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Arriba la primavera als 
casals i centres cívics

Els equipaments cívics de la nostra ciutat, una vegada més, tornen a omplir-
se de vida i d’activitats en arribar la primavera.

En aquesta nova edició de la programació, us convidem a donar una ullada a 
les gairebé 40 propostes d’oci i formatives, que esperem i desitgem que si-
guin del vostre interès. Hem confeccionat aquest programa amb molta il·lusió, 
tenint en compte les vostres motivacions i amb l’objectiu d’arribar al màxim 
de persones.

Continuem amb la filosofia d’oferir una programació diversa a tots i cadascun 
dels barris de la nostra ciutat. Sabem que tothom pot tenir inquietuds artísti-
ques o descobrir que les té, interessos gastronòmics o culturals, i alhora poder 
aprendre a millorar els hàbits de vida, en benefici de la nostra salut.

En aquest primer trimestre primaveral, entre l’ampli i interessant ventall de 
tallers i activitats previstes, destaquem noves temàtiques, com el taller de 
‘lettering’, el de sabons artesanals, el dedicat a la fotografia amb mòbil, per 
tastar cuines diverses (asiàtica, d’aprofitament, ràpida i saludable), per apren-
dre a fer art vegetal: plantes sense test; o altres propostes saludables pel 
cos i la ment, com el ‘jazz steps’, country i el taller de saviesa emocional i 
autoconeixement.

Recordeu que us podeu inscriure de l’11 d’abril  al 16 d’abril, a través de www.
tallersccgramenet.com. Els tallers començaran a partir del 17 d’abril.

De nou, podem dir amb orgull, que els casals i centres cívics de Santa Coloma 
són vida!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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El període d’inscripcions comença l’11 d’abril a les 10.00h 
i fins el 16 d’abril o fins a exhaurir places. Les places són 
limitades i es respecta l’ordre d’inscripció.

• Les inscripcions i el pagament s’efectuarà únicament de 
manera virtual, a través del web tallersccgramenet.com  
que redirigeix a la plataforma eventbrite, des d’on es fa el 
pagament i inscripció. El pagament es podrà fer amb targeta 
de crèdit o de dèbit o PayPal. Només es demanarà fer 
pagament si queden places lliures en el taller sol·licitat i, per 
tant, la inscripció és vàlida.

• En el moment de fer la inscripció i després de fer el 
pagament, rebràs un mail de confirmació. És important que 
guardis aquest correu i el comprovant de pagament i que el 
tinguis a mà el primer dia, per si algú de l’organització t’ho 
reclama per comprovar la teva inscripció.

• Els tallers comencen a partir del 17 d’abril.

• 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
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CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC

PILATES
Sistema d’entrenament físic i mental que 
considera al 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 19.30 a 21.00 h
Del 19 d’abril al 14 de juny 
Professora: Natalia Corvalán / Preu: 33,75 €

del del FONDOFONDO

MACRAMÉ
Aprendràs a teixir punts claus, a perfeccionar 
els nusos apresos i a tancar projectes. També 
treballaràs macramé amb trapillo, per donar una 
nova amplitud de possibilitats en els materials. 
Aquestes activitats les poden realitzar tant 
persones iniciades com persones que no tinguin 
cap coneixement previ.

Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Elisenda Adell / Preu: 30 € 
*Preu del material: 14 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.



- 8 -- 8 -

HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ   
El mètode “hipopressiu” és una tècnica de respiració 
que es fa servir com una manera de prevenir 
o de millorar algun tipus de disfunció del sòl 
pelvià. També se centra en la millora del sistema 
respiratori, deixant d’oprimir, i oferint espai als 
òrgans del cos, prevenint malalties i millorant les 
condicions físiques de les persones de totes les 
edats. 

Dimarts de 19.30 a 21.00 h
Del 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Valentina Medel
Preu: 33,75 € 

LLUM, COLOR, AQUAREL·LA 
Crea les teves pròpies obres plenes d’expressivitat 
i color amb aquesta fantàstica tècnica. Aprendràs 
recursos i procediments per treure el màxim partit 
a aquest procediment pictòric que permet crear 
efectes únics.

Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Del 19 d’abril al 14 de juny
Professor: Haridian Donés
Preu: 33,75 €
*Preu del material: 7 €, que es pagaran en 
efectiu el primer dia del taller directament a 
la tallerista.
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FOTOGRAFIA AMB MÒBIL
Aprèn a fer fotos genials amb la càmera del 
mòbil. Avui dia les càmeres dels mòbils ofereixen 
moltes possibilitats creatives que, quan aprens a 
utilitzar-les i les sumes a la teva pròpia mirada, 
et permetran controlar molt més el resultat de les 
teves imatges.

Dilluns de 18.00 a 21.00 h
Del 22 de maig al 29 de maig
Professora: Melina F. Di Fabrizio
Preu: 15 €

CUINA ASIÀTICA
Aprendràs receptes i tècniques orientals amb 
diverses espècies i condiments. 

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 19 d’abril al 3 de maig
Professor: Mónica Zubieta
Preu: 15 € 
*Preu del material: 15 € que es pagaran en 
efectiu el primer dia del taller directament a 
la tallerista.
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CUINA D’APROFITAMENT
Aprendràs diferents receptes i tècniques que 
t’ajudaran a estalviar a la cuina i aprofitar 
els aliments abans que es puguin fer malbé. 
Converteix-te en un autèntic estalviador amb la 
cuina d’aprofitament!

Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 8 de maig al 22 de maig
Professora: Mónica Zubieta
Preu: 15 €
*Preu del material: 12 € que es pagaran 
en efectiu el primer dia del taller 
directament a la tallerista.

CUINA RÀPIDA I SALUDABLE
Amb aquest taller aprendràs tècniques i mètodes 
per a fer elaboracions delicioses i nutritives.

Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 21 d’abril al 5 de maig
Professor: Mónica Zubieta
Preu: 15€ 
*Preu del material: 12 € que es pagaran 
en efectiu el primer dia del taller 
directament a la tallerista.
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CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC
CAN MARINERCAN MARINER

SAVIESA EMOCIONAL I 
AUTOCONEIXEMENT 
Taller destinat a aquelles persones que vulguin 
treballar un procés reflexiu envers si mateixes, 
potenciar la intel·ligència emocional i afavorir 
l’autoconeixement.

Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Sheila Pérez
Preu: 30 €

DEFENSA PERSONAL PER A DONES
Taller específic per a dones, on aprendràs 
mecanismes de defensa davant 
de qualsevol mena de possibles 
atacs o agressions. 

Dijous de 18.30 a 20.00 h
Del 20 d’abril al 15 de juny
Professor: Alberto Jiménez
Preu: 33,75 €
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MOVIMENT CONSCIENT
Amb moviments i estiraments suaus, obtindràs 
un augment de la flexibilitat, la mobilitat i el to 
corporal. Entrenaràs la consciència de la respiració, 
la postura i els patrons de moviment més 
adequats, traslladant tot 
això al teu dia a dia.

Dijous de 18.00 a 19.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny
Professora: Sonia Ramos
Preu: 33,75 €

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 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Sara Gómez
Preu: 33,75 €
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ART VEGETAL: PLANTES SENSE TEST
Seguint el mètode tradicional japonès de la 
kokedama, aprendràs a elaborar una composició 
vegetal que creix en una bola de molsa sense 
necessitat de test.

Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 9 de maig al 16 de maig
Professora: Les Marietes Paisatgisme
Preu: 10 €
*Preu del material: 15 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.



- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -

CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC

GAC (GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES)
Gimnàstica de manteniment basada en tonificar, 
enfortir i modelar la part inferior del cos: glutis, 
abdominals i cames. Centrarem els esforços a 
eliminar el greix que per natura se sol acumular en 
aquestes zones.

Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Del 19 d’abril al 14 de juny
Professora: Mariana Galarza
Preu: 33,75 € 

del del RIURIU

TEIXINT PRIMAVERES 
Curs bàsic de ganxet per a principiants, on 
començaràs a teixir des de zero. Aprendràs tant els 
punts bàsics, com a teixir peces en pla i circular, 
i com unir-les. Coneix les eines bàsiques del 
ganxet i crea peces com un necesser amb motius 
primaverals. 

Dilluns de 18.00 a 19.30 h 
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Laura Salas / Preu: 30 € 
*Preu de material: 15 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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MUSIC & LYRICS 
Aprèn a cantar i millora el teu anglès amb les teves 
cançons preferides.

Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Judit Vaz
Preu: 30 €  

VINYASA FLOW
Estil de Ioga on 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 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Mónica Rota
Preu: 33,75 € 
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EINES I JOCS D’ESCRIPTURA PER A 
DESPERTAR LA CREATIVITAT 
En un ambient relaxat i lúdic, aprendràs un ventall 
de jocs i tècniques per donar ales a la imaginació 
i despertat la creativitat. Aprendràs, eines i trucs 
per a trencar bloquejos, practicaràs l’escriptura 
d’escalfament per posar en marxa els teus 
engranatges creatius i buscaràs els teus propis 
recursos perquè l’escriptura flueixi millor.
 
Dimarts de 18.30 a 20.00 h
Del 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Anna Marcet 
Preu: 33,75 € 

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. Hauràs de 
portar la teva pròpia màquina de cosir.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h  
Del 19 d’abril al 7 de juny
NOTA:la sessió del 19 d’abril serà de 18.30 a 20.00 h. El 10 de 
maig no hi haurà classe.
Professora: Jimena Basile / Preu: 33,75 € 
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VACANCES, MÒBIL I PÍXELS
Curs teòric i pràctic per aprendre les nocions 
bàsiques de composició, aplicacions i tips bàsics 
per aconseguir les millors fotos de les teves 
vacances amb el teu mòbil.

Dijous de 18.30 a 20.30 h
De l’1 de juny al 15 de juny
Professor: David Salcedo
Preu: 15 € 

DANCE & FIT 
Sessió de ball fàcil i divertida. Permet dur a 
terme un treball cardiovascular intens, amb 
coreografies molt senzilles que t’ajudaran a 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 21 d’abril al 16 de juny
Professora: Sara Gómez 
Preu: 33,75 € 
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CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC
LLATÍLLATÍ

JAZZ STEPS
En aquest taller aprendràs moviments plens 
d’energia i dinamisme que es ballen a ritme de 
jazz, de Charleston dels anys 20 i de música 
Swing. Ball individual.

Divendres de 19.45 a 20.45 h 
Del 21 d’abril al 16 de juny
Professor: El Temple del Swing Barcelona
Preu: 22,5 € 

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 19 d’abril al 14 de juny
Professora: Valentina Medel
Preu: 33,75 €
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RESTAURACIÓ DE MOBLES
Taller pràctic de restauració de petits mobles 
o objectes antics o vells. Sense necessitat de 
coneixements previs i de manera fàcil, aplicarem 
les tècniques artesanes de la restauració per tornar 
les peces al seu estat inicial. Cal portar l’objecte a 
restaurar (peça petita).

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny
Professora: Andrea Zaragoza
Preu: 45 €
* Preu de material: 5 €, que es 
pagaran en efectiu el primer dia del 
taller directament a la tallerista.

SALUT ACTIVA
Gimnàstica de baix impacte, caracteritzada per 
moviments localitzats i controlats a les diferents 
parts del cos. S’alternarà amb exercicis divertits 
de cardio, a ritme de la música. Tot per a mantenir 
una constitució flexible i àgil, per a guanyar 
fortalesa i per a millorar la capacitat respiratòria i 
la resistència física.

Dijous de 19.00 a 20.30 h 
Del 20 d’abril al 15 de juny
Professora: Mónica Rota
Preu: 33,75 €
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PINTURA JAPONESA SUMI-E
Aprèn la tècnica de la pintura japonesa, també 
coneguda com a Sumi-e, que traduït del japonès 
vol dir “dibuix a tinta”.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h
Del 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Gemma Zaragüeta
Preu: 33,75 €
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CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC

ANGLÈS BÀSIC PER A PRINCIPIANTS 
VIATGERS
T’agrada viatjar i no saps res d’anglès? Vols 
aprendre el més bàsic per a poder moure’t pel 
món? En aquest taller aprendràs vocabulari 
“viatger” i tot el que necessites per resoldre les 
necessitats bàsiques quan estàs a l’estranger. 
L’objectiu és ensenyar-te a comprendre i a 
parlar l’anglès en situacions pràctiques, a través 
d’activitats divertides i amenes.
 
Dimarts de 10.00 a 11.30 h
Del 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Elisenda Adell  / Preu: 33,75 €

del del SINGUERLÍNSINGUERLÍN

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. 

Dilluns de 10.30 a 12.00 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Valentina Medel
Preu: 30 €
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BATXATA
Aprèn a ballar i gaudir d’un ritme sensual, dinàmic 
i que està molt de moda. El nivell és inicial i 
aprendràs els passos de forma individual, per a 
poder acabar ballant en parella.

Divendres de 18.30 a 20.00 h
Del 21 d’abril al 16 de juny
Professora: Danna Certuche / Preu: 33,75 €

GAC
Gimnàstica de manteniment basada en tonificar, 
enfortir i modelar la part inferior del cos: glutis, 
abdominals i cames. 

Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Mariana Galarza / Preu: 30 €

LINE DANCE & COUNTRY WESTERN 
DANCE
Ball en la que totes les persones que ballen 
realitzen la mateixa coreografia. Diverteix-te 
aprenent una coreografia que té una repercussió 
tant en l’àmbit nacional com internacional. 

Divendres de 18.30 a 20.00 h
Del 21 d’abril al 16 de juny
NOTA: el 26 de maig no hi haurà classe. 
Professor: Wild West LD & CWD / Preu: 30 €
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LETTERING
Aprendràs a usar les diferents eines que hi 
ha disponibles per a fer lettering o cal·ligrafia 
moderna. Durant aquest taller faràs diversos 
projectes pràctics que podràs dur-te a casa, 
sempre treballant amb les frases i les paraules que 
més t’agradin a tu. Atreveix-te a desafiar la teva 
creativitat i crea letterings increïbles.

Dilluns d’11.00 a 12.30 h
Del 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Laia Voto 
Preu: 30 € 
*Preu del material: 15 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.

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. Hauràs de 
portar la teva pròpia màquina de cosir.

Dijous de 18.00 a 20.00 h 
Del 20 d’abril al 8 de juny
NOTA: la sessió del 20 d’abril serà de 18 a 
19.30 h. L’11 de maig no hi haurà classe.
Professora: Jimena Basile 
Preu: 33,75 €
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SABONS ARTESANALS
Aprèn a fabricar i formular un sabó amb el mètode 
artesà de saponificació en fred. 

Dimarts de 10.30 a 12.30 h
Del 30 de maig al 6 de juny
Professora: Ester Henarejos – Taller de 
Alseide
Preu: 12 € 
*Preu del material: 12 € que es 
pagaran en efectiu el primer dia del 
taller directament a la tallerista.

LLANA CARDADA
Dissenyaràs i crearàs ninos de tota mena amb 
aquesta fantàstica tècnica, la qual dona als 
personatges una personalitat única i una textura 
entranyable.

Dijous de 19.15 a 20.45h
Del 20 d’abril al 15 de juny
Professor: Haridian Donés
Preu: 33,75 €
*Preu del material: 10 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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CENTRE CÍVICCENTRE CÍVIC

- 25 -- 25 -

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 17 d’abril al 19 de juny
Professora: Sara Gómez
Preu: 30 € 

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 18 d’abril al 13 de juny
Professora: Sonia Ramos
Preu: 33,75 €

del del RAVALRAVAL
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BRICOLATGE DOMÈSTIC
Aprèn a fer petites reparacions de casa, tant 
d’electricitat, aigua, pintura, fusteria i paleta. Posa 
la teva casa al dia amb un bon manteniment. 
Aquest taller està pensat per persones que es 
vulguin iniciar en algunes tècniques del bricolatge 
com són: l’electricitat, la fontaneria, paleta i 
pintura.

Dimecres de 18.00 a 19.30 h
Del 19 d’abril al 14 de juny
Nota: el 17 de maig no hi haurà classe 
Professor: Alexandre Jodar
Preu: 30 €
* Preu de material: 10 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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COSMÈTICA NATURAL 
Aprèn a crear un cosmètic que s’adapti a la teva pell, 
utilitzant una crema base. Coneixeràs els diferents olis, 
argiles i altres ingredients més adients segons el tipus de 
pell i de cada cosmètic. És la forma ideal per endinsar-
se en el món de la cosmètica natural o adquirir uns 
coneixements bàsics amb els quals poder treballar en les 
teves pròpies creacions.

Dimarts de 17.00 a 20.00 h
Del 9 de maig al 16 de maig
Professora: Ester Henarejos – Taller Alseide / Preu: 15 € 
*Preu del material: 12 € que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.

OLIVERESOLIVERES

AQUAREL·LA
Crea les teves pròpies obres plenes d’expressivitat 
i color amb aquesta fantàstica tècnica. Aprendràs 
recursos i procediments per treure el màxim partit 
a aquest procediment pictòric que permet crear 
efectes únics.

Dijous d’11.00 a 12.30 h
Del 20 d’abril al 15 de juny
Professor: Haridian Donés / Preu: 33,75 €
*Preu del material: 7 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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BIJUTERIA AMB ARGILA POLIMÈRICA
Descobreix aquesta fabulosa argila que es pot 
coure al forn de casa. Faràs bijuteria aprenent 
com treballar el material, barrejant colors i creant 
composicions de bellesa i textura singular.

Divendres de 10.30 a 12.00 h 
Del 21 d’abril al 16 de juny
Professor: Haridian Donés
Preu: 33,75 €
* Preu de material: 10 €, que es pagaran en efectiu el primer dia 
del taller directament a la tallerista.
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PROGRAMA JOVENTUT ESPORTIVA, 
SOCIETAT ACTIVA: TENNIS TAULA PER A 
JOVES 
Dins d’aquest programa, i en col·laboració amb el 
Departament d’Esport i la Diputació de Barcelona, 
es desenvoluparà aquest taller al Centre Cívic 
Raval. És totalment gratuït, i està dirigit a joves 
a partir de 12 anys. Podràs aprendre els secrets 
del tennis taula que et permetrà adquirir habilitats 
professionals i practicar amb els teus amics i 
amigues.  
 
Lloc: Centre Cívic Raval
Dijous de 17.00 a 18.00 h. 
Del 20 d’abril al 15 de juny 
Preu: gratuït. 
Cal inscripció prèvia al correu joventutesportiva@gramenet.cat

A MÉS A MÉS A LA XARXA DE A LA XARXA DE 
CENTRES CÍVICS I CENTRES CÍVICS I 
CASALS CASALS TROBARÀSTROBARÀS
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AULESCLICK, UN SERVEI PER APROPAR 
LES TIC A LA CIUTADANIA.
A les AulesClick pots rebre formació informàtica 
bàsica gratuïta i aprendre a fer tots els tràmits 
necessaris per a una vida quotidiana més senzilla.
Obertes al públic en horari de tarda, compten amb 
un accés gratuït a la xarxa i monitors especialitzats 
per tal de resoldre dubtes i fer formació bàsica i 
específica.

Horari: 
- De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 h, als CC Singuerlín, 
CC Riu i CC Fondo
- De dilluns a divendres 16.00 a 20.00 h, als CC Can Mariner i 
CC Llatí.
Més informació a www.gramenet.cat/aulesclick

TALLERS DE MANUALITATS PER A LA 
GENT GRAN
Programa de tallers de manualitats per a donar 
una formació bàsica i específica en tècniques 
manuals adreçada a persones majors de 65 
anys. Aquests tallers estan destinats a promoure 
la relació, l’intercanvi, la socialització i l’agilitat 
mental i manual dels nostres majors. L’horari 
dels tallers és de 17.00 a 19.00 h en el centre 
corresponent. Els centres on es desenvolupa 
l’activitat i les diferents dates d’inscripció són:

- C. Safaretjos i CC Can Mariner: Dilluns 17 d’abril a les 17.00 h. 
- CC Singuerlín i CC Raval: Dimarts 18 d’abril a les 17.00 h
- CC Guinardera i CC Llatí: Dimecres 19 d’abril a les 17.00 h
- CC Can Franquesa i C. Riu Nord: Dijous 20 d’abril a les 17.00 h
- CC Fondo i C. Oliveres: Divendres 21 d’abril a les 17.00 h



CENTRE CÍVIC 
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

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

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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