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Omplim de vida els 
centres cívics!

Començarem un nou curs amb diferents propostes previstes per a la tardor 
d’enguany per apropar-nos als nostres centres cívics. Abans de l’estiu, ja 
vam gaudir amb els tallers Click and Taste i Millor que nou!, en format vir-
tual i en els mesos vinents us hem previst moltes i interessants propostes 
que emplenaran de vida els equipaments públics de la ciutat.

Els centres cívics, de referència als barris, tenen un paper cabdal com a 
espais de trobada i relació entre la ciutadania i les entitats i associacions 
locals, i sobretot d’aprenentatge cultural i personal, per desenvolupar el 
millor de totes i tots nosaltres. Aquest programa que teniu a les mans, del 
quart trimestre de l’any, 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 detectat com a 
focus d’interès vostre.

En aquesta nova edició, oferim 28 tallers repartits en els diferents cen-
tres cívics de la nostra ciutat, amb moltes novetats, relacionades amb 
l’escriptura, el coaching, entre altres interessants propostes. En definitiva, 
per poder millorar els nostres hàbits de vida i promoure una vida saludable.

Ara, us convido a donar una ullada a les propostes que us hem preparat 
perquè de ben segur trobareu una activitat interessant prop de casa, per 
activar i/o relaxar el cos i la ment al mateix barri, per passar una bona 
estona, compartir experiències i per teixir bones relacions entre el veïnat! 
Animeu-vos-hi!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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CENTRE CÍVIC

PREPARA EL TEU COS AMB EL MÈTODE 
FELDENKRAIS
Entenent el cos com un sistema global, es 
treballa a través de sèries de moviments 
específiques i suaus per tal de trobar nous 
patrons de moviment i així millorar el benestar i 
qualitat de vida.

Dilluns de 19.00 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Professora: Majo Villafaina 
Preu: 32 €

del FONDO

CUINA DE MERCAT AMB PRODUCTES DE 
TEMPORADA
Vols aprendre plats nous o a fer una volta als plats 
tradicionals? Aquest és el teu taller: farem, entre 
d’altres, una sopa de ceba, pastís de carbassa, peix 
blanc gratinat, coca de vidre...

Dijous de 18.30 a 20.30 h 
Del 7 d’octubre al 18 de novembre 
Nota: la sessió del 7 d’octubre serà de 18.30 a 20 h
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.
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CUINEM PER EUROPA
En tres dies visitarem tres països d’Europa fent un 
tastet dels seus plats principals. Passarem per la 
pasta fresca feta a mà com les “nonna” d’Itàlia, 
per la Quiche Lorraine de França i fins i tot per la 
Spanakopita de Grècia.

Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 2 de desembre al 16 de 
desembre 
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.

FES UN TURBANT DE TARDOR-HIVERN
Fes el teu propi turbant amb les teles que més 
t’agradin. Una peça còmoda, elegant i totalment 
personalitzada.     

Dilluns de 18.00 a 20.00 h  
Del 4 d’octubre al 25 d’octubre
Professora: Jimena Basile 
Preu: 12 €
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PILATES
Sistema d’entrenament físic i mental que considera 
el cos i a la ment com una unitat. Aprendràs a unir 
el dinamisme i la força muscular amb el control 
mental, la respiració i la relaxació. 

Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Del 6 d’octubre a l’1 de desembre
Professora: Natalia Corvalán
Preu: 32 € 

DISSENY I CREACIÓ D’UN ABRIC KIMONO    
Aprèn a cosir i dissenyar un abric kimono a la teva 
mida, amb les teles que més t’agradin. 

Dilluns de 18.00 a 20.00 h 
Del 8 de novembre al 
22 de novembre
Professor: Jimena Basile
Preu: 12 €
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CENTRE CÍVIC
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CENTRE CÍVIC

HIPOPILATES
Execució de postures i 
moviments que, combinats 
amb diverses tècniques 
hipopressives, busquen 
disminuir la pressió a la 
cavitat 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 4 d’octubre al 20 de desembre 
Professora: Gladys Echeverri / Preu: 32 €

del SINGUERLÍN

GRAMMAR & MUSIC
Descobreix tot l’anglès que et poden ensenyar les 
cançons que tant t’agraden.

Dijous de 18.30 a 20.00 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Professora: Julia Pérez 
Preu: 32 €
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INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES 
CATALANA
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 de nivell bàsic en 
la llengua de signes catalana i 
conèixer els aspectes culturals 
del col·lectiu que l’usa.

Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Del 6 d’octubre a l’1 de 
desembre
Professor: Fernando González
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”.

Dimecres d’11.00 a 12.30 h
Del 6 d’octubre a l’1 de desembre
Professora: Gemma Zaragüeta 
Preu: 32 €
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CÒMIC!
Crearàs un còmic des de zero. Aprendràs a explicar 
la teva història a partir de la construcció d’un guió, 
dissenyaràs els teus propis personatges, adquiriràs 
tècniques per a situar els teus personatges a 
l’espai, i finalment produiràs el teu propi còmic.

Dijous de 18.00 a 19.30 h  
Del 7 d’octubre al 2 de desembre 
Professora: Haridian Donés
Preu: 32 €
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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 4 d’octubre al 20 de 
desembre 
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 6 d’octubre a l’1 de desembre 
Professora: Sylvia Enyd
Preu: 32 €
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VINYASA FLOW
Estil de Ioga en el qual les postures flueixen a 
ritme de la respiració, per a crear seqüències 
dinàmiques. Aprendràs a escoltar i respectar el teu 
cos. Practicaràs postures d’extensió, flexió, torsió, 
meditació, equilibri i força per harmonitzar el cos i 
la ment, i millorar la teva salut de forma integral. 

Dimarts d’11.00 a 12.30 h 
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Professora: Mónica Rota
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 
20.30 h  
Del 6 d’octubre al 17 de 
novembre 
NOTA: la sessió del 6 d’octubre 
serà de 18.30 a 20.00 h
Professora: Jimena Basile 
Preu: 32 € 
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PER ON COMENÇO? ESCRIPTURA DE 
RELATS 
T’agrada escriure? Et costa trobar temps per 
posar-t’hi? O potser et costa trobar idees? Et 
quedes encallat a mig relat? En un ambient distès, 
aprendràs exercicis per disparar la creativitat, 
afrontar la pàgina en blanc i ser capaç de redirigir 
un relat que no avança.

Dimarts de 18.30 a 
20.00 h
Del 5 d’octubre al 14 
de desembre
Professora: Anna Marcet
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. 

Divendres de 18.30 a 20.00 h 
Del 8 d’octubre al 3 de desembre
Professora: Sara Gómez / Preu: 32 € 



- 15 -- 15 -

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 4 d’octubre al 20 de 
desembre
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 5 d’octubre al 14 de 
desembre
Professora: Sonia Ramos
Preu: 32 €
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CUSTOMITZA ELS TEUS MOBLES
Fes un canvi radical a un moble. Aprendràs 
a donar-li un aspecte diferent del seu inicial 
mitjançant tècniques de pintura com decapatge, 
chalk paint, veladures, pàtines i envellits, per 
modernitzar-ne l’aspecte. Cal portar l’objecte a 
renovar.

Dijous de 18.00 a 20.00 h
Del 7 d’octubre al 18 de novembre
NOTA: la sessió del 7 d’octubre serà de 18.00 a 19.30 h
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
LLATÍ

STRETCHILATES 
Taller que et permetrà millorar 
la teva postura, augmentar 
la teva mobilitat, combatre 
l’estrès, alleujar tensió i dolor, 
i aconseguir un cos tonificat, 
flexible i estirat. 

Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Del 6 d’octubre a l’1 de desembre
Professora: Valentina Medel / 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, aplicaràs les tècniques 
artesanes de la restauració per tornar les peces al 
seu estat inicial. Cal portar l’objecte a restaurar. 

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 6 d’octubre al 17 de novembre
NOTA: la sessió del 6 d’octubre serà de 18.30 a 20.00 h
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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COACHING PRÀCTIC I PNL
Mètode d’acompanyament a les persones que 
ofereix tècniques, recursos i eines que faciliten la 
millora, el desenvolupament i el canvi personal. 
Potencia les teves capacitats i porta a terme els 
canvis que desitges per a la teva vida.        

Dijous de 19.00 a 20.30 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Professora: Mònica Sánchez 
Preu: 32 €
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CENTRE CÍVIC

COM EDUCAR AL MEU GOS DE FORMA 
AMABLE
Vols millorar la relació amb el 
teu gos? Aprendràs tècniques 
de modificació de conducta 
d’una manera positiva i com 
millorar la comunicació amb 
el teu gos.

Dissabtes de 10.30 a 
12.30 h
Del 16 d’octubre al 30 d’octubre
Professor: Dogworking. Educación Canina / Preu: 12 €

de CAN FRANQUESA

ESCOLA MONOLOGUISTES DE L’HUMOR
Vine a practicar i a divertir-te amb les quatre eines 
essencials per afrontar un text i un personatge, 
i posa’l sobre l’escenari amb un monòleg o una 
escena de diàleg. 

Dijous de 19.00 a 20.30 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Professor: Jaume García 
Preu: 32 €
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DATCHBALL PER A NENES I NENS  
Si t’agrada el tradicional joc de “mata conills” amb 
pilota, segur que et divertiràs molt amb aquest 
nou joc. Un joc dinàmic, divertit, competitiu i a la 
vegada cooperatiu, que es juga 
amb tres pilotes a la vegada. 
T’atreveixes a provar-ho? 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys. 

Dissabtes de 10.30 a 12.30 h 
Del 16 d’octubre al 30 d’octubre
Professora: Natalia Corvalán / Preu: 12 €

ACTIVA EL TEU COS DESPRÉS DE L’ESTIU
Taller on s’integren diferents ritmes i expressions 
corporals que et faran moure tot el cos. Orientat 
a millorar l’elasticitat, el ritme, la relaxació i la 
psicomotricitat.
Passa-ho bé i ajuda el teu cos a recuperar -se 
després de l’estiu!

Dissabte de 10.30 a 12.30 h 
Del 16 d’octubre al 30 
d’octubre
Professora: Carmen Chito
Preu: 12 €
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TENNIS-TAULA MANIACS  
T’agrada jugar al tennis-taula? Vols desenvolupar 
les teves habilitats i aprendre tècniques de joc? 
Com més sàpigues, més et divertiràs!

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 15 d’octubre al 29 d’octubre
Professor: Òscar Eugeni Navarro – CTT Badalona
Preu: 12 €



• Les inscripcions i el pagament s’efectuarà únicament en 
format virtual a tallersccgramenet.com/

• El període d’inscripcions comença el 13 de setembre a les 
9.00 h i fins al 24 de setembre o fins a exhaurir places. Les 
places són limitades i es respecta l’ordre d’inscripció.

• El pagament es farà amb targeta de crèdit, i des del link 
facilitat en el moment de fer la inscripció.

• En el moment de fer la inscripció i després de fer el 
pagament, rebràs un mail de confirmació.

• Els tallers comencen a partir del 4 d’octubre.

• 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. 

INSCRIPCIONS



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

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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