CAOS

Dimarts de 19.30 a 21h 
Tallerista: Francisco Gómez

-Creació a partir de materials de 
rebuig-
Del dimarts 3 al 24 de maig de 
19 a 21h
Tallerista: Inés Grosclaude

   N

TRANSFORMACIÓ 
TÉXTIL SOSTENIBLE    N

-Transformació de roba en objec-
tes d’ús quotidià útils-
Del dimecres 4 al 25 de maig de 
18.30 a 20h
Tallerista: Caterina Marini

ESCRIPTURA CREATIVA 
SENSE EXPECTATIVES

   N
(Grup de creació literària)
Dimecres 19 a 20.30h
Tallerista: Anna Collell

MÚSICA, ARTS ESCÈNIQUES, CIRC, CUINA I SOSTENIBILITAT

Dilluns del 25 d’abril al 16 de 
maig de 19.30 a 21h
Tallerista: Ester Alemany
+ 5€ en concepte de material 

Dilluns del 23 de maig al 20 de 
juny de 19.30 a 21h
Tallerista: Ester Alemany
+ 5€ en concepte de material 

CANT

UKELELE

Dilluns de 18 a 19h
Tallerista: Beatriz del Pozo

PALMES FLAMENQUES

GUITARRA: INICIACIÓ A 
LA RUMBA

CAJÓN FLAMENCO

Avançat: dimecres de 18 a 19h
Iniciació: dimecres de 19.15 a 
20.15h
Tallerista: Vicky Blum

Grup A: dilluns de 17 a 18.15h
Grup B: dilluns de 18.30 a 19.45h
Tallerista: Glòria Sirvent 
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 
18.30 a 19.45h (cal inscripció prèvia)

Avançat: dilluns de 19.15 a 20.15h
Iniciació: dilluns de 20.30 a 21.30h
Tallerista: Ivan Illic
Classe oberta dilluns 4 d’abril de 
19.15 a 20.15h (cal inscripció prèvia)

Dimarts de 20 a 21.30h
Tallerista: Xavi Garcia
Classe oberta dimarts 5 d’abril de 
20 a 21.30h (cal inscripció prèvia)

Dijous del 12 de maig al 16 de 
juny de 18 a 20h
Tallerista: Marta Asamar
Classe oberta dijous 7 d’abril de 18 
a 20h (cal inscripció prèvia)

Iniciació: divendres de 18.15 a 
19.30h
Mig/Avançat: divendres de 19.45 
a 21h
Tallerista: Tomás Taboada
Classe oberta divendres 8 d’abril de 
19.45 a 21h (cal inscripció prèvia)

VERTICALS I EQUILI-
BRIS INVERTITS

CUINA SALUDABLE - 
BUDDA BOWL

CUINA SALUDABLE - 
CAPRICIS VEGANS

IMPRO-TEATRE 

* Consulta el material específic 
necessari a la nostra web.

   N

   N

Dimarts 26 d’abril de 19 a 21h
Tallerista: Urszula Zwardon
Preu: 8,76€ + 5€ en concepte de 
material

CÀPSULA CUINA - SUC 
TERÀPIA I ZEROWASTE

Dimarts 17 de maig de 19 a 21h
Tallerista: Urszula Zwardon
Preu: 8,76€ + 5€ en concepte de 
material

CÀPSULA CUINA - 
BATUTS ANTIESTRÈS

MONOGRÀFIC D’EDUCA-
CIÓ CANINA - “L’EDUCA-
CIÓ DEL CADELL”

Dijous 7 d’abril de 18.30 a 20h
Tallerista: Dani Hervella
Gratuït

   N

MONOGRÀFIC D’EDU-
CACIÓ CANINA - 
“LA IMPORTÀNCIA DEL 
VINCLE AMB EL NOS-
TRE GOS”

Dimecres 11 de maig de 18.30 
a 20h
Tallerista: Dani Hervella
Gratuït

   N

MESURES PER INCRE-
MENTAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A LA LLAR

TALLER DE REPARACIÓ 
DE PETITS ELECTRODO-
MÈSTICS

A confirmar data i horari
A càrrec del Programa Carrega’t 
d’Energia
Preu: Gratuït

Dijous 28 d’abril de 19 a 21h
A càrrec de Fundació Solidança
Preu: Gratuït

CUINA I SOSTENIBILITAT 

WORKSHOPS PRO

   N

Tallers intensius puntuals dirigits a persones amb experiència en el món de 
la dansa. 

EL GEST I LA VEU: 
RESSONÀNCIES I DIS-
SONÀNCIES

Dissabte 2 d’abril d’11 a 14h
A càrrec de Joao Lima
Preu: 18,80€

A partir de diverses pautes de com-
posició instantània, buscarem com-
pondre cossos polifònics, activant 
situacions dissonants en les quals 
puguem escoltar amb tot el cos, 
aquest és el repte!! Dedicarem una 
atenció específica a les possibles 
connexions entre veu i gest, des-
envolupant una relació d’escolta 
recíproca.

Dissabte 7 de maig d’11 a 14h
Impartit per Alma Steiner - CIA. 
Kernel Dance Theatre
Preu: 18,80€

KUNE és un mètode de moviment i 
d’entrenament desenvolupat per la 
companyia Kernel Dance Theatre di-
rigit a qualsevol persona interessada 
en el moviment. Aquest mètode ens 
permet millorar l’autoconeixement 
del cos a partir d’unes dinàmiques 
que utilitzen eines de la dansa con-
temporània, les arts marcials i el 
teatre. L’objectiu és descubrir, inves-
tigar i desenvolupar el nostre instint, 
consciència i capacitats físiques.

   N

KUNE DE KERNEL
   N

Dirigit a artistes emergents o amb 
algun tipus d’experiència artística 
que vulguin introduir-se a la crea-
ció audiovisual i altres tecnologies 
per a la pantalla i escena.
* Les sessions són independents i/o 
complementàries.

1ª sessió: “Creació de vídeo i com-
posició en pantalla per a peces au-
diovisuals ja siguin per a la xarxa o 
vídeo en diferit”
Dissabte 14 de maig d’11 a 14h
Preu: 18,80€

2ªsessió: “Materials, cos i mitjans 
tecnològics per a l’escena”
Dissabte 21 de maig d’11 a 14h
Impartit per Brisa Muñoz
Preu: 18,80€

ESCENA DIGITAL
   N

Dissabte 4 de juny d’11 a 14h 
Impartit Anna Katalin Nemeth
Preu: 18,80 €

Treballem per a desplegar tot 
el nostre potencial com a crea-
dors-intèrprets amb l’energia i 
l’enfocament de l’abundància. 
Identificant TOT el que està dispo-
nible per a nosaltres en el moment 
de la creació en improvisació.
A través del taller crearem el nos-
tre conjunt de tècniques, patrons 
i qualitats personals de composi-
ció i actuació, que anomenarem 
“caixa d’eines performance” (Suit-
case for Performance). 

SUITCASE FOR PERFOR-
MANCE

   N

WORKSHOPS PRO

#FEM BARRI

Tallers puntuals per a conèixer la veritable i autèntica Barceloneta. 
Experts dels comerços i entitats locals i de proximitat, compartiran els seus 
secrets més ben guardats.

BARCELONETA FLAMENCA 
“RUTA SOMORROSTRO”

RUTA BARCELONETA 
SECRETS

Dimarts 5 d’abril de 19 a 20.30h
A càrrec de llibreria La Garba ( C/ 
de la Maquinista 19)
Preu: Gratuït

Quines són les obres més intere-
sants d’aquesta temporada? Quin 
és l’escenari per aquest Sant Jor-
di 2022? Coneix d’aprop el mercat 
literari! 

dansa de 3 dies, amb una actua-
ció a l’aire lliure al costat de la mar 
durant la setmana prèvia al Dia de 
l’Oceà i així formar part de la Co-
munitat de Sustainable Bodies.

Informació i inscripció:
Si voleu participar del taller, és 
necessari enviar un e-mail a for-
macio@civicbarceloneta.com 
abans del 22 de maig del 2022 
amb les següents informacions: 
nom, edat, telèfon de contacte, 
carta de motivació (2 frases ex-
plicant el perquè vols participar al 
taller i concretant el nivell d’expe-
riència en dansa). 

Data i horari (imprescindible parti-
cipar de les dues sessions):
31 de maig i 1 de juny de 18.30 a 
20.30h (Centre Cívic Barceloneta)
Diumenge 5 de juny de 10 a 12h 
amb motiu del DIA MUNDIAL DE 
L’OCEÀ (8 de juny) - (Assaig i gra-
vació a platja de St. Miquel). Im-
partit per la ballarina i coreògrafa 
Anna Katalin Nemeth.
Preu: Gratuït

Participa en la 2a edició del Pro-
jecte de Dansa Comunitària “Cos-
sos d’Aigua” en el marc del pro-
jecte Sustainable Bodies. 

- Tots som cossos d’aigua -

“En algun lloc del fons de la mar, 
ha d’haver-hi aigua que es va en-
fonsar des de la superfície durant 
la “Petita Edat de Gel” fa tres se-
gles. . . L’oceà recorda.”
(Robert Kandel)

Aquesta és una oportunitat única 
per a enriquir la teva comprensió 
sobre com el moviment i la dan-
sa poden acostar-te més a tu 
mism@, experimentant amb el 
teu cos com una font d’energia 
sostenible - com un cos d’aigua - 
en relació amb altres cossos i el 
seu entorn. 

Participa del taller intensiu de 

Dissabte 21 de maig d’11 a 13.30h
A càrrec de Passejant per Bar-
celona i en col·laboració amb el 
Taller d’Història de la Barceloneta
Preu: Gratuït

“La Barceloneta és un barri ple 
d’història. Des de la seva cons-
trucció al segle XVIII, s’ha con-
vertit en un dels barris més em-
blemàtics de la ciutat. L’església 

de Sant Miquel, la cooperativa de
la Fraternitat, els quarts de casa, 
són paraules que ens fan pensar 
en una zona de Barcelona que 
encara amaga molts secrets i 
anècdotes. Un barri on passejar, 
deambular i quedar-s’hi. 
Passejant per Barcelona us pre-
senta una ruta que treballen des 
de fa anys per a la recuperació i 
revalorització de la memòria del 
barri.

Dissabte 11 de juny d’11 a 12.30h
A càrrec del col·lectiu Somorrostro
Preu: Gratuït

Ens fa molta il·lusió recuperar la 
memòria històrica del Somorros-
tro, per això esteu convidats a en-
dinsant-vos en un viatge interactiu 
en el temps,  a través d’una ruta 
que ens farà tornar als moments 
més entranyables i emotius de la 
Barceloneta flamenca. 

ARRIBA SANT JORDI!

COSSOS D’AIGUA


