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Sintonia associativa, 
entitats, festes populars, 
cel·lebracions i més!

Centre Municipal  
de Cultura Popular 
de Sant Andreu 

Programació
trimestral
de tallers
i activitats
Setembre > 
Desembre 2020
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INSCRIPCIÓ 
TALLERS I 
SEMINARIS MÚSICA

CAPSA DE MÚSICA 
Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 20 € el trimestre

Introducció a la música: els in-
fants apreneu les primeres no-
tes, componeu els primers rit-
mes i canteu cançons que us 
inicien en el món de la música 
de manera amena i divertida.

GUITARRA  
(a partir de 10 anys)
Dimecres de 17 a 18 h
Preu: 22 € el trimestre 

Amb un mètode eficaç i diver-
tit comenceu a tocar la guitar-
ra des del primer dia, al mateix 
temps que apreneu música i 
interpretació de partitures.par-
titures.

TALLERS I SEMINARIS 

Període d’inscripció: a 
partir del 15 de setembre 
fins a cobrir places.

Horari d’inscripció: 

Per correu electrònic: in-
formacio.cmcpsa@incoop.
cat

Presencialment, amb cita 
prèvia: de dimarts a diven-
dres de 17 a 20 h.

Inici dels tallers: setmana 
del 5 d’octubre.

Final dels tallers: setmana 
del 18 de desembre. 

• Les inscripcions es faran 
per ordre d’arribada i en 
cap cas es reservarà pla-
ça per telèfon. 

• Una vegada començat el 
taller no es retornaran els 
diners de la inscripció. 

• Cal un nombre mínim 
d’inscrits per dur a terme 
el taller. 

• Consultar tarifes reduï-
des. 

• El material va a càrrec de 
l’alumne. 

• No serà vàlida la inscrip-
ció fins haver efectuat el 
pagament del taller, i no 
es podrà assistir al taller 
sense haver presentat 
el comprovant de paga-
ment. 

FET A MÀ

COSIR AMB RETALLS 
(Patchwork) 
(a partir de 18 anys)
Divendres de16.30 a 18 h
Preu: gratuït

Patchwork és un mot anglès 
que vol dir: treballar (work) 
amb trossos de tela o retalls 
(patch). 
És una intensiva pràctica on 
desenvolupar el potencial cre-
atiu i els beneficis que ens 
aporta dibuixar, crear, pintar i 
cosir teles.

PUNTES AL COIXÍ 
Dimarts i dimecres  
de 16 a 19 h
Organitza: Associació de 
Puntaires de Sant Andreu

Les puntes al coixí són un tre-
ball artesanal de fil, delicat i de 
gran bellesa, fruit d’entrecre-
uats i moviments fàcils. És una 
de les poques artesanies que 
ha resistit la mecanització i les 
produccions industrialitzades. 
Un treball artesanal al qual no 
us podreu resistir.us podreu re-
sistir.
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TALLERS I SEMINARIS CICLES FESTIUS

CICLE DE CASTANYADA

S’acaba el mes d’octubre i ar-
riba el moment de menjar cas-
tanyes i moniatos. 

CASTANYADA AMB 
NITS DE FOLK
Divendres, 30 d’octubre,  
a les 19 h
Preu: gratuït
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

CASTANYADA INFANTIL
Dissabte, 31 d’octubre,   
a les 11.30 h
Preu: gratuït
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

CICLE DE NADAL

Les festes de Nadal les com-
memorem amb diferents actes 
propis d’aquestes dates. 

CONSTRUCCIÓ   
DE FANALETS
29 de desembre, 17 h
Preu: gratuït
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

PinkyFest
31 de desembre al matí
Preu: gratuït
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

Això és tot el que podem re-
velar. Feu atenció a les xarxes 
per saber-ne més. 

ESCRIPTURA I LLETRES 

JUGUEM A 
L’SCRABBLE! 
Primer divendres  
de cada mes a les 19 h 
Preu: gratuït 
Organitza: SACS, Sant 
Andreu Club Scrabble

Si t’agrada jugar a l’scrab-
ble, vine a visitar-nos un cop 
al mes! Activitat oberta i lliu-
re. Aconsellable per a joves i 
grans.

EXPRESSIÓ I DANSES 

SARDANES 
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: gratuït.
Organitza: Foment 
Sardanista Andreuenc

Voleu aprendre a ballar sarda-
nes? Voleu saber com es fa per 
comptar i repartir? Doncs en 
aquest taller és possible apren-
dre a puntejar curts i llargs, a 
saber què és el tiratge d’una 
sardana, a atrevir-vos a entrar 
en una rotllana en una ballada 
de sardanes. Tothom està con-
vidat a participar-hi! 

XERREM EN CATALÀ 
(Club de conversa)
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: gratuït

Espai per practicar català a tra-
vés de la conversa, tant si el 
que es vol és adquirir conei-
xements bàsics com si es vol 
guanyar en fluïdesa.  

BASTONEGEM  
A CAN GALTA,  
BALL DE BASTONS  
(totes les edats)
Dijous de 18 a 19 h 
Preu: Gratuït
Organitza: Coordinadora 
de Ball de Bastons de 
Catalunya/Centre Municipal 
de Cultura Popular de Sant 
Andreu.

Punt de trobada per aprendre 
a ballar aquesta dansa tant re-
presentativa de la cultura po-
pular catalana.

ACTIVITATS CULTURALS

CICLE SARDANÍSTIC
10 de setembre
19 de setembre: aplec
4 d’octubre 
Organitza: Foment 
Sardanista Andreuenc

ELS CONCERTS DE 
CASES DE LA FESTA 
Corrandes són corrandes, 
30 d’octubre a les 19 h

Òpera amb tu, 19 de 
desembre a les 12 h

Cesk Freixas, data a 
concretar.

Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

Més informació al web del CM-
CPSA.

ACTES VINCULATS   
A LA FESTA MAJOR

Consulteu la programació es-
pecifica
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ENTITATS

Germandat de Trabucaires, Geganters  
i Grallers de Sant Andreu de Palomar 
Dijous a partir de les 21 h

La Satànica de Sant Andreu
Dimecres a partir de les 21.30 h

Foment Sardanista Andreuenc
Dimecres de 19 a 20.30 h

Timbalers de Sant Andreu
Dimecres de 20 a 22 h

Sambandreu
Divendres de 21 a 22 h
Dissabtes de 17 a 19 h

Associació de Puntaires de Sant Andreu
Dimarts i dimecres de 16 a 19 h

Federació de Trabucaires de Catalunya
Dimarts (quinzenalment) de 21a 22 h

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
Sense dia fix

Federació Catalana dels Tres Tombs 
Sense dia fix

Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona
Sense dia fix

Dones de Patchwork
Dijous de 10.30 a 13 h

Sacs, Scrabble Sant Andreu
Primer divendres de mes a les 19 h

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ 

FEM ESPARDENYES 
5 desembre, 12 h
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

Més informació dels diferents 
actes al web del CMCPSA. 

PUNTES AL COIXÍ 
Octubre, dates a concretar

CUINA TRADICIONAL
Dates a concretar

Més informació dels diferents 
actes al web del CMCPSA. 

CULTURA POPULAR   
EN FORMAT VIRTUAL 
13 d’octubre

ACTES AL CARRER. 
DECÀLEG DE BONES 
PRÀCTIQUES
9 d’octubre

ECOLOGISME
23 d’octubre

FEMINISME
20 de novembre

Més informació dels diferents 
actes al web del CMCPSA. 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
Del 17 al 23 de setembre

TARDOR SOLIDÀRIA 
Divendres, 2 d’octubre,   
a les 17.30 h als Jardinets 
de Can Fabra
Preu: gratuït 
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

Rondallaire: sessió de contes 
per aprendre a estimar la natu-
ra i tenir cura del medi ambient. 

CALIDOSCOPI 
CULTURAL
17 d’octubre
Preu: gratuït 
Cal inscripció prèvia.  
Places limitades

En aquesta edició del Calidos-
copi Cultural, cicle organitzat 
pel Districte de Sant Andreu i 
els equipaments, intentarem 
construir la identitat del ter-
ritori a través de la fotografia 
i la imatge en moviment. Per 
formar part del projecte no 
és necessari comptar amb 
un nivell concret d’imatge o 
fotografia, només tenir ganes 
d’aprendre i de treballar colze 
amb colze amb professionals 
que ens guiaran en el procés. 

DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES
20 de novembre, càpsula 
formativa, feminisme per a 
entitats.
25 novembre, taula rodona: 
“Dones i entitats”.

MARATÓ DE TV3 
Més informació dels diferents 
actes al web del CMCPSA. 

CÀPSULES FORMATIVES

CÀPSULES FORMATIVES 
EN FORMAT VIRTUAL

CÀPSULES FORMATIVES 
DIRIGIDES A ENTITATS



Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu 
ENS TROBAREU A:

C/ Arquímedes, 30
08030 Barcelona
Tel. 933 452 584 
Bus: H4, 62, 96, 126, 127, B19, N3, N9
Metro: L1 Torras i Bages (sortida c/ Palomar)
cmcpsa@bcn.cat / cmcpsa@incoop.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ 
centre-cultura-popular/ca

Districte de
Sant Andreu 

barcelona.cat/santandreu
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C. ARQUÍMIDES

L1 SANT ANDREU

L1 TORRAS I BAGES


