


16 GENER
FEBRER
MARÇ

Activitat que combina passos de diferents estils de ball amb 
tonificació muscular. Sessions alegres amb coreografies fàcils 
de seguir; no cal tenir coneixements previs de dansa, només 
ganes de moure's i passar-s'ho bé!
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

BALL-FITNESS
De 20.00 a 21.00 h
Del 14 de gener al 17 de març
Preu: 31,5 �

TALLERS 

Aprendrem les tècniques bàsiques del bàsquet. Entrenarem i 
ens mantindrem en forma tot practicant aquest esport tan 
popular.
A càrrec del professor voluntari: Ginés López
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes)
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

BÀSQUET PER ADULTS (adults a partir de 18 anys)
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Del 13 de gener i fins al 16 de març
Preu: 5 �

Coneixerem el txakres, treballarem les emocions i aprendrem a 
relaxar-nos.
A càrrec de la professora voluntària: Tina Rodríguez
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dijous i divendres de 16.00 a 20.00 h. 
També podeu enviar un correu electrònic a:
 congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

CONEGUEM LES NOSTRES EMOCIONS
Dijous de 17.00 a 18.30 h
Del 14 de gener al 17 de març
Preu: gratuït



Vine i aprèn tècniques per expressar i descobrir tota la teva 
alegria interior.
A càrrec de la professora voluntària: Josefina Herrera
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

DINÀMICA DEL RIURE
Dimecres de 10.00 a 11.00 h
A partir del 13 de gener i fins al 16 de març
Preu: gratuït

Aprendrem tècniques bàsiques de fotografia digital, aplicables a 
càmera compacta, rèflex i mòbil.
A càrrec del professor voluntari: Salvador Atance
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

FOTOGRAFIA DIGITAL (INICIACIÓ)
Dijous de 19.00 a 20.30 h
Del 14 de gener al 3 de març
Preu: 5 �

Convocatòria oberta a tothom per formar part del grup 
d'Arpilleres i aprendre aquesta tècnica d'origen xilè que utilitza 
fil i agulla per expressar vivències i emocions, per denunciar, per 
recordar… i que, en definitiva, és el testimoni de la vida i de la 
memòria d'aquells qui les fan. Una experiència enriquidora que 
us enganxarà!
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a:
 congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

GRUP D'ARPILLERES
Dimarts de 17.00 a 20.00 h
Preu: gratuït



Convocatòria oberta a tothom per formar un grup de Teatre 
Social, on aprendre les diferents tècniques d'expressió per 
utilitzar el teatre com a eina de reivindicació i de transformació 
social. Dirigit a persones inquietes, amb esperit crític i amb 
ganes de passar-s'ho bé!
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i Associació 
Teatre Viu.Cat

GRUP DE TEATRE SOCIAL
Dimecres tarda (hora a concretar)
Preu: gratuït

Aprendrem les tècniques bàsiques per crear un petit hort a casa 
nostra.
A càrrec dels professors voluntaris: Antonio París i Nat Verneau
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

HORT URBÀ
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
A partir del 7 març i fins al 20 de juny
Preu: 10 �

Aprendrem a localitzar els punts reflexos de tot el cos i 
aconseguirem alliberar tensions i estrès.
A càrrec de la professora voluntària: Àngela de Mingo
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

REFLEXOLOGIA PODAL
Divendres de 19.00 a 22.00 h
A partir del 15 de gener i fins al 18 de març
Preu:gratuït. L'alumne es fa càrrec de la despesa de material.



Treballarem la musculatura i l'equilibri per gaudir d'un cos 
saludable. Dirigit a adults de fins a 60 anys.
A càrrec de la professora voluntària: Rosa Sánchez
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a:
 congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

TONIFICACIÓ CORPORAL
Dimecres de 20.00 a 21.00 h
Preu: gratuït

Reutilitzarem les càpsules de Nespresso per fer-ne objectes 
ben originals.
A càrrec de la professora voluntària: Núria Bonavila
Inscripció: al Casal de barri, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 
13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 
20.00 h. També podeu enviar un correu electrònic a: 
congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

TREBALLS MANUALS FETS AMB CÀPSULES DE 
NESPRESSO
Dimarts de 10.00 a 12.00 h
Del 12 de gener al 15 de març
Preu: gratuït. L'alumne es fa càrrec de la despesa de 
material.

L'aprenentatge està molt relacionat amb les emocions; quan 
ens ho passem bé aprenem de forma natural i fluïda, i això 
també passa amb les noves llengües. Activitat lúdica on la 
llengua vehicular és l'anglès. Els nens i les nenes gaudiran fent 
tallers, jugant i realitzant activitats diverses amb l'objectiu de 

ENGLISH AND LEISURE!
Dimarts de 17.00 a 18.00 h
Del 12 de gener al 15 de març
Preu: 10 �

TALLERS I ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES 



millorar la comprensió i l'expressió oral de la llengua anglesa. 
Dirigit a nens i nenes de 7 a 10 anys.
Inscripció: al Casal de barri i fins a cobrir places, matins de 
dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h i tardes de dimarts, dimecres i 
divendres de 16.00 a 20.00 h. També podeu enviar un correu 
electrònic a: congresindians@bcn.cat o trucar al 93 351 39 53 
(tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

DANSA EN FAMÍLIA
De 17.30 a 18.30 h
Divendres 22 de gener, 5 de febrer, 19 de febrer, 4 de març i 
18 de març (5 sessions)
Preu de les 5 sessions per a adults i infants: 5 �

Descobrim de manera lúdica el cos i les seves possibilitats de 
moviment a través del joc i de la música. Potenciem la creativitat i 
la imaginació de grans i petits, enfortint els vincles que de 
manera natural adquireix la família: la confiança, el gaudi, el 
respecte i l'escolta. Activitat dirigida a famílies amb fills d'entre 2 
i 6 anys.
A càrrec de: Magdalena Garzón, ballarina i pedagoga en dansa
Inscripció: al Casal de barri, a partir de setembre i fins a cobrir 
places, matins de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h i tardes de 
dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00 h. També podeu 
enviar un correu electrònic a: congresindians@bcn.cat o trucar 
al 93 351 39 53 (tardes).
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

Els infants menors de 6 anys no paguen. Un espectacle o taller 
gratuït per família amb passaport cultural.
A càrrec de: Companyia Puça Espectacles
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians
Vine a fer-te un barret ben extravagant per poder-lo lluir aquests 
dies de disbauxa! 

TALLER DE CARNESTOLTES: “BARRETS DE FANTASIA”
Dissabte 30 de gener a les 12.00 h
Preu: 3 � 

ACTIVITATS INFANTILS



A les 12.00 h: inici de la rua del barri al c/ Jordi de Sant Jordi 
(plaça del Rom Cremat)
A les 12.45 h: fi de rua amb festa i l'espectacle d'animació “Boti-
Boti” a la Plaça del Congrés
A càrrec de: Companyia Sac Espectacles
Ho organitza: Coordinadora d'Entitats Congrés-Indians i el 
Casal de barri Congrés-Indians
Jo boto, tu brinques, ella salta… i la música que no para! 
Cantarem, ballarem i ens divertirem, vine a lluir disfressa!

RUA I FESTA DE CARNESTOLTES!
Dissabte 6 de febrer
Preu: gratuït

En Patufet, cansat que el tractin com un bebè, vol demostrar als 
seus pares que ja és gran i que sap esquivar els perills i els 
entrebancs…
Els infants menors de 6 anys no paguen. Un espectacle gratuït 
per família amb passaport cultural.
A càrrec de: Companyia Oliveira/Salcedo
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

ESPECTACLE DE TEATRE D'OMBRES: “DEIXEU-LI 
FER… LA HISTÒRIA D’EN PATUFET”
Dissabte 5 de març a les 12.00 h
Preu: 3 �



Ho organitza: Amics del Saber

XERRADA: “VISIÓ DE ROMANIA”
Dilluns 8 de febrer a les 18.00 h
Preu: gratuït. Obert a tothom.

Ho organitza: Amics del Saber

XERRADA: “L'IMPRESSIONISME”
Dilluns 22 de febrer a les 18.00 h
Preu: gratuït. Obert a tothom.

Es recomana confirmar assistència trucant al 93 351 39 53 
(tardes) o enviant un correu electrònic a:
 congresindians@bcn.cat o bé al mateix Casal de barri.
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i diverses entitats
Inaugurarem l 'exposició “Dona i Guerra civi l . Mostra 
d'Arpilleres”. Totes i tots gaudirem d'un acte cultural ple de 
sensibilitat que ens farà reflexionar sobre el paper de la dona 
durant la guerra civil i a l'actualitat.

ACTE DEL DIA DE LA DONA
Dimecres 9 de març a les 19.00 h
Preu: gratuït. Obert a tothom. 

Ho organitza: Amics del Saber

XERRADA: “LEONARDO DA VINCI”
Dilluns 11 de gener a les 18.00 h
Preu: gratuït. Obert a tothom.

CONVOCATÒRIES D’INTERÈS

Ho organitza: Amics del Saber

XERRADA: “CATALUNYA EN HEBREU”
Dilluns 25 de gener a les 18.00 h
Preu: gratuït. Obert a tothom.

Ho organitza: Amics del Saber

XERRADA: “HISTÒRIA DEL ROMANTICISME”
Dilluns 14 de març a les 18.00 h
A càrrec de: Gregor Siles
Preu: gratuït. Obert a tothom.



Lloc de trobada: pg. Maragall amb c/ Ramon Albó
Inscripció: al Casal de barri, a partir del 20 de gener de dilluns a 
dijous de 17 a 20 h.
Ruta pel paisatge sonor dels patis d'illa de la Dreta i l'Esquerra 
de l'Eixample. Aprendrem que cada pati és un espai de descans 
amb vida pròpia, on conviuen realitats sonores variades que ens 
porten a retrobar la pau als barris de l'Eixample.
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i La Fàbrica del 
Sol

VISITA GUIADA “ELS BATECS DELS BARRIS: ELS PATIS 
D'ILLA DE L'EIXAMPLE”
Dimecres 17 de febrer a les 9.00 h
Preu: 2 �. Màxim 20 persones.

Lloc de trobada: pg. Maragall amb c/ Ramon Albó
Inscripció: al Casal de barri, a partir del 17 de febrer, de dilluns a 
dijous de 17.00 a 20.00 h
Visitarem aquest refugi antiaeri del Poble-sec que durant la 
Guerra Civil va servir per protegir la població dels bombardejos 
indiscriminats que va patir Barcelona. El Refugi 307 és un dels 
millors exemplars de refugi construïts a la ciutat i alhora esdevé 
un autèntic memorial del desastre de les guerres i de la lluita per 
la supervivència. Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i 
MUHBA (Museu d'Història de Barcelona)

VISITA GUIADA AL REFUGI 307
Dimecres 9 de març a les 9.30 h
Preu: 4,80 �. Màxim 30 persones.

Lloc de trobada: porta del Casal de barri Congrés-Indians (c/ 
Manigua 25-35)
Inscripció: al Casal de barri, a partir del 16 de desembre, de 
dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 h
Visitarem la Mesquita i aprendrem més de la cultura islàmica.
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i Centre Cultural 
Islàmic Català

VISITA GUIADA: “LA MESQUITA HAMZA DEL BARRI 
DEL CLOT”
Dimecres 20 de gener a les 10.15 h
Preu: gratuït. Màxim 30 persones.

VISITES CULTURALS



Horari de visita: tarda de dilluns a dissabte de 17.00 a 20.00 h i 
matí de dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 h
Fotografies de temàtica lliure, minerals, gemmes i fòssils
Ho organitza: Institut Català de Mineralogia, Gemmologia i 
Paleontologia

EXPOSICIÓ “CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA DE 
L'INSTITUT CATALÀ DE MINERALOGIA, GEMMOLOGIA I 
PALEONTOLOGIA”
Del 12 de desembre al 26 de febrer al 1r pis del Casal

EXPOSICIONS

Horari de visita: tarda de dilluns a dissabte de 17.00 a 20.00 h i 
matí de dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 h
Històries i records personals, familiars… que en definitiva són 
tots part de la nostra història col·lectiva i d'un passat trist i 
convuls del qual n'hem d'extreure moltes lliçons…
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i Grup d'Arpi-
lleristes del Casal

EXPOSICIÓ “DONA I GUERRA CIVIL. 
MOSTRA D'ARPILLERES”
Del 9 de març al 9 de juny al 1r pis del Casal

Horari de visita: tarda de dilluns a dissabte de 17.00 a 20.00 h i 
matí de dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 h
Exposició elaborada per l'Ajuntament de Barcelona i la Taula de 
Dones del Districte de Les Corts, que visibilitza el paper de les 
dones durant la Guerra Civil a la nostra ciutat.
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians i CIRD (Centre 
d'Informació i de Recursos per a les Dones)

EXPOSICIÓ “QUANTA GUERRA… 
DONES I GUERRA CIVIL” 
Del 21 de març al 21 d'abril al 1r pis del Casal



Tallers i activitats a càrrec de persones voluntàries
Horari d'oficina: dimarts i dijous 16.00 a 20.00 h

TALLERS ORGANITZATS PER L'ASSOCIACIÓ 
CALIU-CONGRÉS

Per iniciar-se i aprendre la llengua anglesa.
Professor: Andreu Canadell

ANGLÈS (INICIACIÓ)
Dimecres de 10.00 a 11.00 h

Per aprendre i perfeccionar la llengua anglesa, escrita i parlada.
Professor: Andreu Canadell

ANGLÈS (AVANÇAT)
Dimecres d'11.00 a 12.00 h

Aprendrem tècniques plàstiques diferents: esmalt, pintura, 
plomejat, etc.
Professora: M. Lluïsa Camacho

ARTS APLICADES
Dimecres de 17.00 a 19.00 h

Teatre per divertir-se
Professora: Paquita López

ASSAIG DE TEATRE
Divendres de 18.00 a 20.00 h
Preu: gratuït



Actuacions divertides de festa
Professora: Carmen Pérez

ASSAIG DE VARIETATS
Divendres de 16.00 a 18.00 h
Preu: gratuït

Dimarts de 18.00 a 19.00 h i de 19.00 a 20.00 h
Dimecres de 18.00 a 19.00 h
Dijous de 10.00 a 11.00 h / de 17.00 a 18.00 h / de 18.00 a 19.00 h 
Divendres de 10.00 a 11.00 h
Ball en línia, música, coordinació i equilibri
Professores: Melitta Tempel (dimarts a les 18.00 h), Teresa 
Márquez (dimecres a les 18.00 h), M. Carmen Martín (dijous a 
les 17.00 h), Carmen Pérez (dimarts a les 19.00 h i dijous i 
divendres a les 10.00 h) i Estrella Aguilera (dijous a les 18.00 h)

BALL D'ANIMACIÓ

Per a castellanoparlants que volen aprendre a parlar el català.
Professora: Conxita Cortés

CATALÀ
Dilluns i dimarts de 16.00 a 18.00 h

Vine a cantar!
Professor: Ramon Molinos

CORAL
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Preu: gratuït

Aprendrem a ballar country.
Professora: Neus Arnau

COUNTRY (INICIACIÓ)
Dimecres de 16.00 a 17.00 h
Dijous d'11.00 a 12.00 h

Perfeccionarem els nostres coneixements de country.
Professora: Neus Arnau

COUNTRY (VETERANS)
Dimecres de 17.00 a 18.00 h



Solucions ràpides i creatives de cuina freda per a tot l'any
Professora: Montserrat Herraiz

CUINA TEÒRICA
Dimecres de 18.00 a 20.00 h

Per començar a aprendre la llengua francesa.
Professor: Enric Sanchis

FRANCÈS (INICIACIÓ)
Dimarts de 10.00 a 11.00 h

Per perfeccionar la llengua francesa.
Professor: Enric Sanchis

FRANCÈS (AVANÇAT)
Dimarts d'11.00 a 12.00 h

Un curs ideal per relaxar-se i aprendre els fonaments bàsics 
d'aquesta tècnica mil·lenària.
Professores: Estrella Aguilera (dilluns i dimarts) / Emilia Estellés 
(divendres)

IOGA
Dilluns de 10.00 a 11.00 h / Dimarts de 9.00 a 10.00 h  
Divendres d'11.00 a 12.00 h

Aprendrem a mantenir-nos en forma mitjançant diversos 
mètodes (coordinar, flexibilitzar, enfortir...).
Professora: Júlia Vidal

IOGA MANTENIMENT COS-MENT
Divendres de 12.00 a 13.00 h

Relaxació i massatges per a persones de moviments reduïts
Professora: Josefa Garcia

IOGA MOVIMENTS REDUÏTS
Dimarts de 10.00 a 11.00 h



Ioga, relaxació i massatges
Professora: Josefa Garcia

IOGA TERÀPIA CORPORAL
Dimarts d'11.00 a 12.00 h

Arts marcials
Professor: Manolo Delgado

KARATE
Dijous de 19.00 a 20.00 h

Fem volar la nostra imaginació combinant làmines de fusta.
Professors: Joan Llorensi (dimarts), Frederic Saumell (dijous al 
matí) i Lluïsa Camacho (dijous a la tarda)

MARQUETERIA
Dimarts de 10.00 a 12.00 h
Dijous d'11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h

Aprendrem a navegar per Internet i a utilitzar el correu 
electrònic. Imprescindible tenir ordinador.
Dilluns de 17.00 a 20.00 h
Dimarts de 17.00 a 20.00 h
Dimecres de 17.00 a 20.00 h
Professors: Enric Piera (dilluns i dimarts) i Maite Alonso 
(dimecres)
Activitat trimestral

ORDINADOR (INICIACIÓ A INTERNET, CORREU 
ELECTRÒNIC...)
Preu: 20 �

Iniciació al funcionament de l'ordinador. Imprescindible tenir 
ordinador.
Dimecres de 10.00 a 13.00 h
Dijous de 17.00 a 20.00 h
Professors: Enric Piera (dijous) i Mari Carmen Requejo 
(dimecres)
Activitat trimestral

ORDINADOR (INICIACIÓ AL PC)
Preu: 20 �



Amb trossets de roba farem petites i grans creacions. Si ho 
proves, enganxa!
Professora: M. Carmen Ibern

PATCHWORK (LABOR DE RETALLS)
Dimarts de 16.00 a 18.00 h
Dimecres de 10.00 a 12.00 h

Fem les nostres decoracions sobre tota mena de roba.
Professora: Paquita Ardèvol

PINTURA DE ROBA
Dijous de 16.00 a 18.00 h

Desenvolupa la teva creativitat lliurement a través del llenguatge 
plàstic.
Dilluns de 10 a 12.00 h i de 18.00 a 20.00 h 
Dimarts de 16.00 a 18.00 h 
Dimecres de 16.00 a 18.00 h i de 18.00 a 20.00 h
Professors: Joan Albert (dilluns a les 10.00 h), Remei Silvestre - 
M. Carmen Peris (dilluns a les 18.00 h), Joaquim Mir (dimecres a 
les 18.00 h), Rafael Alonso i Enric Gonzàlez (dimarts) i Manuel 
Braup i Joaquim Mir (dimecres a les 16.00 h)

PINTURA I DIBUIX

Un treball artesanal de fil que enganxa.
Professora: Maite Serra

PUNTES DE COIXÍ
Dimecres de 10.00 a 12.00 h

Aprèn la tècnica del punt de creu.
Professora: M. Dolores Ramírez

PUNT DE CREU (INICIACIÓ)
Dijous de 11.00 a 12.00 h

Perfecciona la tècnica del punt de creu.
Professora: M. Dolores Ramírez

PUNT DE CREU (VETERANS)
Dijous de 18.00 a 20.00 h



Aprèn i gaudeix d'aquest ball tradicional i afegeix-te a la rotllana!
Professors: Salvador Mateu i Antònia Sagesta

SARDANES (INICIACIÓ)
Dilluns de 17.00 a 18.00 h

Per continuar aprenent i gaudint d'aquest ball tradicional al ritme 
de la cobla.
Professors: Salvador Mateu i Antònia Sagesta

SARDANES (VETERANS)
Dimarts de 17.00 a 18.00 h

Aprèn i gaudeix aquest ball típic andalús.
Professora: Estrella Aguilera

SEVILLANES (INICIACIÓ)
Dilluns de 19.00 a 20.00 h

Perfecciona i gaudeix aquest ball típic andalús.
Professora: Estrella Aguilera

SEVILLANES (VETERANS)
Dijous de 19.00 a 20.00 h

Molt més que una art marcial. Proporciona seguretat i potencia 
la relaxació i la concentració.
Professora: Lola Beltran (dimarts a les 19.00 h) i Ana Aguilar 
(dimarts i dijous a les 18.00 h)

TAITXÍ
Dimarts de 18.00 a 19.00 i de 19.00 a 20.00 h
Dijous de 10.00 a 11.00 h

Transforma imatges donant volum!
Professora: Rosa Petreñas

TRIDIMENSIONALS
Dimarts de 18.00 a 20.00 h



Estimem les lletres i compartim les nostres reflexions sobre la 
lectura.
Professora: Marta Martín

EXPRESSIÓ ESCRITA I CRÍTICA LITERÀRIA
Dimecres de 17.30 a 19.00 h

Per informar-vos d'aquests tallers i cursos, heu de contactar 
directament amb cada entitat a través de la informació que 
s'ofereix.

ALTRES CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER ENTITATS: 

Gimnàstica per a gent gran. Dilluns i dimecres 10-11 h / 11-12 h / 
18-19 h
Gimnàstica de manteniment. Dilluns i dimecres 19-20 h 
Ho organitza: Associació Esportiva Sant Andreu 
Tel. d'informació: 93 346 46 01. 
Horari d'oficina: de 16.00 a 20.00 h

CLASSES DE GIMNÀSTICA DE L'ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA SANT ANDREU

Cursos de diferents nivells per millorar la comprensió i 
l'expressió oral de la llengua catalana.
Ho organitza: Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona, delegació de Sant Andreu
Inscripció: al CNL de Barcelona, delegació de Sant Andreu, c/ 
Sant Adrià 20, dins del recinte de la Fabra i Coats. Tel.: 93 274 03 
56. <M> Sant Andreu. Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 
9.00 a 13.00 h i dijous de 16.00 a 20.00 h. Més informació: 
www.cpnl.cat

CURSOS DE CATALÀ DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

Tallers d'arts escèniques, arts plàstiques i teràpies alternatives 
que ajuden les persones a autoexpressar-se, donant-los 
l'oportunitat de plasmar d'una forma creativa els sentiments, les 
inquietuds i les il·lusions.
Ho organitza: Associació Art-teràpia Artenea
Informació: 655 533 384 / 650 418 820 /a.artenea@gmail.com 

TALLERS D'ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I 
RELAXACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL



Activa la teva memòria. Dimarts de 18.00 a 19.15 h
Boixets. Dimarts de 10.00 a 12.00 h
Country. Dilluns de 20.45 a 21.45 h
Manualitats. Dilluns de 16.30 a 18.30 h i dimecres de 18.00 a 
20.00 h
Mètode Pilates. Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Bachata. Dimecres de 21.00 a 22.00 h
Ball de salsa. Dimecres i dijous de 20.00 a 21.00

Ho organitza: Associació de Veïns Congrés-Indians
Inscripció: al local de c/ Felip II, 177 bxs. Horari d'atenció: dilluns i 
dimarts de 18.00 a 20.00 h i dijous d'11.00 a 13.00 h i de 18.00 a 
20.00 h. Tel. 93 340 70 12. Més informació:
avvcongresindians@yahoo.es / www.avvcongresindians.com 

TALLERS DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CONGRÉS-
INDIANS

SERVEIS 

Cessió de sales per a activitats col·lectives segons els preus 
públics vigents.
Al casal de barri Congrés-Indians disposem de diverses aules, 
d'espais polivalents i d'un poliesportiu per tal que les 
associacions i entitats puguin portar a terme les seves activitats i 
oferir-ne també al barri.
Més informació: congresindians@bcn.cat/93 351 39 53

CESSIÓ D'ESPAIS

Vols ser un millor veí o veïna? Coneixes alguna persona gran 
que se senti sola? Digues-nos-ho!
El casal de barri Congrés-Indians s'ha unit al projecte comunitari 
“Grans persones - Persones grans” per prevenir l'aïllament 
social de la gent gran. Si coneixes algú en aquesta situació, 
adreça't a l'Associació El Caliu els dimecres de 17.00 a 19.00 h.
Ho organitza: Centre de Serveis Socials Garcilaso

GRANS PERSONES - PERSONES GRANS



GRUPS I ENTITATS 

Més informació: www.agrupaciocongres.com

AGRUPACIÓ CONGRÉS. SECCIÓ TENNIS TAULA

Tallers d'arts escèniques, arts plàstiques i teràpies alternatives 
per a persones amb discapacitat intel·lectual
Més informació: a.artenea@gmail.com
Tel. de contacte: 655 533 384 / 650 418 820

ASSOCIACIÓ ART-TERÀPIA ARTENEA

Horari d'atenció als despatxos:
Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 h
Més informació: caliu.450@gmail.com
Tel. de contacte: 93 351 39 53

ASSOCIACIÓ CALIU-CONGRÉS

Horari d'oficina: de 16.00 a 20.00 h
Més informació: www.aesantandreu.org
Tel. de contacte: 93 346 46 01

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Tallers pro persones amb discapacitat intel·lectual
Més informació: www.ratioassociacio.com 

ASSOCIACIÓ RATIO

Horari d'atenció: dilluns i dimarts de 18.00 a 20.00 h i dijous 
d'11.00 a 13.00 h i de 18.00 a 20.00 h al local del c/Felip II, 177 
bxs.
Més informació:avvcongresindians@yahoo.es / 
www.avvcongresindians.com 
Tel. de contacte: 933 407 012 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CONGRÉS-INDIANS

Associació cultural oberta a tothom que tingui interès pel teatre, 
per la poesia, per la literatura, per la música, pel cinema…
Més informació: attikus.cat@gmail.com 

ATTIKUS



Associació per a la rehabilitació del malalt psíquic. Entrenament 
de futbol de l'equip Arep-CPB. Lliga catalana de clubs socials.
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Més informació: clubsocial@arep.cat
Tel. de contacte: 93 352 13 39

CLUB SOCIAL AREP

info@congregaciodiabolica.com

CONGREGACIÓ DIABÒLICA DEL CONGRÉS

3r. dimarts de cada mes de 21.00 a 23.00 h

COORDINADORA D'ENTITATS DE CONGRÉS-INDIANS

Tractarem temes i compartirem experiències sobre l'embaràs, 
sobre el part i sobre el postpart. L'entrada és lliure i gratuïta.
1r. dimarts de cada mes a les 18.15 h
Més informació: info@donallum.org
Tel. de contacte: 699 176 533

GRUP DE SUPORT DE DONA LLUM. 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT

Dilluns de 18.00 a 20.00 h
Més informació: atramnit@hotmail.com

GRUP AMICS DEL SABER

1r. dijous de cada mes d'11.00 a 13.00 h

GRUP DE MARES AMB FILLS MALALTS MENTALS

1r i últim divendres de cada mes de 19.00 a 21.00 h
icmgp@icmgp.net

INSTITUT CATALÀ DE MINERALOGIA, GEMMOLOGIA I 
PALEONTOLOGIA









Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic
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L5  CONGRÉS

L4 / L5  MARAGALL

CASAL DE BARRI
CONGRÉS-INDIANS

L5  CONGRÉS

C/ Manigua, 25-35
08027 Barcelona
Tel.: 93 351 39 53
Bus: 19, 20, 32, 45, 47, 50, 
51, 71, H6, N1, N4, N6
Metro: Congrés (L5) 
Maragall (L4)
congresindians@bcn.cat 

ADREÇA HORARIS

www.bcn.cat/santandreu
congresindians@bcn.cat 
(cessió d'espais, atenció a 
entitats i associacions)

Dilluns-Divendres 9-13 h i 
de 16-22.30 h 
Dissabte 10-14 h i de 16-21h 
Diumenge 10-14 h 
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