


TALLERS GENER-MARÇ

Tallers

Preinscripcions: del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015

Inscripcions: del 7 al 20 de gener de 2016, de 9.30 a 14.00 h i de 
16.30 a 21.00 h

Normativa d'inscripcions:
Les preinscripcions estan adreçades únicament a aquelles persones 
que vulguin fer la renovació dels tallers de tardor i es pot fer només 
presencialment al taulell del centre.

Les inscripcions es poden fer de manera presencial, pagant amb 
targeta al taulell del centre, o bé en línia des de la web: 
https://santandreu.inscripcionscc.com/ccivic/

Pel que fa a les inscripcions presencials, es realitzen per ordre 
d'arribada i les places són limitades. Cada usuari té dret a inscriure 
només una persona més. No fem reserva de places.

Un vegada començats els tallers, no es retornaran els diners de la 
inscripció. Així doncs, a partir del 25 de gener no es retornaran els 
diners de les inscripcions.

L'import del curs només es retornarà 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. Els tallers estan destinats a 
majors de 18 anys.

Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una bonificació del 
50%, sempre que presentin la documentació pertinent al moment de 
fer la inscripció. La inscripció per aturats es pot fer únicament de 
manera presencial al taulell del centre.



TALLERS GENER-MARÇ

Recursos i creativitat

FOTOGRAFIA DIGITAL (REFLEX O COMPACTA)
NIVELL INICIAL

Divendres de 17.30 a 19.00 h
Preu: 42 €
Inici del curs: divendres 29 de gener a les 17.30 h / 8 sessions
Professora: Ariana Nalda

Tens una càmera nova però, amb tants botons, objectius i opcions, 
no saps per on començar? Amb aquest curs no només aprendràs a 
utilitzar la teva càmera, sinó que també et donarem nocions de 
fotografia perquè aprenguis a fer un bon enquadrament, a triar la 
il·luminació més adequada i, en definitiva, perquè et sentis ben 
orgullós/osa de les teves fotos! El curs consta de classes teòriques i 
pràctiques.

FOTOGRAFIA DIGITAL (REFLEX O COMPACTA)
NIVELL AVANÇAT

Divendres de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 42 €
Inici del curs: divendres 29 de gener a les 19.15 h / 8 sessions
Professora: Ariana Nalda

T'agrada la fotografia i ja en tens nocions però voldries treure encara 
més profit de la teva càmera? Doncs aquest és el teu curs! Aprendràs 
tècniques avançades d'exposició i d'il·luminació, a conèixer els 
diferents formats d'imatge i com utilitzar-los, etc. Un curs per a qui vol 
adquirir uns coneixements molt més profunds de fotografia. El curs 
consta de classes teòriques i sortides pràctiques.



TALLERS GENER-MARÇ

T'agrada cantar? Vols passar una bona estona gaudint de la música? 
En aquest taller podràs endinsar-te en el món del gòspel, un gènere 
musical ple de vida desenvolupat a la dècada dels anys 30 i que té els 
seus orígens en els cants espirituals negres. El ritme és similar al blues 
i al jazz, i el gòspel més actual incorpora també elements de la música 
soul. Una música que, en definitiva, t'enganxarà!

GÒSPEL

Dimarts de 17.00 a 18.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimarts 26 de gener a les 17.00 h / 8 sessions

GANXET

Dimecres de 19.00 a 20.30 h
Preu: 42 € 
Inici del curs: dimecres 27 de gener a les 19.00 h / 8 sessions
Professora: Marta de “Have a nice crochet”

En aquest taller aprendràs a fer ganxet amb diferents materials, com 
ara el fil de llana i el drapet, alhora que crearàs bonics complements 
que podràs lluir aquest hivern.
Aquest taller és per a tots els nivells. Material que cal portar el primer 
dia: un ganxet del número 4, 5 o 6 i 100 g de fil per al ganxet que hagis 
escollit.
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TEATRE

Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dilluns 25 de gener a les 19.15 h / 8 sessions
Professora: Mari Paz Correa

Durant el curs que proposem es treballaran diferents tècniques 
d'interpretació per desenvolupar la pròpia creativitat: improvisacions, 
construcció de personatges i exercicis de veu i cos.

BIJUTERIA AMB PORCELLANA FREDA

Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 34 € (28 € taller + 6 € material).
Quatre sessions: 25 de gener i 1, 8 i 15 de febrer
Professora: Laia Sampere

En aquest taller descobrirem la porcellana freda, un material suau, 
blanc i elàstic que es pot modelar i pintar per crear tota mena de joies. 
Al llarg del curs aprendrem com produir la nostra pròpia porcellana 
freda i quina tenim disponible al mercat; també coneixerem les 
diferents tipologies de motllos. Tot això d'una manera amena, mentre 
elaborem complements per lluir aquesta temporada.



TALLERS GENER-MARÇ / BALL I SALUT

En aquest taller aprendrem a crear bijuteria amb plàstic màgic. 
Aquest material és un acetat la composició del qual permet dibuixar-
hi a sobre amb diversos materials, i que es pot retallar, perforar i 
modelar fàcilment gràcies al seu gruix i a la seva textura. Si li apliquem 
calor, redueix de forma “màgica” les seves dimensions, de manera 
que permet crear peces de bijuteria resistents a l'aigua, ben originals i 
totalment personalitzades. Dóna ales a la teva creativitat!

BIJUTERIA AMB PLÀSTIC MÀGIC

Dijous de 18.00 a 19.30 h
Preu: 27 € (21 € taller + 6 € material).
Quatre sessions: 28 de gener i 4, 11 i 18 de febrer
Professora: Laia Sampere

Ball i salut

PILATES

Dilluns de 18.00 a 19.00 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dilluns 25 de gener a les 18.00 h / 8 sessions
Professora: Eva Ruiz

Disciplina que combina l'entrenament físic i mental, basat en el 
coneixement de diferent disciplines com la gimnàstica, la dansa o el 
ioga, per tal d'enfortir el cos, exercitar l'elasticitat o reduir l'estrès.
Observacions: cal portar una tovallola.



BALL I SALUT

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.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dimecres 27 de gener a les 17.15 h / 8 sessions

Entrena la musculatura abdominal i el sòl pelvià en aquest taller, 
adreçat tant a les persones que volen millorar el seu rendiment 
esportiu com a les dones que estiguin en el postpart. A través de 
respiracions i de postures centrades en el sòl pelvià aconseguiràs 
reduir la cintura, augmentar el to muscular, millorar la postura per 
evitar problemes d'esquena, revitalitzar les funcions sexuals i prevenir 
la incontinència urinària. Apunta't a aquest taller on treballaràs 
músculs que ni sabies que tenies!

IOGA

Dijous de 18.15 a 19.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 28 de gener a les 18.15 h / 8 sessions



BALL I SALUT

En aquest taller farem exercicis que combinen el pilates, els 
estiraments i el ioga amb l'objectiu de millorar la forma física, el to 
muscular i la flexibilitat. Es tracta d'exercicis de gimnàstica suau. El 
control de la respiració serà la base per enfortir el cos d'una manera 
oxigenada i per mobilitzar les articulacions per tal d'evitar tensions 
innecessàries.

BOLLYWOOD

Dimecres de 19.45 a 21.15 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimecres 27 de gener a les 19.45 h / 8 sessions
Professora: Jenyfer Montiel

Ball que combina moviments de la dansa clàssica de l'Índia, balls 
folklòrics de diferents zones del país i balls més moderns com ara el 
jazz, el funky, el hip-hop o fins i tot la samba o la salsa.

MANTENIMENT FÍSIC

Dilluns de 16.15 a 17.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dilluns 25 de gener a les 16.15 h / 8 sessions 
Professora: Eva Ruiz



BALL I SALUT

La zumba consisteix en una activitat cardiovascular que combina 
exercicis de tonificació amb balls llatins. Els passos són senzills, de 
manera que les coreografies són fàcils de seguir. Si vols tonificar el 
cos, cremar calories i passar una estona divertida, aquest és el teu 
curs!

G.A.C. - POSA’T EN FORMA

Dijous de 20.00 a 21.00 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dijous 28 de gener a les 20.00 h / 8 sessions
Professora: Inés Polo

Exercici físic destinat a tonificar glutis, abdominals i cames (GAC). Un 
taller ideal per a aquelles persones que vulguin baixar de pes, tonificar 
el cos i mantenir-se en forma.

ZUMBA

Dimecres de 18.30 a 19.30 h (Grup A)
Divendres d'11.00 a 12.00 h (Grup B)
Preu: 28 €
Inici del curs: dimecres 27 de gener a les 18.30 h (Grup A) 
i el divendres 29 de gener a les 11.00 h (Grup B) / 8 sessions
Professor: Paulo



BALL I SALUT / IDIOMES

LINDY HOP

Dimarts de 18.45 a 20.00 h (Nivell 0)
Dimarts de 20.15 a 21:30 h (Nivell 1)
Preu: 35 €
Inici del curs: dimarts 26 de gener a les 18.45 h (nivell 0) i a les 
20.15 h (nivell 1) / 8 sessions
Professors: Marta Requena i Aleix Navarro

El lindy hop és un estil de ball per parelles amb música swing. Es va 
popularitzar entre els adolescents negres cap als anys 1920, a Nova 
York, com una derivació del xarleston. Un ball molt divertit amb una 
música trepidant! Apunta't al ball de moda! 
Observacions: cal venir en parella. Si no tens parella, deixa'ns les 
teves dades al taulell i en cas de que vingui una persona amb un rol 
complementari al teu (leader/follower), miraríem 
d'emparellar-vos. // Els diners recaptats en aquests 
dos tallers aniran destinats a l'associació Fundación 
Pequeño Deseo, que té com a missió fer realitat els 
somnis dels nens i nenes amb malalties cròniques o de 
mal pronòstic amb l’objectiu de recolzar-los 
anímicament i fer més suportable les seves malalties. 

Idiomes

ANGLÈS - NIVELL INICIAL (CONTINUACIÓ)

Dijous de 17.00 a 18.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 28 de gener a les 17.00 h / 8 sessions
Professora: Karina Carlin

Curset per aprendre nocions bàsiques d'anglès o bé per recordar allò 
que ja saps i que fa temps que no repasses, mitjançant exercicis i 
audicions a classe.
Observacions: aquest taller és la continuació del que es va fer al 
trimestre anterior.



IDIOMES

CONVERSA EN ANGLÈS

Dijous de 19.00 a 20.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 28 de gener a les 19.00 h / 8 sessions
Professora: Karina Carlin

Taller enfocat exclusivament a conversar en anglès. L'objectiu és que 
milloris el teu vocabulari i la teva pronúncia, mentre adquireixes una 
major fluïdesa en la conversa. Tot això d'una manera amena i 
divertida.
Observacions: cal tenir un nivell d'anglès intermedi per poder fer el 
taller.

ITALIÀ - NIVELL INICIAL (CONTINUACIÓ)

Dimarts de 18.00 a 19.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimarts 26 de gener a les 18.00 h / 8 sessions
Professora: Anna Carone

Aprèn un altre idioma d'una manera amena i divertida. En aquest taller 
descobriràs l'italià aprenent el nivell de conversa inicial, el vocabulari 
més important i les nocions bàsiques de gramàtica a traves 
d'exercicis pràctics i d'audicions a classe. Observacions: aquest 
taller és la continuació del que es va fer al trimestre anterior.



FRANCÈS - NIVELL INICIAL (CONTINUACIÓ)

Dimecres de 10.00 a 11.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimecres 27 de gener a les 10.00 h / 8 sessions
Professora: Christine Baucells

IDIOMES / ESPECIAL GENT GRAN

Curset per aprendre nocions bàsiques de francès o bé per recordar 
allò que ja saps i que fa temps que no repasses. Mitjançant exercicis i 
audicions a classe, aprendràs la gramàtica bàsica i el vocabulari 
necessari per poder mantenir una conversa.
Observacions: aquest taller és la continuació del que es va fer al 
trimestre anterior.

Especial Gent Gran

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dijous de 10.00 a 11.30 h
Preu: gratuït
Inici del curs: dijous 28 de gener a les 10.00 h / 8 sessions
Professora: Rosa Font

Mantén-te en forma amb aquest taller on treballarem una correcta 
postura corporal i la respiració, i farem estiraments, exercicis per 
flexibilitzar totes les parts del cos amb moviments suaus i relaxació 
per descansar tant el cos com la ment. Aquest taller està adreçat 
només a majors de 65 anys i a jubilats. Cal portar roba còmoda i 
mitjons gruixuts. Observacions: d'aquest taller no es fan 
preinscripcions.



ARTS ESCÈNIQUES 

Arts escèniques

ASSASSINS TOTS

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de febrer
Representacions: divendres i dissabtes a les 22.00 h i diumenges 
a les 18.00 h
Informació i reserves: 655 166 512
Preu: 8 € / 6 € per a jubilats

Companyia Clip Teatres
Autor: Jordi Sanchez i Pep Anton Gomez
Direcció: Ricard Rebellon
Actors: Ferran Devesa, Pili Fuertes, Marta Genís i Pep Vidal

Dues parelles amigues des de fa anys. Dues noves situacions que 
trenquen esquemes, que canvien l'estatu quo. Com afrontar-les i 
enfrontar-s´hi. Quina és la millor solució? Estranys en un tren?
Clip Teatres presenta una esbojarrada comèdia on es tracta l´amistat 
o no. L´amor a la família o no. El rigor professional o no. La 
mesquinesa humana o no. 
Una comèdia apassionada i apassionant que ens transporta als 
millors moments dels Monty Python.
Us hi atreviu?

ASSAJANT PARAULES D’AMOR

22, 23 i 24 de gener
Representacions: divendres i dissabtes a les 22.00 h i diumenges 
a les 18.00 h
Informació i reserves: 655 166 512

Companyia Clip Teatres
Direcció: Marta Genís

Clip Teatres proposa unes lectures dramatitzades de diferents autors 
teatrals. Petites escenes d'alguns dels seus llibres, on el públic haurà 
d'endevinar de quin autor es tracta. El ventall és ampli, des de W. 
Shakespeare a S. Belbel.
L'amor, aquest gran tema recurrent per a molts dramaturgs. 
L'espectador es convertirà en voyeur; en espia d'escenes de gelosia, 
de traïcions, d'odis, d'enveges… d'amants. Com si per una finestra 
observéssim els nostres veïns fent l'amor sense ser descoberts.
També tindrem la possibilitat d'escollir quina obra volem veure 
sencera, quina ens fa venir més ganes de saber com acaben aquest 
amants, si guanya l'amor o no…



EXPOSICIONS

Exposicions

CAUTY SAID TO FRANCO: WHAT TIME IS LOVE?

Del 25 de novembre de 2015 al 14 de gener de 2016
Preu: gratuït

Cinc artistes residents a Barcelona, nascuts anys després de la mort 
de Franco, són convidats a participar en una exposició col·lectiva al 
voltant de la memòria històrica i del franquisme. Exposició inaugural 
de la temporada 2015-2016 de Sant Andreu Contemporani. A cura de 
Vicent Fibla, director de Lo Pati, Centre d'Art Terres de l'Ebre.
Artistes participants: Joan Bennassar, Miquel Cañellas, Alán 
Carrasco, Laura Llaneli i Maria García Ruiz.

LA HISTÒRIA ES REPETEIX MÉS DE DUES VEGADES

Del 3 de març al 16 d’abril de 2016. El 3 de març: xerrada amb 
els artistes (18.30 h) i inauguració (19.30 h)

Karl Marx va dir una vegada que “La Història es repeteix”, venint a 
suggerir que un esdeveniment ocorre dues vegades o més al llarg del 
temps, “primer com a tragèdia i després com a farsa”, tal com va 
concloure. L'afirmació de Marx inspira aquesta exposició, que 
reuneix sis artistes que aborden el passat des de la memòria per 
donar joc a diverses formes narratives. A cura de Miguel Amado, 
comissari artístic del Middlesbrough Institute of Modern Art.
Artistes: Lola Lasurt, Alán Carrasco, Lúa Coderch, Levi Orta, Miguel 
Ángel Rego i María García Ruiz.
Organitza: SAC



ACTIVITATS

Activitats

L’ARBRE DELS DRETS I DELS DESITJOS

Del 7 al 12 de març

Volem celebrar el Dia Internacional de les Dones, convidant-vos a 
participar i a deixar les vostres reflexions en l'“Arbre dels drets i dels 
desitjos”. Un arbre on tothom qui vulgui podrà penjar fulles on 
s'escriuran els anhels i les reivindicacions a favor d'un nou marc de 
relació entre dones i homes més igualitari basat en el respecte i en el 
reconeixement. Missatges de pau i solidaritat, d'igualtat, de rebuig 
contra la violència masclista, de reivindicació del dret a poder decidir 
sobre el propi cos... Participa i vine a deixar el teu desig!

SANT ANDREU BALLA SWING!

El nostre programa de “Sant Andreu balla swing!” inclou bona música, 
molt de ritme i propostes que us faran ballar de valent i gaudir de 
moments màgics!

      BALLADES DE SWING AL CARRER
Dissabtes 30 de gener, 27 de febrer i 19 de març d'11.30 a 13.30 h
Lloc: plaça Can Fabra (Metro L1: Sant Andreu)
Preu: gratuït

Us convidem, un dissabte al mes, a venir a ballar amb nosaltres al 
ritme de la millor música swing! La diversió està assegurada!



ACTIVITATS / ACTIVITATS INFANTILS

      CICLE DE BALLADES: “VINE A BALLAR AMB...”

Descobreix les grans estrelles del jazz amb aquesta sèrie de ballades 
que farem al llarg de l'any. A cada sessió, “convidarem” un dels grans 
mestres per ballar al ritme de la seva música i aprendre, també, una 
mica més de les seves vides i de la història del swing.

•  ELLA FITGERALD. Divendres 19 de febrer a les 19 h.
 Lady Ella, com també se la coneixia, ens farà ballar de 

valent amb el seu amplíssim repertori de swing, samba, 
blues o bossa nova.

• LOUIS ARMSTRONG serà el protagonista de la darrera 
sessió, al trimestre de primavera. Ens deixarem endur pel 
seu talent musical, la seva veu profunda i el seu virtuosisme 
amb la trompeta. 

En cada sessió sortejarem entre els assistents un CD del músic 
“convidat” perquè de ben segur que, després d'aquestes ballades, 
no voldreu parar d'escoltar-los!

Activitats infantils

FÈNIX I LA REVOLTA DE LES NAUS

Calendari: Un dissabte al mes d'11.30 a 13.00 h
Edat recomanada: de 4 a 9 anys
Preu: gratuït
Inscripcions
Telèfon: 93 311 99 53 / sac@santandreucontemporani.org 
(aforament limitat) 



ACTIVITATS INFANTILS

En aquesta tercera entrega, Fènix es transforma en nau i s'aventura 
en una peripècia futurista on qualsevol semblança amb la realitat és 
pura coincidència…

Fa temps, l'Au Fènix reposava sobre el Camp de Ferro, recuperant-se 
de l'odisseïc pelegrinatge interestel·lar que l'havia empès a 
transportar un grup de fabulosos deixebles, iniciats en 
revolucionàries tècniques artesanals, fins a una colònia de naus que 
romanien allí des de l'any 2003. Desallotjats de les seves 
instal·lacions històriques, situades a l'altra punta de la galàxia, aquest 
temerari pelegrinatge havia comportat un elevat cost però, d'ençà 
que havien pogut assentar-se, semblava que tot sacrifici havia valgut 
la pena.

Tanmateix, mentre tot anava sobre rodes i al poblat es respirava una 
calma sospitosa, la visita inesperada de dos misteriosos personatges 
els alertà. Fènix es disposa doncs a tramar un pla encobert en vuit 
fases per fer visible i evitar la sospita d'una heretada i ancestral 
pilotada amb la qual es pretenia fer desaparèixer les quatre naus i 
convertir les cendres en seu dels World Roller Games de 2017.

• 16 de gener
Màquina excessiva, amb Pau Magrané

Tercer taller del programa educatiu “Fènix i la revolta de les naus”. 
L'artista Pau Magrané ens convida a desenterrar facineroses 
tecnologies ancestrals, capaces de mobilitzar masses a cop de 
simfonies lúdiques productores de sensacions extremes. El màster 
ens empeny sobre rodes a compartir, a través del joc, una caòtica 
investigació sonora i col·lectiva.

• 20 de febrer
Els plans pels aires, amb Ángela Palacios

L'artista Ángela Palacios ens convida a projectar les runes a l'espai 
amb l'escala alterada. Reconstruir-lo pedra a pedra conscients de les 
limitacions. Juganeres línies s'enlairen per conquerir l'àrea mentre es 
desdibuixen els colors i els traços per planejar els fonaments del que 
han d'ocupar les coses futures.

• 13 de març
Actuar a la “ballardiana”, amb Anna Moreno

Ra, ra, ra… cínica melodia eufòrica que ressona de tornada pel 
silenciós buit com a única resposta a l'esperançador crit de “Terra!” 
que l'origina. El desencant davant la descoberta d'un nou espai per 
explorar deixa de manifest el desencant d'aquells qui habiten les 
runes de les constants promeses de futurs brillants. Un taller a càrrec 
de l'artista Anna Moreno.



INFORMACIÓ DELS SERVEIS

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 als grups, 
col·lectius o artistes de diferents àmbits. Per això, ens posem a 
disposició de rebre sol·licituds i propostes de grups, associacions i 
entitats que necessitin un espai on dur a terme la seva tasca cultural. 
Es poden presentar propostes expositives i peticions de cessió 
d'espai via correu electrònic a infoccsa@bcn.cat.

Cessió d'ús d'espais

El Centre Cívic té diferents sales per acollir 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.

Divulgació i difusió cultural

Aquest servei consta de diferents mitjans per portar a terme aquesta 
dinamització del sector cultural per a professionals de l'àmbit i d'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 poden consultar-se a 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, Lleó) i el Museu 
d’Art Modern de Tarragona, o d'institucions estrangeres com el 
Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI, Roma, Itàlia) i Il 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea  (Rivoli, Itàlia).



INFORMACIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES

El Centre Cívic Sant Andreu acull diverses entitats i associacions per 
tal que puguin desenvolupar la seva tasca cultural, associativa i de 
divulgació.

ALBA LACTÀNCIA MATERNA
Dimecres d'11.00 a 13.00 h
Associació formada per mares amb experiència pròpia en lactància 
materna i formació específica que ofereixen informació i suport a les 
mares que volen alletar els seus fills. albalactanciamaterna.org

CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL DE SANT ANDREU
Dijous de 16.00 a 18.00 h
Grup de teatre – teràpia

CLIP TEATRES
Grup de teatre amateur amb representacions periòdiques (divendres i 
dissabtes a les 22.00 h i diumenges a les 18.00 h) 
facebook.com/clip.teatres

DNIGER.CAT BCN
Dijous de 19.30 a 21.30 h (reunions quinzenals)
Associació catalana per a la cooperació i el desenvolupament de la 
població de Níger. dniger.cat

GRUPO CONSTANCIA
Dimecres de 19.00 a 21.00 h
Grup d'aficionats a la creació i la lectura poètica, obert a tothom que 
vulgui participar. Organitza recitals poètics.

PENYA BLANC I BLAVA DE SANT ANDREU
Dimecres de 17.00 a 19.00 h
Penya aficionada al RCD Espanyol de futbol

ESPORT CICLISTA SANT ANDREU
Dimarts de 20.00 a 21.00 h
Grup d'aficionats al ciclisme. ecssantandreu.com

Informació d’entitats col·laboradores



Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda 
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