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Nous cursos i tallers 
per cultivar el cos i la ment

Comencem l’any 2020 ben carregat d’interessants propostes de tallers i 
cursos previstos a sis casals i centres cívics de la ciutat. Aquests centres, de 
referència als barris, tenen un paper cabdal com a espais de trobada entre 
la ciutadania i les entitats, i sobretot d’aprenentatge cultural i personal, 
per desenvolupar el millor de totes i tots nosaltres. Aquest programa que 
teniu a les mans, del primer trimestre, està confeccionat amb la filosofia 
de la màxima pluralitat, per poder arribar a diferents públics –des del més 
jove al més gran- a partir de diferents àmbits o interessos en matèries que 
vosaltres ens heu proposat i/o bé aquells tallers que nosaltres, a partir dels 
tècnics i tècniques i de la Regidoria de Participació Ciutadana, hem detec-
tat com a focus d’interès de la ciutadania.

Enguany volem anar més enllà, i arribar no només al públic més habitual, 
sinó estendre la participació a qualsevol veí o veïna interessada del barri. 
Tothom pot tenir inquietuds artístiques o descobrir que les té, interessos 
gastronòmics o culturals; i podem alhora aprendre com millorar els hàbits 
de vida, en benefici de la nostra salut. Doncs això i molt més és el que us 
proposem al 2020!

En aquest primer trimestre de l’any, entre l’ampli i interessant ventall de 
tallers i activitats previstes destaquem noves temàtiques, com la de deco-
ració de la llar, els cursos intensius de cuina per facilitar-nos el dia a dia 
(“batch cooking”), el de coaching per a la millora personal i, perquè no, la 
risoteràpia, que tants beneficis aporta!

Estem molt satisfets i satisfetes de la participació ciutadana registrada al 
2019 als casals i centres cívics. Prop de 1.000 persones hi van assistir a 
les propostes de tallers i cursos fets a la vostra mida! Ara, us convido a fer 
una ullada al que us hem preparat enguany, perquè de ben segur trobareu 
una activitat interessant prop de casa, per activar i/o relaxar el cos i la ment 
al propi barri!  

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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CENTRE CÍVIC

IL·LUSTRACIÓ I DIBUIX
En aquest taller podràs millorar les teves 
habilitats amb el dibuix, sigui 
quin sigui l’estil que més 
t’agradi: realista, manga, 
còmic, vinyeta, superherois, 
etc. Per a nois i noies de 9 a 
16 anys.

Dimarts de 18.00 a 19.30 h
Del 28 de gener al 24 de 
març
Professora: Emma Pumarola  
Preu: 32 €

del FONDO

CONTROL POSTURAL
Treballaràs exercicis aplicant els principis bàsics 
de la respiració, el control del centre corporal, 
l’alineació i la concentració per desenvolupar un 
moviment conscient, que t’ajudarà a corregir la 
teva postura i a sentir més flexibilitat i benestar.

Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Del 27 de gener al 23 de març 
Professora: Carmen Chito / Preu: 32 € 
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CONTINUEM CUINANT AMB EL MARCO 
POLO 
Ens endinsem en la cuina a partir dels viatges 
del mercader Marco Polo. Aprofundirem en la 
gastronomia i els plats que va conèixer, tant pels 
seus viatges com per la gent d’arreu del món que 
va trobar. Al final de cada sessió farem un tastet 
amb tot allò que hàgim cuinat. 

Dimarts de 18.00 a 20.15 h
Del 28 de gener al 3 de març
Professora: Carmen Comas / Preu: 32 € 
*Preu del material: 14 € (preu aproximat), que es pagaran en 
efectiu el primer dia del taller directament a la tallerista.

BATCH COOKING
Aprèn a organitzar els teus menús setmanals, 
concentrant el gruix de les preparacions en un 
parell d’hores un dia a la setmana.     

Dijous de 18.30 a 20.30 h 
Del 12 de març al 26 de març
Professora: Carmen Comas / Preu: 12 €
*Preu del material: 5 € (preu aproximat), 
que es pagaran en efectiu el primer dia del 
taller directament a la tallerista.
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CUINA DE TUPPERS
Menjar de carmanyola no ha de ser ni avorrit ni ha 
de suposar no menjar sa. En aquest taller cuinarem 
diverses opcions de carmanyola equilibrada, 
saludable, sabrosa i assequible per a la butxaca i 
els coneixements de qualsevol persona. 

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 12 de febrer al 26 de febrer
Professora: Marta Blanch / Preu: 12 € 
*Preu del material: 6 € (preu aproximat), que es pagaran en 
efectiu el primer dia del taller directament a la tallerista.

ALIMENTACIÓ CONSCIENT 
En aquest taller aprendràs la importància d’una 
alimentació saludable. Ets el que menges: el
menjar que ingerim influeix directament en el 
nostre sistema immunitari, en el nostre estat 
d’ànim, en la nostra 
quantitat d’energia i, 
evidentment, en el nostre 
físic.

Dilluns de 19.00 a 
20.30 h
Del 27 de gener al 23 de 
març 
Professor: MyGranChef 
Preu: 32 €
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JE PARLE FRANÇAIS!
Un taller d’iniciació de francès on aprendràs a fer 
ús d’expressions quotidianes i de frases senzilles i 
pràctiques. Tot amb una metodologia comunicativa 
que et permetrà interactuar 
en francès des de la 
primera sessió.

Dimecres de 19.00 a 
20.30 h 
Del 29 de gener al 25 de 
març
Professora: Sara Dauge 
Preu: 32 €

DECORA CASA TEVA
Et fa falta espai per guardar la roba? Tens espais 
desaprofitats a casa? Esperes el naixement d’un 
nadó i has de fer lloc a casa? La idea és “encendre 
la teva imaginació” per obtenir solucions a mida de 
les teves necessitats.

Dimecres de 19.00 a 
20.30 h 
Del 29 de gener al 25 de 
març
Professora: Gabriela Rojman
Preu: 32 €
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CENTRE CÍVIC

HIPOPILATES
Execució de postures i 
moviments que, combinats 
amb diverses tècniques 
hipopressives, busquen 
disminuir la pressió a les 
cavitats toràcica, abdominal 
i pèlvica, donant com 
a resultat un mètode 
amb múltiples beneficis 
terapèutics, estètics, de rendiment esportiu i de 
prevenció.
 
Dilluns de 10.00 a 11.30 h
Del 27 de gener al 23 de març 
Professora: Alba Solé / Preu: 32 €

del SINGUERLÍN

GRAMMAR & MUSIC
Un taller que combina gramàtica bàsica de l’anglès 
i cançons. Present tense, asking questions, 
prepositions… amb els Beatles, Elton John, els 
Rolling Stones i més.

Dijous de 18.30 a 20.00 h
Del 30 de gener al 26 de març
Professora: Cecilia Pimenta / Preu: 32 €
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INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES
Vols aprendre a comunicar-te amb les persones 
sordes i conèixer els trets característics de la seva 
comunitat? En aquest curs aconseguiràs expressar 
i rebre informació a nivell bàsic 
en la llengua de signes catalana 
i conèixer els aspectes culturals 
del col·lectiu que la usa.

Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Del 29 de gener al 25 de març
Professora: Associació APSO 
Preu: 32 €

PINTURA JAPONESA SUMI-E
Aprèn la tècnica de la pintura japonesa, també 
coneguda com Sumi-e, que traduït del japonès vol 
dir “dibuix a tinta”.

Dimarts de 10.00 a 11.30 h
Del 28 de gener al 24 de març
Professora: Gemma Zaragüeta 
Preu: 32 €
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CÒMIC!
Crearem un còmic des de zero. Dissenyarem els 
nostres propis personatges, aprendrem a explicar 
la nostra història a partir de la construcció d’un 
guió i finalment adquirirem tècniques per a situar 
els nostres personatges a l’espai. Adreçat a nois i 
noies de 8 a 16 anys. 

Dissabtes de 10.30 a 12.00 h 
De l’1 de febrer al 28 de març 
Professora: Haridian Donés / Preu: 32 €



- 13 -- 13 -- 13 -- 13 -

CENTRE CÍVIC

CANT CREATIU: ALLIBERA LA TEVA VEU!
Vols aprendre a cantar o 
simplement millorar la teva 
tècnica vocal? Allibera la teva 
veu, improvisa i juga amb 
la música, i et desfaràs de 
les teves inseguretats i pors 
escèniques.  

Dilluns de 18.00 a 19.30 h 
Del 27 de gener al 23 de març 
Professora: Judit Vaz / Preu: 32 € 

del RIU

BELLY DANCE
Vine a provar aquesta dansa mil·lenària. Treballaràs 
les tècniques de control d’abdominals i de sòl 
pelvià, a través del moviment del teu cos al ritme 
de la música àrab i de fusions més modernes.

Dimecres de 18.00 a 19.30 h 
Del 29 de gener al 25 de març
Professora: Sylvia Enyd / Preu: 32 €
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VINYASA FLOW
Mètode de ioga basat en una combinació de 
postures seqüenciades de manera dinàmica 
mitjançant el treball de la respiració per mantenir 
la salut tant en l’aspecte físic com en l’emocional. 
Tonificarem, estirarem i prendrem consciència del 
moment present.

Divendres de 10.30 a 12.00 h 
Del 31 de gener al 27 de març
Professora: Carmen Chito / Preu: 32 €  

APRÈN A COSIR A MÀQUINA
Perd la por a la màquina de cosir que tens 
aparcada a casa. Aprèn a fer diferents peces, 
aplicant tècniques variades i pràctiques, com cosir 
una cremallera o un biaix. Hauràs de portar la teva 
pròpia màquina de cosir.

Dimecres de 18.30 a 
20.00 h  
Del 29 de gener al 25 de 
març
Professora: Jimena Basile 
Preu: 32 € 



- 15 -- 15 -

LINOGRAVAT 
Aprèn a fer linogravat, una variant de gravat on 
s’empren planxes de linòleum. Una tècnica ideal 
de gravat casolà de la qual aprendràs una multitud 
d’aplicacions i variants.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h
Del 28 de gener 
al 24 de març
Professora: Haridian Donés
Preu: 32 € 

ZUMBA  
Zumba Fitness® és una sessió de ball fàcil i 
divertida. Coreografiada en blocs, permet dur 
a terme un treball cardiovascular intens, amb 
coreografies molt senzilles per seguir la sessió 
correctament i gaudir així de tots els seus 
beneficis, al ritme de la música llatina i més 
actual. 

Dimarts de 18.00 a 19.30 h
Del 28 de gener al 24 de març
Professora: Sara Gómez / Preu: 32 € 
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CENTRE CÍVIC

DANCE & FIT
Si vols estar en forma de la manera més divertida, 
aquest és el teu taller. Aprendràs a moure el cos al ritme 
de la música més actual i t’ho 
passaràs d’allò més bé, exercitant 
el cos i la ment. 

Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Del 27 de gener al 23 de març 
Professora: Sara Gómez / Preu: 32 € 

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 28 de gener al 24 de març
Professora: Sonia Ramos / Preu: 32 €



- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -

CUSTOMITZA ELS TEUS MOBLES
Transforma i renova el teu moble i objecte en 
aquest taller pràctic, mitjançant les tècniques 
més modernes de pintura entre altres: decapatge, 
chalk paint, veladures, pàtines i envellits, per 
modernitzar-ne l’aspecte. 

Dijous de 18.00 a 20.00 h
NOTA: la sessió del 6 de febrer serà de 18.00 a 
19.30 h.
Del 6 de febrer al 19 de març
Professora: Andrea Zaragoza / Preu: 32 € 
* Preu de material: 5 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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CENTRE CÍVIC
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LLATÍ

STRETCHILATES 
En aquest sistema 
d’entrenament utilitzarem 
diverses tècniques com 
el ioga, el pilates i els 
estiraments, que ens 
permetran mantenir un cos 
tonificat, flexible i estirat.

Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Del 29 de gener al 25 de març
Professora: Carmen Chito  /  Preu: 32 €

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Taller pràctic de restauració de mobles o objectes 
antics o vells. Sense necessitat de coneixements 
previs i de manera fàcil, aplicarem les tècniques 
artesanes de la restauració.   

Dimecres de 18.00 a 20.00 h
NOTA: la sessió del 5 de febrer serà de 18.00 a 
19.30 h
Del 5 de febrer al 18 de març
Professora: Andrea Zaragoza /  Preu: 32 €
* Preu de material: 5 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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RISOTERÀPIA
Mitjançant jocs, dinàmiques, tècniques de 
comunicació i connexió, realitzarem exercicis de 
respiració i relaxació, per arribar al riure genuí i 
renovador, allunyant l’estrès i l’ansietat, i propiciant 
el creixement personal i el benestar.        

Dijous de 19.00 a 20.30 h
Del 30 de gener al 26 de març
Professora: Araceli Alcalde /  Preu: 32 €
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CENTRE CÍVIC

DEFENSA PERSONAL
Un taller que t’ensenyarà tècniques fàcils i de 
mínima dificultat d’execució de defensa personal, 
sigui quina sigui la teva condició física. No vagis 
amb por pel carrer! 

Dijous de 18.15 a 19.45 h
Del 30 de gener al 26 de març
Professor: Albert Jiménez / Preu: 32 €

de CAN MARINER

EINES DE COACHING PER AL DIA A DIA
Augmenta els teus recursos i les possibilitats 
de resposta davant certes situacions de la vida, 
prenent consciència dels teus pensaments, 
sentiments, creences i pors. Enforteix-te i 
augmenta la teva qualitat de vida i satisfacció 
personal. 

Dilluns de 18.00 a 19.30 h
Del 27 de gener al 23 de març 
Professora: Mònica Sánchez 
Preu: 32 €
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MOVIMENT CONSCIENT
Amb aquest sistema d’entrenament físic i mental 
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 29 de gener al 25 de març
Professora: Carmen Chito / Preu: 32 €

ZUMBA
Zumba Fitness® és una sessió de ball fàcil i 
divertida. Coreografiada en blocs, permet dur 
a terme un treball cardiovascular intens, amb 
coreografies molt senzilles per seguir la sessió 
correctament i gaudir així de tots els seus 
beneficis, al ritme de la música llatina i més actual. 

Dimecres de 18.00 a 19.30 h
Del 29 de gener al 25 de març
Professora: Sara Gómez 
Preu: 32 €



- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -

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

Dijous de 10.00 a 12.00 h
Del 30 de gener al 26 de març
Professor: Fundación Walkim / Preu: 40 €
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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 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

@centrescivicsscg
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• 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 comença el 8 de gener a les
16.00 h i fins el 17 de gener les 20.00 h. 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. 

• No s’acceptarà cap rebut de pagament fet amb 
anterioritat al dia i hora d’apertura d’inscripcions. 

• 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 27 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


