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Quasi una trentena de propostes per fer vida 
de barri!

El primer trimestre de l’any vindrà ben carregat d’interessants 
propostes de cursos i tallers que us oferirem als casals i 
centres cívics de la ciutat. Hi ha activitats a tots i cadascun 
dels districtes i per a tots els públics, és a dir, que no teniu 
excusa per desplaçar-vos a algun dels vuit equipaments 
municipals de proximitat.

Aquest nou programa 2019 inclou moltes i diverses activitats 
–un total de 27 propostes– precedides de l’èxit d’inscripcions 
del darrer trimestre de l’any. De fet, en només 12 mesos, s’han 
triplicat el nombre de persones participants en els cursos i 
tallers que oferim des de l’Ajuntament, el que ens demostra 
el vostre interès en les propostes. En aquesta nova edició, 
mantenim els tallers de més èxit –els que tenen a veure amb 
activitats per moure l’esquelet a partir de l’esport o la dansa– i 
afegim de noves que vosaltres ens heu proposat. En aquesta 
línia, destaca el taller de cuina mediterrània o el d’aprendre 
a fer un diari de viatge, entre altres, que formen un complet 
programa per a totes les edats. També inclou activitats més 
pensades per a infants i joves, com és el cas dels tallers de 
manga, de maquillatge de carnaval i de pintura japonesa.

En conjunt, desitgem que les propostes siguin del vostre 
interès i que en gaudiu fent vida de barri!

Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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CENTRE CÍVIC

DANSA AFRO FITNESS
La dansa africana és un tipus de dansa energètica, 
divertida i amb molt de ritme. És dels millors balls 
per estar en forma. 
Només has de deixar que la 
música i el ritme t’entrin al cos 
i t’alliberin la ment al so del 
tambor.

Dijous de 19.30 a 21.00 h
Del 31 de gener al 28 de març 
Professor: Robert Dokponnou / 
Preu: 28 €

del FONDO

MANGA
Aprèn la tècnica per dibuixar el còmic d’origen 
japonès i crea les teves pròpies històries. 
Per a nois i noies de 9 a 16 anys.

Dimarts de 18.00 a 19.30 h
Del 29 de gener al 26 de març
Professora: Emma Pumarola / Preu: 28 €
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SALUT CORPORAL
L’objectiu del taller és aprendre a escoltar i 
treballar el cos de forma adequada i sense patir 
lesions, mitjançant la tècnica 
del pilates.

Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Del 28 de gener al 
25 de març
Professora: Carmen Chito / Preu: 28 €

FES-TE LA TEVA RONYONERA
Fes-te la teva ronyonera personalitzada per portar 
l’imprescindible. Es tracta d’un taller per a tots 
els nivells; no cal tenir coneixements de costura 
previs.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h 
Del 30 de gener al 
13 de febrer
Professora: Jimena Basile / Preu: 12 €
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CUINA DELS PAÏSOS DE LA 
MEDITERRÀNIA
Ens endinsarem en les cuines dels països que 
banya la mar Mediterrània: Grècia, Itàlia, Espanya, 
el Marroc, el Regne Unit (Gibraltar), Tunísia, 
Líban… 

Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 5 de febrer al 19 de març
NOTA: La sessió del dia 5 de febrer serà de 18.30 
a 20.00 h.
Professora: Carmen Comas / Preu: 28 €
*Preu del material: 10 € (preu aproximat), que es pagaran en 
efectiu el primer dia del taller directament a la tallerista.
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de LES OLIVERES
CASAL MUNICIPAL

MAQUILLATGE DE CARNAVAL
Diverteix-te pel Carnestoltes: 
aprèn a maquillar-te! Taller 
adreçat a nois i noies a partir de 
7 anys. Poden estar acompanyats 
d’un adult.

Dissabtes de 10.30 a 12.30 h 
Del 2 al 16 de febrer
Professora: Cristina Quintana / Preu: 12 € 
*Preu del material: 8 €, que es pagaran 
en efectiu el primer dia del taller directament a 
la tallerista.

AUTOMAQUILLATGE I PELL SANA
Descobreix tots els trucs per treure’t partit, i aprèn 
a maquillar-te i tenir cura de la teva pell de manera 
ràpida i fàcil! Dirigit a noies i dones a partir de 
16 anys.

Dimecres de 18.00 a 20.00 h 
Del 6 al 20 de març
Professora: Cristina Quintana / Preu: 12 €
*Preu del material: 5 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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CENTRE CÍVIC

HIPOPILATES
En aquest taller es combinen 
postures i moviments amb 
diverses tècniques hipopressives. 
Un mètode amb múltiples 
beneficis terapèutics i estètics, 
entre d’altres.
 
Dilluns de 10.00 a 11.30 h
Del 28 de gener al 25 de març 
Professora: Alba Solé / Preu: 28 €

del SINGUERLÍN

ANGLÈS DE SUPERVIVÈNCIA
Un taller d’anglès pràctic i amb un especial 
enfocament comunicatiu, que serà molt útil per 
a les situacions que et pots trobar en la vida 
quotidiana.

Dijous de 18.30 a 20.00 h
Del 31 de gener al 28 de març
Professora: Cecilia Pimenta / Preu: 28 €
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VINE A TEIXIR AL SINGUERLÍN!
Tant si vols iniciar-te en el món de les dues 
agulles, com si vols aprendre’n més, aquest és el 
teu taller! Aprendràs a teixir amb agulles circulars, 
a teixir peces senceres sense costures i a llegir 
patrons, i podràs resoldre tots els dubtes que et 
sorgeixin.

Dimecres de 10.30 a 12.00 h
Del 30 de gener al 27 de març
Professora: Anna Mirallas / Preu: 28 € 
*Preu del material: 10 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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CENTRE CÍVIC

ACROIOGA
Combina la saviesa del ioga, el poder dinàmic 
de l’acrobàcia, i la tècnica d’entrega de pes del 
massatge tailandès. Fomenta la confiança i la 
concentració. Treballa la força i la flexibilitat. No 
cal experiència prèvia ni parella.

Dilluns de 18.00 a 19.30 h
Del 28 de gener al 25 de març
Professora: Eva López / Preu: 28 € 

del RIU
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TÈCNIQUES AVANÇADES DE FER MITJA
Aprofundeix en aquesta activitat i aplica més 
tècniques de punt. Aprendràs a teixir amb el punt 
brioche, a fer calats, a treballar amb més d’un 
color per teixir motius amb el fair isle, a utilitzar el 
magic loop, a llegir tot tipus de patrons i gràfics, 
i també farem una introducció al disseny i a la 
confecció de xals. Es requereix un nivell bàsic-
mitjà i és molt recomanable saber fer servir agulles 
circulars.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h
Del 29 de gener al 26 de març
Professora: Teresa Sánchez / Preu: 28 €
*Preu del material: 10 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
directament a la tallerista.
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DANSES DE LA POLINÈSIA
Encara creus que Hawaii i Tahití són paradisos 
llunyans? Vine i deixa’t seduir pels ritmes del 
Pacífic. Ens aproparem a la dansa i cultura de la 
Polinèsia i n’aprendrem diferents balls ancestrals i 
contemporanis.

Dimecres de 18.00 a 19.30 h
Del 30 de gener al 27 de març
Professora: Eva Barbao (Grup Maeva i Tahiti) / Preu: 28 €  

IOGA DINÀMIC (VINYASA FLOW)
Combinació de postures seqüenciades de manera 
dinàmica mitjançant el treball de la respiració 
per mantenir la salut a 
nivell físic i emocional. 
Tonificarem, estirarem i 
prendrem consciència del 
moment present.

Divendres de 10.30 
a 12.00 h 
De l’1 de febrer al 
29 de març
Professora: Carmen Chito / 
Preu: 28 € 
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FES-TE LA TEVA MOTXILLA    
Ets de les persones que porten motxilla? 
T’agradaria dissenyar i fer la teva pròpia bossa? 
Fuig de la monotonia i les còpies. Confecciona’t 
una motxilla original i única. Apte per a tots els 
nivells. No calen coneixements de costura.

Dimarts de 18.30 a 20.30 h 
Del 29 de gener al 12 de febrer
Professora: Jimena Basile / Preu: 12€ 
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CENTRE CÍVIC

PINTURA JAPONESA
Aprèn a utilitzar aquarel·la 
japonesa i la tècnica Sumi-e 
amb tinta xinesa. Taller 
adreçat a tots els públics i 
totes les edats. 

Dilluns de 17.30 a 19.00 h
Del 28 de gener al 
25 de març
Professora: Eriko Fukuda / 
Preu: 28 €

CAN FRANQUESA

DANSA FITNESS (ZUMBA)
A través de diferents coreografies, tonificaràs el cos 
i faràs treballar el sistema cardiovascular. A més, 
també treballaràs la coordinació i la musicalitat. 

Dijous de 18.30 a 20.00 h
Del 31 de gener al 28 de març
Professora: Clara Sánchez / Preu: 28 €
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CENTRE CÍVIC

SWING EN SOLITARI
Aprendràs moviments i passos per gaudir 
de la música swing sense haver de ballar 
necessàriament en parella. Un curs molt 
recomanable per tenir el teu primer contacte amb 
aquest estil de música d’una manera divertida.

Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Del 28 de gener al 25 de març
Professora: Georgina Scarano / Preu: 28 € 

del RAVAL

IOGUILATES
Taller on es fusionen les disciplines del pilates 
i del ioga, donant com a resultat un equilibri de 
salut física i emocional.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h
Del 29 de gener al 26 de març 
Professora: Sonia Ramos / 
Preu: 28 €
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EASY ENGLISH?    
Tens l’anglès rovellat i vols refrescar-lo? 
Repassarem la gramàtica, força vocabulari i alhora 
t’ensenyarem molts trucs d’anglès de supervivència 
i per fer-te entendre millor.

Divendres de 18.30 a 20.00 h 
De l’1 de febrer al 29 de març 
Professora: María Cortadellas / Preu: 28 €
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CREA LA TEVA LLIBRETA O 
DIARI DE VIATGE  
Fes el diari que t’acompanyi en els teus viatges! 
Una enquadernació que s’entrecreua com els dits 
de les mans. Donarem màxim protagonisme als 
fils i al paper. I sense cap mena d’adhesiu! 
Fem-ho fàcil! També el podràs fer servir com a 
àlbum, receptari… el que tu vulguis!

Dimecres de 18.00 a 20.00 h
Del 13 al 27 de març
Professora: Jes Casanova (Arquitectura del Libro) / Preu: 12 € 
*Preu del material: 8 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
directament a la tallerista.  
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CENTRE CÍVIC

PILATES
Sistema d’entrenament físic i mental amb el qual 
aprendràs a unir el dinamisme i la força muscular 
amb el control mental, la respiració i la relaxació.

Dimecres de 10.30 a 12.00 h 
Del 30 de gener al 27 de març
Professora: Carmen Chito /  Preu: 28 €

de CAN MARINER

MARXA NÒRDICA
Posa’t en forma aprenent les tècniques per 
exercitar el 90 % dels músculs del cos amb 
aquesta activitat esportiva tan completa i 
adequada per a qualsevol nivell físic. L’activitat es 
farà a l’aire lliure.

Dijous de 10.30 a 12.00 h
Del 31 de gener al 
28 de març
Professor: Alfonso Pérez, de la Fundación 
Walkim / Preu: 28 €
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DANSA FITNESS (ZUMBA)
A través de diferents coreografies tonificaràs el 
cos i exercitaràs el sistema cardiovascular. A més, 
treballaràs la coordinació i la 
musicalitat.

Dimecres de 18.00 
a 19.30 h
Del 30 de gener al 
27 de març
Professora: Sara Gómez / Preu: 28 €

L’ART DE PARLAR EN PÚBLIC
Parlar en públic, quins nervis! Tractarem totes les 
parts i formes del discurs i la posada en escena, 
incloent-hi el llenguatge no verbal, amb consells 
i trucs. Un taller molt pràctic ideal per a tothom, 
amb experiència prèvia o sense.

Dilluns de 18.00 a 19.30 h
Del 28 de gener al 
25 de març
Professor: Pedro Guerrero / Preu: 28 €



- 22 -- 22 -

CENTRE CÍVIC
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CENTRE CÍVIC

SWING LINDY HOP
Deixa’t contagiar per la febre del swing, el ritme 
que està de moda. Un ball de parella rítmic 
que deixa molt marge per a la improvisació i la 
interpretació individual. No cal apuntar-se en 
parella, tot i que és recomanable.

Dijous de 19.00 a 20.30 h
Del 31 de gener al 28 de març 
Professor: Oriol Olivé / Preu: 28 €

del LLATÍ

FITNESS COS I MENT
Ajuda a mantenir el cos 
tonificat i flexible utilitzant 
tècniques com el ioga, el 
pilates i els estiraments.

Dimecres de 19.15 a 
20.45 h
Del 30 de gener al 
27 de març
Professora: Carmen Chito / 
Preu: 28 € 



CENTRE CÍVIC 
DE CAN MARINER
C. Milà i Fontanals, 14-16
93 466 32 87
         Santa Coloma 
         Santa Rosa
     B14, B15, B18, B19, 
     B20, B30,B80, B84, 
     V33, M27, M28

CENTRE CÍVIC 
CAN FRANQUESA
C. Menorca, s/n 
93 392 02 90
     B14, B80, B81

CASAL LES OLIVERES
C. Pep Ventura, 1-3 
93 392 56 47
     B15 -          Can Zam

CENTRE CÍVIC DEL RIU
C. Lluís Companys, 9 
93 385 03 79
         Santa Coloma
     B14, B15, B18, B19, B30, 
     B80, B84, M27, M28,    
     V33

CENTRE CÍVIC 
DEL SINGUERLÍN
Av. Catalunya, 41
93 391 71 10
         Singuerlín 
     B14, B15, B20, B80, M27

CENTRE CÍVIC DEL FONDO
C. Wagner, 19
93 392 84 63
         Fondo 
     B1, B15, B19, B23, B29, 
     B80, B81, M27, M28

CENTRE CÍVIC DEL RAVAL
C. Monturiol, 20 
93 385 83 77
         Can Peixauet
     B14, B15, B19, B20, B30, 
     B84, 500, V33

CENTRE CÍVIC DEL LLATÍ
C. Nàpols, 41 
93 391 99 97
         Fondo 
     B1, B15, B19, B80, B81, 
     M27, M28

MOLT A PROP TEU!

MÉS INFORMACIÓ A
www.tallersccgramenet.com

@centrescivicssantacoloma



• Les inscripcions són presencials i s’han de fer a cada 
centre on es duu a terme el taller, de 16.00 a 20.00 h.

• El període d’inscripcions és del 8 al 18 de gener. Les 
places són limitades i es respecta l’ordre d’arribada.

• El pagament es farà per mitjà d’un ingrés bancari amb 
l’imprès facilitat al centre. No s’accepten pagaments en 
efectiu ni altres mitjans. 

• La inscripció serà efectiva un cop lliurat el full d’inscripció 
emplenat, pagada la quota i portant al centre el resguard 
de pagament en un termini de dos dies.  

• Els tallers comencen a partir del 28 de gener.

• Els diferents preus dels tallers estan establerts en funció 
de les hores totals de curs.

• L’import del curs només es retorna en cas que s’anul·li el 
taller perquè no s’arriba al mínim de places establertes. 
En aquest cas, es comunicarà prèviament a les persones 
interessades i es farà el retorn amb el mateix mètode de 
pagament. Cal guardar la còpia del rebut de pagament de 
la inscripció.

INSCRIPCIONS


