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ACTIVITAT FÍSICA I MOVIMENT

BODY COMBAT

Dilluns de 18.30 a 19.30 h, 
del 23 de gener al 20 de març (9 sessions)
A càrrec de l’Enrique Santamaría
Preu: 38.34 €

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.

GAC – POSA’T EN FORMA!

Dilluns de 19:30 a 20:30 h, 
del 23 de gener al 20 de març (9 sessions)
A càrrec de l’Enrique Santamaria
Preu: 38.34 €

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.

ESTIRAMENTS I TONIFICACIÓ

Dimarts de 16:15 a 17:15 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)
A càrrec de la Celeste Ayus
Preu: 38.34 €

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. Recomanacions: portar 
màrfega i una tovallola.

PILATES

Dimarts (grup matí) de 11:15 a 12:15 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)

Dimarts (grup tarda) de 17:30 a 18:30 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)
A càrrec de la Celeste Ayus
Preu: 38.34 €

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. Recomanacions: portar màrfega i una tovallola.

TALLERS

INSCRIPCIONS: del 9 al 21 de ge-
ner, de dilluns a divendres de 9.30 h 
a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes 
d’11 a 14 h i de 17 a 20h.

Preferiblement hauran de ser en lí-
nia, per evitar aglomeracions. Les 
inscripcions presencials estan des-
tinades a persones que no disposin 
d’accés a internet o a les que hagin 
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. L’import del curs només 
serà retornat en cas que el centre 
anul·li el taller per no arribar al mí-
nim de places establertes, i caldrà 
que l’usuari presenti el rebut d’ins-
cripció. El centre es reserva el dret a 
canviar el/la professor/a o l’horari en 
cas necessari. Els tallers estan des-
tinats a majors de 16 anys, excep-
tuant aquells on s’indiqui el contrari.

Les persones que estiguin a l’atur 
poden gaudir d’una bonificació del 
50%, sempre que presentin la docu-
mentació pertinent en el moment de 
fer la inscripció. La inscripció per a 
aturats es pot fer únicament de ma-
nera 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 reconeixe-
ment igual o superior al 65% poden 
gaudir d’una reducció del 75% en la 
tarifa, sempre que presentin la do-
cumentació pertinent en el moment 
de fer la inscripció, que hauran de 
fer de forma presencial al taulell del 
centre. Per a més informació con-
sulteu directament al centre.
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BOLLYWOOD

Dimarts de 19 a 20:30 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)
A càrrec de la Josefina Fernández
Preu: 57.51 €

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. 

IOGA & RESPIRACIÓ

Dimecres de 17 a 18:30 h, 
del 25 de gener al 22 de març (9 sessions)
A càrrec de la Melania Mosteiro
Preu: 57.51 €

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.

Recomanacions: portar màrfega i una tovallola.

Contraindicacions: embarassades.

SOOOMBAH! 

Dimarts (grup matí) de 12:30 h a 13:30 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)

Dijous (grup tarda) de 19:45 a 20:45 h, 
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
A càrrec del Paulo Miranda
Preu: 38.34 €

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! 

IOGA AMB EL TEU NADÓ

Dimarts de 10:00h a 11:00 h, 
del 24 de gener al 21 de març (9 sessions)
A càrrec de Verónica Russo
Preu: 38.34 €

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 caminar (12 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 Hatha. 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 tonificaràs el teu cos, fomentaràs la 
consciència i la recuperació del sòl pèlvic, la musculatura abdominal, 
l’energia i l’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.

TAI-TXI: MEDITACIÓ EN MOVIMENT

Dimecres d’11.30 a 13 h, 
del 25 de gener al 22 de març (9 sessions)
A càrrec de Raffaella Leonardi
Preu: 57.51 €

Els moviments del Tai Txi surten des de la nostra quietud interior amb 
lentitud i harmonia. La nostra atenció està en l’aquí i ara, en el nostre 
entorn, en el nostre cos i en la nostra respiració. La pràctica aporta 
beneficis als tres nivells del nostre ésser: físic, emocional i mental. En 
el Taller anirem descobrint i practicant la Forma curta de la Família 
Yang amb 24 moviments.

ART I EXPRESSIÓ

INICIACIÓ AL DIBUIX II

Dilluns d’11 a 13 h, 
del 30 de gener al 20 de març (8 sessions)
A càrrec de Dana Jasovich
Preu: 68.16 € 

Continuarem endinsant-nos al món del dibuix de manera lúdica. 
Combinarem mètodes acadèmics amb el mètode de Betty Edwards i 
altres exercicis de joc i observació.

Cal portar des de la primera classe: quadern o paper de dibuix (amb un 
suport rígid) i 2 llapis de grafit, algun de dur i algun de tou; els HB són 
durs, i els 2B, 4B, 6B, 8 o 9B són tous.

FOTOGRAFIA II

Dimarts de 18a 20 h, 
del 24 de gener al 28 de febrer (6 sessions)
A càrrec de Claudia Frontino
Preu:51.12 €

Apunta’t a aquest curs de fotografia 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 réflex, compacta o 
híbrida que tingui opció de disparar en mode manual.
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DANSA AFRICANA

Dimecres de 19 a 20.30 h, 
del 25 de gener al 22 de març (9 sessions)
A càrrec d’Ada Silou 
Preu: 57.51 €

Taller de dansa africana i Afro-Contemporània, on treballarem a partir 
de la tècnica contemporània de base, que representa una forma 
de vida, la relació amb la terra i el cel i el moviment dels animals 
i la naturalesa. En algunes sessions podrem gaudir de músics 
percussionistes tocant en directe.

SWING SOLO 

Dijous (grup 1) de 16.15 a 17.45 h,  
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
A càrrec de Jud Margod
Preu: 57.51 €

T’agradaria aprendre a ballar swing però no tens parella? Cap 
problema, apunta’t al swing solo! Les classes són molt dinàmiques, 
perfectes per omplir-se d’energia i bones vibracions.

SWING SOLO II

Dijous (grup 2)de 18 a 19.30 h,  
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
A càrrec de Jud Margod
Preu: 57.51 €

T’agradaria continuar ballant swing? Aquest curs està adreçat a les 
persones que ja han tingut contacte amb Swing sol i volen continuar 
practicant swing, no fa falta parella, vine a divertir-te i ballar.

GUITARRA 

Dijous de 18 a 19 h, del 26 de gener al 23 de març 
(9 sessions)
A càrrec del Paulo Miranda
Preu: 38.34 €

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.

TALLER DE SCRAPBOOKING 

Dimecres de 16:45h a 18.15h, 
del 25 gener al 22 de març (9 sessions)
A càrrec d’Àurea Estellé
Preu: 57,51€

La tècnica de scrapbooking és una manera de fer àlbums de fotos 
personalitzats, gaudint d’embellir els bonics records que volem 
conservar en paper. En aquest curs explorarem les possibilitats 
que ofereix aquesta tècnica creant fons per les nostres fotografies, 
decorant-les estampant amb segells, jugant amb pintures, adhesius i 
retalls de papers.

Caldrà abonar 8 € per participant a l’inici del taller a la professora per 
tal de cobrir el cost del material que s’utilitzarà durant el curs.

IDIOMES

INICIACIÓ A L’ITALIÀ II

Dilluns de 17.30 a 19 h, 
del 23 de gener al 20 de març (9 sessions)
A càrrec de Anna Paola Cedrini
Preu: 57.51 €

Un taller dirigit a aquelles persones que vulguin familiaritzar-se amb 
l’idioma i la cultura italiana. Treballarem de forma comunicativa, 
introduint el lèxic i la gramàtica d’una forma amena i dinàmica, a 
partir de situacions de la vida real. Al final del taller els participants 
seran capaços de comprendre conceptes bàsics d’italià i de formar 
construccions i oracions senzilles, comunicant-se de manera simple. 

FRANCÈS CONVERSA II

Dilluns de 19:15 a 20:45 h, 
del 23 de gener al 20 de març (9 sessions)
A càrrec de la Sara Dauge
Preu: 57.51 €

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 petits articles i activitats 
interactives, parlarem de temes d’actualitat i de cultura. Cal tenir 
mínims coneixements previs (a partir del nivell A2).
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INTRODUCCIÓ AL XINÈS II

Dijous de 19.15 a 20.45 h, 
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
En col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona
A càrrec de Ignasi Saura
Preu: 57.51 €

En aquest taller aprendrem a conèixer la fonètica, l’escriptura, el lèxic 
i la gramàtica de la llengua xinesa, i també ens familiaritzarem amb les 
tradicions i costums xinesos. A més a més, aprendrem el vocabulari 
que ens permetrà saludar, acomiadar i presentar-nos en xinès.

CONVERSA ANGLÈS

Dijous de 18 a 19.30 h, 
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
A càrrec de Mateo De Dalmases Friday
Preu: 57.51 €

Taller de conversa en Anglès adreçat a tothom qui vulgui consolidar 
la seva base de anglès oral per poder mantenir una conversa bàsica. 
Mitjançant visionats de video, lectura de petits articles i activitats 
interactives, parlarem de temes d’actualitat i de cultura. Cal tenir 
mínims coneixements previs (a partir del nivell A2).

BENESTAR I CREIXEMENT PERSONAL

MINDFULNESS

Dilluns de 16:30 a 18 h, 
del 23 de gener al 20 de març (9 sessions)
A càrrec de la Melánia Mosteiro
Preu: 57.51 €

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 i relaxació. 

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA

Dijous de 10.30 a 12 h, 
del 26 de gener al 23 de març (9 sessions)
A càrrec de Laura Huerva
Preu: 45.23 €

En aquest taller podem 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 interns com externs 
i què podem fer per contrarestar les pèrdues de memòria que van 
sorgint amb l’edat.

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Aquests tallers estan adreçats a persones més grans de 65 
anys, i els porten a terme persones voluntàries. Les places per 
aquests tallers es sortegen. Us podeu inscriure del 9 al 13 de 
gener de 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h per telèfon o adreçant-
vos al taulell del centre. 

GIMNÀSTICA I CONSCIÈNCIA CORPORAL  
PER A GENT GRAN 

Dilluns de 9.30 a 10.45 h, 
del 23 de gener al 20 de març (7 sessions)
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 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. 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimecres de 9:45 a 11 h, 
del 25 de gener al 15 de març (8 sessions)
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 i calçat còmodes.
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AGENDA D’ACTIVITATS

Totes les activitats d’aquest apartat son gratuïtes i amb afora-
ment 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.

***INSCRIPCIONS OBERTES 
UN MES ABANS DE LA DATA DE L’ACTIVITAT***

SORTIDA FOTOGRÀFICA: LIGHTPAINTING 
Taller itinerant

Dijous 16 de febrer de 2023 de 17 h a 20 h
A càrrec de Clàudia Frontino
Públic: adult

No tinguis por a fer fotografies quan és fosc! Apunta’t a aquest taller de 
3h per aprendre a dibuixar amb llums i crear imatges úniques i surrealis-
tes amb la tècnica del lightpainting. 

Observacions: cal portar càmera digital que tingui opció de disparador 
manual, trípode (qui en tingui) i llanterna (pot ser la del mòbil).

POESIA HIVERN 
Taller d’expressió creativa

Divendres 17 de febrer de 2023 de 17:30 h a 19 h
A càrrec d’Annette Stössel

Cada estació ens convida a 
connectar-nos amb diferents 
qualitats, ens convida a prendre 
consciència de les múltiples i 
diverses facetes que ofereix la 
natura i la mateixa vida, i com 
aquesta es desplega en nosal-
tres com a gran part de la totali-
tat. En aquest taller et convidem 
a obrir-te a aquest plenitud, afi-
nant-te amb l’energia d’aquesta 
nova estació i despertar la teva 
capacitat creativa. Vine a sor-
prendre’t!

RUTA POETITZEM ELS MURS 
XARXA POÈTICA DE SANT ANDREU 
Passejada poètica

Dissabte 25 de febrer de 2023
Públic: adult
A càrrec dels equipaments participants 
a la Xarxa Poètica

En aquest itinerari visitarem els micropoemes 
guanyadors de la 5ena. Edició dels Micropoe-
mes de la Xarxa Poètica.

URBAN SKETCHING 
Taller itinerant

Dissabte 25 de febrer i 25 de març de 2023 
d’11:30 h a 13:30 h
A càrrec de Raúl Cuenca

Tal com diu el seu nom, l’essència de 
l’urban sketching és dibuixar al i el car-
rer, 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 repro-
duir en imatges una mica de tot el que 
ens envolta, elements emblemàtics del 
paisatge urbà, personatges, etc. També descobrirem algunes bases es-
sencials del dibuix urbà: perspectiva, contrast, llum, etc. Jugarem amb 
la llum de Sant Andreu, els seus colors i formes. Sortim a dibuixar!

L’ANTIGA VILA D’HORTA 
Itinerari cultural

Dimecres 8 de març de 2023 de 17 h a 20 h
A càrrec de l’Oleguer Biete
Públic: adult

Una passejada per l’antic municipi 
d’Horta que, unit a Barcelona des d’ini-
cis del s.XX, encara conserva molts ra-
cons i indrets on es pot observar el seu 
passat rural i també benestant, degut a 
l’estiueig de famílies burgeses que s’hi 
ubicaren sobretot a finals del s XIX a la 
part alta de la vila.

Centrant-nos sobretot en el vell nucli 
d’Horta, descobrirem alguna antiga 
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masia, carrers i carrerons amb interessants edificis i cases, petites pla-
ces, diverses curiositats i elements singulars, així com també racons 
amagats del que fou Horta en el passat, tals com les conegudes cases 
de les bugaderes, que van proliferar fa més de 100 anys en aquesta 
zona degut a l’abundància de l’aigua.

RESCAT DE LA BELLESA  
Taller d’expressió creativa

Divendres 17 de març de 2023 de 17:30 h a 19 h
Públic: adult
A càrrec d’Annette Stössel

La bellesa és quelcom molt essencial a la nostra vida, alguna cosa més 
profunda que la simple aparença, alguna cosa que des dels inicis de la 
humanitat ha tingut un lloc central en cada cultura i ha estat cercada i 
honorada. En aquest taller connectem amb la bellesa com agent per a 
connectar amb allò més íntim, més intern, allò que ens dóna alé, que 
ens sosté i ens nodreix i allò que ens permet confiar i expandir-nos i, a 
la vegada, experimentar-nos com a creadores d’aquesta vida que com-
partim.

SANT ANDREU - LA HISTÒRIA DE FABRA I PUIG 
Itinerari cultural

Dimarts 21 de març de 2023 de 17 h a 20 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 signifi-
catius d’aquesta part del barri de 
Sant Andreu.

La urbanització de l’actual Ram-
bla de Fabra i Puig i els seus 
entorns, es va iniciar l’any 1877, 
quan l’Ajuntament de Sant An-
dreu va decidir connectar el po-
ble amb el barri de Santa Eulàlia 
de Vilapicina.

Així doncs, veurem el que queda 
d’aquella època i la seva evolució.

ESCENARI SANT ANDREU

PETITES HISTÒRIES EN ESPAIS DE RESTAURACIÓ 
Representació teatral

Divendres 20 de gener de 2023 a les 19 h 
Públic: general
A càrrec de l’Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta
Direcció: Andreu Mas

Qui no ha anat a sopar a un restaurant de 
disseny i s’ha quedat boca-badat veient un 
plat tan gran i la minsa quantitat de menjar… 
i el compte? I al bar, amb secrets d’amigues?

Aquestes Petites Històries són tretes de la 
vida real i, per això, més d’una persona s’hi 
sentirà identificada. L’objectiu d’aquestes 
històries és garantir els somriures i fer pas-
sar una bona estona. 

CONCERT PARLOUR GAMES 
Duet

Divendres 10 de març de 2023 a les 19h
Públic: general
Interpretació: Carrie Lewis i Toni Pedrol

Parlour Games són Carrie Lewis 
a la veu i Toni Pedrol a la guitarra. 
Apassionats pels grans clàssics 
de la música americana van deci-
dir fer una revisió intimista, elegant 
i propera a l’espectador d’artistes 
i gèneres que mai es cansen d’es-
coltar: Tom Waits, Bonnie Raitt, 
vells blues, Bob Dylan, folk tradici-
onal, Lou Reed…formen part d’un 
repertori tractat de manera original 
i respectuosa. Temes que ja són 
standards del nostre temps i ban-
da sonora de les vides de molta gent.
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IVAN I ELS GOSSOS (DE HATTIE NAYLOR) 
Representació teatral

Divendres 24 de març a les 19:45 h
Públic: general
Direcció: Xavier Boada
Interpretació: Pau Rosell

Ivan i els gossos és una història 
de supervivència i de la recerca de 
l’amor més primitiu.

Hivern de 1996, Moscou. La cai-
guda del sistema ha abocat mi-
lers de persones al carrer. Ivan 
Mishukov té 4 anys i per a ell, la 
paraula casa es tenyeix per l’olor 
a vodka i les galtes vermelles de 
la seva mare contra la paret. Quan 
casa deixa de ser un lloc segur, 
s’escapa als carrers buscant un 
lloc on formar-hi part, llençant-se 
a la immensitat de Rússia enmig del fred de l’hivern.

Un conte cruel i fosc sobre com la decadència destrueix la innocència. 
Les vivències d’un nen salvatge urbà al Moscou de l’era Yeltsin constru-
eixen un retrat de la condició humana que és capaç de desprendre-se’n 
de tot allò que és prescindible.

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

EL TEU ALTRE JO! 
Taller infantil de màscares (2 sessions)

Dissabte 14 de gener i 21 de gener de 2023 d’11:30 h a 13h
Públic: infantil de 7 a 12 anys
(inscriure només els infants però a nom de l’adult)
A càrrec de Raúl Cuenca

Mitjançant cartró, cola i paper de diari 
farem una máscara que representi el 
nostre altre jo.

Farem una aproximació creativa de la 
nostra cara i ho representarem primer 
amb aquests materials en una primera 
sessió i a la segona sessió li donarem 
vida a través dels colors.

EL VIATGE DE L’ESTEL 
Representació teatral

Dissabte 11 de febrer de 2023 a les 12:30 h
Públic: infantil de 2 a 8 anys
A càrrec de: Poika Teatral
Direcció i interpretació: Karla Escupinyà

Un espectacle d’objectes i titella 
amb un toc de pallassa, on una 
buscadora de tresors, Dadà, ens 
transporta en el seu món màgic 
a través dels sentits, integrant els 
espectadors en el viatge.

“El viatge de Estel” Un espectacle 
que gira entorn d’un Tresor: Estel, 
una Estrella de Mar.

A través d’un gran llibre, Dadà ens 
explica la història d’un dels seus 
tresors favorits, Estel, una estrella 
de mar. Juntes ens conviden a viu-
re la seva gran aventura.

Un conte on el públic s’integra en la història, despertant així la imagi-
nació, la sensorialitat, les ganes de jugar i gaudir. Dadà, buscadora de 
tresors, ens convida a compartir amb el seu relat, vivències i un viatge 
fascinant que transcorre des del Regne de Mar fins a la superfície i més 
enllà.

Una història per a veure, imaginar i sentir.

ENJARDINEM ELS ESCOCELLS! 
Activitat familiar dins el marc “Cuidem Barcelona”

Dissabte 4 de març de 2023 d’11 h a 13h
Públic: famílies

Co-organitzada amb l’Aula Ambi-
ental de Sant Andreu

L’escocell és aquest espai no pa-
vimentat al voltant de les soques 
dels arbres de la ciutat. Entre to-
tes i tots plantarem els escocells 
de davant del Centre Cívic de 
Sant Andreu, per enverdir l’espai 
i aconseguir més verd i biodiver-
sitat.

Tothom pot apadrinar un escocell 
al seu carrer, vols saber com? Vine 
a descobrir-ho amb nosaltres, 
t’ajudem a fer-ho!
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LA BRUIXA QUE VOLIA SER BELLA 
Representació teatral

Dissabte 18 de març de 2023 a les 12:30 h
Públic: infantil de 3 a 9 anys
A càrrec de: Fholia Teatro
Direcció i interpretació: Palma Morena

La bruixa d’aquest conte està 
molt, molt emocionada perquè 
per fi té una cita amb el seu es-
timat Ogre. En el camí es trobarà 
diversos animals que li donaran 
consells de com canviar el seu 
lleig aspecte per a encaixar amb 
els cànons de bellesa i els seus 
estereotips...però quan arriba a 
la cita, l’Ogre no la reconeixerà. 
Cada persona és especial més 
enllà del seu aspecte físic.

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS ARTÍSTIQUES

SALA D’EXPOSICIONS

XIIÈ. TROFEU PERE GASPAR

Del 12 de gener  al 9 de febrer de 2023

Exposició a càrrec de l’Agrupació Excursionista 
MUNTANYA de Sant Andreu

Mostra fotogràfica de les guanyadores i seleccio-

nades del concurs fotogràfic biennal. 

ELS POSSIBLES 
Cicle Temporals - Xarxa de Centres Cívics

Exposició performativa de Juan David Galindo

Del 15 de febrer al 29 de març de 2023
Activació de dimecres a divendres de 16 h a 20 h

Com t’imagines el futur? Pateixes d’estrès 
climàtic, social i/o econòmic? L’apocalipsi 
t’ennuvola la imaginació? No et preocu-
pis una altra fi del món és possible. Vine a 
l’oficina d’Els possibles.

Els possibles és una performance de 
llarga durada a on la sala d’exposicions 
esdevé un espai a mig camí d’una ofici-
na, un consultori i un confessionari amb 

l’objectiu de recollir els testimonis sobre els canvis que s’estan gestant 
en el present.

TROBADA D’ELS POSSIBLES

Acció performativa de cloenda de l’exposició.

Dijous 23 de març de 2023 de 18 h a 20 h

Diversos actors s’infiltraran entre els assistents i els explicaran en pri-
mera persona els testimonis que s’han recollit durant l’exposició per-
formativa.

ESPAI 10.76

LA PELL DE BARCELONA

Exposició fotogràfica a càrrec de l’Isolda Fabregat

Del 4 de gener a l’1 de febrer de 2023

La sèrie de fotografies La Pell de Barce-
lona és el resultat visual d’un anhel per 
la ciutat de Barcelona. Les fotografies de 
la mostra pretenen que un percebi quasi 
d’una manera tàctil la metròpolis, tot i que 
estan lluny un pugui sentir Barcelona més 
pròxima.

¡TE QUEDARÁS DE PIEDRA!

Exposició a càrrec de Natalia Urdaneta

Del 8 de febrer a l’1 de març de 2023

Transformant l’ordinari en extraordinari...

Una finestra a un altre món, on es mos-
tren històries quotidianes, reals o fictícies 
fetes amb materials recollits i reciclats, 
ajudant així a netejar una miqueta les nos-
tres platges de Barcelona, utilitzant també 
elements naturals que passen totalment 
desapercebuts en el nostre dia a dia i que 
en el seu conjunt són capaços de trans-
metre emocions que faran volar la nostra 
imaginació.
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¿QUIÉN COÑO ES ANA MENDIETA?

Exposició biogràfica

Del 8 de març al 5 d’abril de 2023
Campanya per a la visibilització de les dones artistes
Idea de María Bastarós

Iniciativa centrada en la visibilització de 
les dones artistes que convida a la reflexió 
sobre l’ostracisme al qual la historiografia, 
les Universitats, els medis de comunica-
ció, els manuals i altres textos de difusió 
artística, les institucions culturals, els mu-
seus i la pròpia disciplina de la Història 
de l’Art ha sotmès la dona. Re-escriure 
la Història de l’Art atenent a una visió de 
gènere que integri les dones i la seva par-
ticipació -o no participació- en els fenòmens artístics, és una tasca de 
professors, teòrics, ponents, premsa, estudiants i agents culturals en 
general. “¿Quién coño es?” es una iniciativa particular però aspira a 
convertir-se en una tasca col·lectiva.

SANT ANDREU CONTEMPORANI

CONVOCATÒRIES

SAC INTERNATIONAL CURATORIAL RESIDENCY 
PROGRAM

Calendari: Fins a l’1 de febrer

SAC International Curatorial Residency Program és el programa de resi-
dències 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. L’objectiu de la convocatò-
ria és oferir un coneixement personal del context artístic a través de la 
convocatòria del Premi Miquel Casablancas i fomentar col·laboracions 
futures entre agents locals i estrangers en el marc de l’art jove.

Organitza: Sant Andreu Contemporani

CONCURS D’ARTS VISUALS PREMI MIQUEL 
CASABLANCAS 2023

Calendari: De l’1 de febrer al 15 de març

Sant Andreu Contemporani obre la Con-
vocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablan-
cas 2023. Un jurat, format per diversos 
professionals del sector, atorga anual-
ment un premi-compra d’obra, una beca 
de producció per a un projecte, una altra 
beca per a un projecte de mediació i un 
premi-dotació per encarregar-se de la co-
municació gràfica de la temporada. Con-
sulteu les dates definitives al nostre web: 
sac@santandreucontemporani.org

Organitza: Sant Andreu Contemporani

PROGRAMA EDUCATIU

LABLAND 4. 
SOTA LA SUPERFÍCIE, AMB IRATI INORIZA

Calendari: 28 de gener

La Irati és la hidroantropòloga autodidacta 
de LABLAND, i fa poc va tornar després 
d’uns mesos investigant un ésser mito-
lògic anomenat Lamia, un ésser de les 
aigües que viu i cuida els rius d’Euskadi. 
Amb ella, aprendrem a construir ecosis-
temes amb els estranys artefactes que 
portarà al taller.

Organitza: Sant Andreu Contemporani

LABLAND 5. EL TECNOCONSTRUCTIVISME, AMB 
NATALIA DOMÍNGUEZ

Calendari: 25 de febrer

La Natalia és una científica de LABLAND que creu que analitzar amb 
molt de detall qualsevol cosa que sigui “normal”, la converteix immedia-
tament en una cosa excepcional. Una idea tan senzilla com aquesta l’ha 
portat a treballar amb robots de la NASA, a atrapar núvols, a construir 
amb parapents i paracaigudes, a organitzar concerts de música feta 
per excavadores i grues, fonts de beguda Monster… Però des de fa un 
temps està treballant en alguna cosa que no ha volgut ensenyar encara 
a ningú… fins ara. Sabem que serem les primeres en saber de què va el 
seu nou projecte i de quina manera ens necessita… Però ara com ara 
només sabem que es diu tecnoconstructivisme.

Organitza: Sant Andreu Contemporani
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LABLAND 6. LA TECNOLOGIA DELS RECORDS, AMB 
HUAQIAN ZHANG

Calendari: 25 de març

La Waki es una inventora que sol confondre’s i no aconsegueix 
esbrinar si està dibuixant o escrivint, si està filmant o cosint, si està 
vivint o somiant. Aquesta investigadora a qui  haurem d’ajudar, tant 
com ella a nosaltres, treballa a través de la microobservació  de la vida 
i la macroexpansió de les històries de la fantasia, i l’acompanyarem a 
través de noves tecnologies que ens presentarà per tal d’anar saltant 
entre realitat i  virtualitat per diferents tipus de records.

Organitza: Sant Andreu Contemporani

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·lec-
tius o artistes de diferents àmbits. Per això restem oberts a rebre sol·lici-
tuds 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.

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.

CLIP TEATRES

Grup de teatre amateur amb 
representacions periòdiques 
(divendres 22h, dissabtes 20h 
i diumenges 18 h). 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.

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.

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).

INFORMACIÓ D’ENTITATS 
COL·LABORADORES

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, assegu-
reu-vos abans de trucar per saber si es poden trobar presencialment.



C/ Gran de Sant Andreu, 111  De dilluns a divendres
08025 BCN   de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Tel. 932 073 703 / 934 591 228 Dissabtes
Metro: Fabra i Puig (L1) i Bicing de 9 a 15 h
Bus: B20, 40, 35, 34, 12, 11, H8 i H6
Tel. 933 119 953 / 933 117 072
infoccsa@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu

E @CentreCíciSantAndreu

D @CCSAndreu

Q @ccsantandreu

ADREÇA  HORARIS


