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Convivència, intercanvi,
art, mediació, creació,
diversió, descoberta.
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RENOVACIONS
De dimarts 7 de juny a divendres 10 de
juny de 9.30 h a 14 h i de 16 a 20.30 h
i dissabte 11 de juny d’11 h a 14 h i de
17 h a 20 h.
INSCRIPCIONS
Del 13 al 23 de juny de dilluns a divendres
de 9.30 h a 14 h i de 16 a 20.30 h (el 23 de
juny tarda de 16 h a 19 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).
Una vegada començats els tallers, no es
retornaran els diners de la inscripció. Així
doncs, a partir del 27 de juny 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. Per a
més informació consulteu directament al
centre.

BALL I SALUT

DEFENSA
PERSONAL
Dilluns de 18 h a 19 h,
del 27 de juny al 18 de juliol / 4 s
A càrrec de l’Enrique
Santamaría
Preu: 17.03 €
En aquest curs aprendrem conceptes bàsics en relació a la defensa
personal. Veurem algunes situacions en les que resulta necessària
i aprendrem també tècniques de
prevenció de situacions perilloses.
També parlarem sobre diferents
tipus d’arts marcials , la seva efectivitat en la defensa personal i les
diferents formes per afrontar situacions conflictives.
Recomanacions: portar roba còmoda i lleugera i un bloc de notes.

ALIMENTACIÓ:
SABER-NE MÉS I
ESCOLLIR MILLOR
Dimarts de 18 h a 20 h,
28 de juny, 5 de juliol
i 12 de juliol / 3 s
A càrrec de l’Anna Oviedo
Preu: 25.56 €
Vols adquirir els coneixements bàsics per uns hàbits saludables? En
aquest taller aprendrem que menjar bé no és estar sempre a dieta,
a dissenyar menús saludables i
equilibrats de forma fàcil i ràpida i
a interpretar l’etiquetatge nutricional de productes que comprem de
forma habitual als supermercats.

GAC –
Posa’t en forma
Dilluns de 19.15 h a 20.15 h,
del 27 de juny al 18 de juliol / 4 s
A càrrec de l’Enrique
Santamaria
Preu: 17.03 €
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.

BOLLYWOOD
Dimarts de 19 h a 20.30 h,
del 28 de juny al 19 de juliol / 4 s
A càrrec de la Josefina
Fernández
Preu: 25.56 €
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.

NOU TALLER
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INFANTIL

BALL I SALUT

IOGA & RESPIRACIÓ
Dimecres de 17 h a 18.30 h,
del 29 de juny al 20 de juliol / 4 s
A càrrec de la Melania Mosteiro
Preu: 25.56 €
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.
Observacions: Cal portar màrfega i
una tovallola.
Contraindicacions: embarassades.

SOOOMBAH!
Dijous de 19.30 h a 20.30 h,
del 30 juny al 21 de juliol / 4 s
A càrrec del Paulo Miranda
Preu: 17.03 €
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!
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IOGA
AMB EL TEU NADÓ
Divendres de 10.30 a 12 h,
de l’1 de juliol al 22 de juliol / 4 s
A càrrec de l’Ester Gil
Preu: 25.56 €
Taller per a mares amb nadons (a
partir dels 40 dies de part vaginal
o de 3 mesos si el naixement ha
estat per cesària) i fins que el nadó
comença a gatejar (6-7 mesos
aproximadament).
Aquest taller t’ajudarà a retrobar-te
amb el teu cos després del procés de l’embaràs i el naixement,
compartint amb el teu nadó i altres
mares una pràctica de ioga suau
inspirada en l’estil Kundalini. L’objectiu és, mitjançant el moviment
i la respiració, connectar amb el
teu nadó i fer-lo partícip integral
de la pràctica, a la vegada que tonificaràs el teu cos, fomentaràs la
consciència i la recuperació del sòl
pèlvic i la musculatura abdominal
i recuperaràs energia i equilibri.
Perquè ser mare és, en si mateix,
practicar ioga.
Cal portar roba còmoda i una tela
o manta lleugera per utilitzar amb
el nadó.
Es recomana venir a l’espai portejant el nadó (sense cotxet) per afavorir la comunicació mare-nadó.

EL PETIT LLIBRE:
IMAGINAR,
IL·LUSTRAR,
ESTAMPAR
Dimecres de 17 h a 18.30 h
del 29 juny al 20 de juliol / 4 s
A càrrec de la Dana Jasovich
Per a infants de 6 a 12 anys
Preu: 20.10 €
Preu pel material: 5 €/infant
Vine a crear un petit llibre desplegable amb portades de cartró. Ho
il·lustrarem amb tècniques d’estampació i tintes de gravat. També inventarem els nostres segells i
te’ls podràs emportar a casa! Serà
un espai on crearem des de el joc
i la creativitat respectant el ritme
propi de cada infant.

TEATRE MUSICAL
PER A INFANTS
Dijous de 17 h a 18.30 h
del 30 juny al 21 de juliol / 4 s
A càrrec de la Carla López
Per a infants de 6 a 12 anys
Preu: 20.10 €
Taller d’aproximació al teatre musical. Mitjançant exercicis i dinàmiques divertides, entrarem en contacte amb les diferents vessants
del teatre musical: el ball, el cant
i la interpretació. Els nens i nenes
podran experimentar els seus talents i descobrir-ne de nous, a la
vegada que preparem el muntatge
d’un número musical! Viu l’estiu
amb ritme!
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RECURSOS I CREATIVITAT

URBAN
SKETCHING

FEM EL NOSTRE
PROPI TRENCADÍS!

Dimarts de 10 a 12 h, 28 de
juny, 5 de juliol i 12 de juliol / 3 s
A càrrec del Raúl Cuenca
Preu: 25.56 €

Dimecres de 10 a 12 h,
29 de juny, 6 de juliol i 13 de
juliol / 3 s
A càrrec de la Raquel Nériz
Preu: 25.56 €
Preu pel material: 8 €/persona

Tal com diu el seu nom, l’essència
de l’urban sketching és dibuixar
al i el carrer, una activitat perfecta
per passejar i descobrir el barri fent
esbossos dels carrers, els seus racons i de la seva vida quotidiana.
Descobrirem aquests espais de
manera diferent, a través del dibuix. Aprendrem a desenvolupar
el nostre sentit de l’observació per
reproduir en imatges una mica de
tot el que ens envolta, elements
emblemàtics del paisatge urbà,
personatges, etc. També descobrirem algunes bases essencials del
dibuix urbà: perspectiva, contrast,
llum, etc. Jugarem amb la llum de
Sant Andreu, els seus colors i formes. Sortim a dibuixar!
Punt de trobada: Centre Cívic Sant
Andreu
Material que cal portar: llibreta per
dibuixar de paper d’aquarel·la,
caixeta petita d’aquarel·les, llapis,
pinzell i retolador calibrat resistent
a l’aigua.
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Crearem un trencadís de la mateixa manera que els artesans a
l’època modernista feien aquests
mosaics. Utilitzarem rajoles de diferents colors i farem un disseny
amb elles.

QUADERN
DE VIATGE:
IL·LUSTRACIÓ
BOTÀNICA
EXPERIMENTAL
Dimecres de 18.45 a 20.15 h,
del 29 de juny al 20 de juliol / 4 s
A càrrec de la Dana Jasovich
Preu: 25.56 €
Ens trobarem els dimecres al vespre a diferents parcs i jardins, per
dibuixar i pintar a l’aire lliure i que
la natura ens inspiri! Observarem
les plantes i la seva morfologia,
per descobrir formes creatives de
representar la natura i jugar amb
els materials. Experimentarem
amb tècniques mixtes de dibuix,
aquarel·la, tintes i gouache.
La primera classe ens trobarem al
Centre Cívic.
Materials que cal portar durant el
curs: quadern o llibreta de dibuix
(millor cosida, no d’anelles),
Si en teniu, per la primera classe, també podeu portar alguns
d’aquests materials: llapis grafit (un
de dur i algun de tou; pot ser HB
(dur), 2B, 4B, 8 o 9B), ceres, llapis
de colors, retoladors, bolígraf de
punta fina, tinta xinesa, aquarel·les
i/o gouache.

ESCRIPTURA:
ENTRENAMENT
CREATIU
Dijous de 17.30 a 19 h, del 30
de juny al 21 de juliol / 4 s
A càrrec de la Patrícia Font
Preu: 25.56 €
Aquest estiu ens posarem en forma i escriurem pel plaer d’escriure!
Textos setmanals a partir d’un suggeriment, d’una fotografia, una experiència comuna a tots nosaltres;
la inspiració és allà fora i la farem
servir per als nostres manuscrits.

GUITARRA
Dijous de 18 a 19 h, del 30 de
juny al 21 de juliol / 4 s
A càrrec del Paulo Miranda
Preu: 17.03 €
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.
Observacions: Cal portar l’instrument.
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RECURSOS I CREATIVITAT

GENT GRAN

IDIOMES

TEATRE ADULTS

ENTRENAMENT
DE LA MEMÒRIA

FRANCÈS
CONVERSA

Dimarts de 10 a 11.30 h,
del 28 de juny al 19 de juliol / 4 s
A càrrec de l’Oriol Carrasco
Preu: 20.10 €

Dilluns de 18.45 a 20.15 h,
del 27 de juny, al 18 de juliol / 4 s
A càrrec de la Sara Dauge
Preu: 25.56 €

En aquest taller podrem entrenar la
nostra capacitat cognitiva a través
de diferents exercicis i jocs. Alhora
aprendrem què és la memòria, com
funciona, com es veu influenciada
per factors tan internes com externs i què podem fer per contrarestar les pèrdues de memòria que
van sorgint amb l’edat.

Taller de conversa en francès
adreçat a tothom qui vulgui consolidar la seva base de francès
oral per poder mantenir una conversa bàsica. Mitjançant visionats
de video, lectura de petis articles i
activitats interactives, parlarem de
temes d’actualitat i de cultura.
Cal tenir mínims coneixements
previs (a partir del nivell A1).

Dijous de 19.15 a 20.45 h,
del 30 de juny al 21 de juliol / 4 s
A càrrec de la Vanesa Cobo
Preu: 25.56 €
Durant el taller farem una aproximació a la preparació actoral per a estar en escena. Realitzarem improvisacions i exercicis per indagar en
la veu, la paraula i les possibilitats
que el nostre cos ens ofereix per a
expressar i desenvolupar la nostra
creativitat. Cultivarem l’imaginari i li
donarem eines per a composar les
nostres pròpies creacions.
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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.barcelona.cat/ccivics/santandreu o al taulell del centre
/ tel. 93 311 99 53 / infoccsa@bcn.cat indicant nom, cognom, telèfon i
correu electrònic de cada participant excepte aquelles activitats que especifiquin una altra adreça.

HISTÒRIA DE LA REPRESENTACIÓ
DEL COL·LECTIU LGBTI+
AL CINEMA NORD-AMERICÀ
Dimecres 22 de juny de 2022 de 19 h a 20.30 h
Farem un repàs de la història del cinema des del prisma de Hollywood i el
cinema indie nord-americà per estudiar la representació que s’ha fet del
col·lectiu LGBTI+.

TALLER DE TEATRE
SOBRE LA CREACIÓ
DE PERSONATGES
Taller formatiu monogràﬁc

Dijous 16 de juny de 2022
de 18 h a 20 h
Públic: adult a partir de 16 anys.
No es necessita experiència prèvia.
A càrrec de l’Alejandra Jiménez
A través del joc i explorant el cos i les emocions, ens sumergirem en les
eines que ens permeten la creació de personatges.

Cicle “La representació LGBTIQ+ al cinema”

SANT ANDREU – TORRAS I BAGES

(Activitats dins el marc L’orgullosa Barcelona)
Xerrades-debat
Públic: a partir de 16 anys. Persones interessades pel cinema, per la sociologia, la comunicació i/o els estudis de gènere. No cal tenir coneixements
de cinema previs per participar-hi.

Itinerari cultural

A càrrec de l’Adrià Guxens

Farem una passejada pel
sector de Torras i Bages
on descobrirem la història
i els indrets més significatius 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 fins un segle més
tard, al 1918, i les obres
no és van iniciar fins l’any
1928.
L’objectiu de l’Ajuntament
de Sant Andreu ja des del
segle XIX, era la unió de l’actual Pl. d’Orfila amb el camí de Santa Coloma.
Així doncs, veurem exteriorment què queda d’aquella època i la seva evolució. Un bon exemple és la Casa Bloc la qual és un bon símbol al barri.

ELS ESTEREOTIPS DEL COL·LECTIU
LGBTI+ AL CINEMA
Dimecres 15 de juny de 2022 de 19 h a 20.30 h
Com ha evolucionat la representació del col·lectiu queer al llarg de la història del cinema i a tot el món? Quins estereotips s’acostumen a encarnar?
A través de clips de pel·lícules per il·lustrar els diferents punts, analitzarem
i debatrem amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític.
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Dimarts 12 de juliol de 2022 de 18 h a 21 h
A càrrec de l’Oleguer Biete
Públic: adult
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ACTIVITATS INFANTILS
I FAMILIARS

EXPOSICIONS I
PRESENTACIONS ARTÍSTIQUES

L’AMIC

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS
ARTÍSTIQUES

Dijous 7 de juliol de 2022 a les 11 h
Durada: 50 minuts aproximadament
A càrrec de: Cia. Pengim Penjam
Titelles
Direcció: Manu Aizpuru
Interpretació: Josep M. Serrat i
Mercè Alemany
Públic: a partir de 3 anys

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

Representació titelles infantil

Per confirmar

LLIURAMENT DELS PREMIS MIQUEL
CASABLANCAS 2022

La Maria és una nena que s’avorreix i decideix buscar a un amic. En la
seva espera de trobar un amic coneix un nen baixet, de color blau i molt
diferent a ella. Decidiran esperar junts i descobriran tot jugant, somiant,
compartint i rient que l’amistat està per sobre de les diferències d’edat, de
color i de cultura.

Calendari: 8 de juliol, a les 19 h
Preu: Gratuït
Lloc: La Capella (Carrer Hospital, 56)
Organitza: Sant Andreu Contemporani

PETER PAN I EL TRESOR MÀGIC

Com cada any Sant Andreu Contemporani celebra el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas i atorga guardons en les seves quatre
modalitats: obra, projecte, mediació i comunicació gràfica. Com a conseqüència de les obres en Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani de
Barcelona, aquest any el lliurament de premis tindrà lloc a La Capella.

Representació teatral infantil

Dimecres 20 de juliol de 2022 a les 11:30h
Durada: 70 minuts aproximadament
A càrrec de: Cia. Samxa
Direcció: Sam Porcel
Interpretació: Marc López, Laia Badal, Jana Beltran, Lluc Font ,
Xavier Montesinos i Oriol Prats
Públic: a partir de 4 anys
EL capità Garfí vol destruir el secret de la felicitat que esta guardat a dins
d’un cofre. En Peter Pan, la Wendy i la Jana hauran de trobar-lo abans de
que ho facin els pirates. Ho aconseguiran?
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A REVEURE, PETER PUNK!
Calendari: Del 8 de juliol al 28 d’agost
Preu: Gratuït
Lloc: La Capella (Carrer Hospital, 56)
Organitza: Sant Andreu Contemporani
A reveure, Peter Punk! reuneix els treballs finalistes del Concurs d’Arts
Visuals Premi Miquel Casablancas 2022 en la modalitat d’obra, els dossiers finalistes en la resta de modalitats (projecte, mediació i comunicació gràfica) i els projectes dels/les artistes de SAC–FiC Programa de
Residències 2021. Com a conseqüència de les obres en Fabra i Coats
- Centre d’Art Contemporani de Barcelona, aquest any l’exposició tindrà
lloc a La Capella.
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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
Divendres 22 h, dissabtes 20 h i
diumenges 18 h
Grup de teatre amateur amb representacions periòdiques.
Informació i reserves: 655 166 512.
facebook.com/clip.teatres

ESPORT CICLISTA
SANT ANDREU

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 poesia.

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.
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ADREÇA

HORARIS

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

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

@CentreCívicSantAndreu
@CCSAndreu
@ccsantandreu

Districte de
Sant Andreu

