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INFORMACIÓ INSCRIPCIONS 

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la 
Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situ-
ació. Aquesta adaptació comporta la reducció del nombre de 
places en cadascuna d’elles, per tal de garantir les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries.

Període d’inscripció: a partir del 14 de desembre fins a cobrir 
places. 

Horari d’inscripció:
Per correu electrònic: informacio.cmcpsa@incoop.cat
Presencialment, amb cita prèvia: de dimarts a divendres de 17 
a 20 h.

Inici tallers: setmana del 10 de gener.

Finalització tallers: setmana del 4 d’abril.

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

• Cal un nombre mínim d’inscrits per a la realització del taller.
• El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el 

professor/a o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si 
ho considera necessari.

• Consultar tarifes reduïdes. Les persones en situació d’atur i 
les persones amb discapacitat superior al 33% que s’acullin al 
descompte per a un taller, han de fer la inscripció presencial-
ment, en el període establert i han de portar tota la documen-
tació requerida en el moment de fer la inscripció.
El descompte només és aplicable a un taller al trimestre, sem-
pre que hi hagi places disponibles (no inclou seminaris, itinera-
ris) i no té caràcter retroactiu. 

• El material va a càrrec de l’alumnat. 
• No serà vàlida la inscripció fins a haver efectuat el pagament 

del taller, i no es podrà assistir al taller sense haver presentat el 
comprovant de pagament. 

• En els tallers infantils i familiars, el preu és per infant
• A partir del 4 d’octubre, no es retornaran els diners de la ins-

cripció als tallers, en tots els casos. L’import de la inscripció 
només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no ar-
ribar al mínim de places establertes. L’usuari/ ària pot canviar 
d’activitat a una del mateix import, sempre que hi hagi plaça 
disponible, durant la primera setmana d’activitat. 

A l’hivern, el millor amic
és un bon abric.
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NORMATIVA GENERAL DE LES INSCRIPCIONS

• Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 mi-
nuts abans de l’hora marcada en el programa.

• Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes a la 
persona usuària.

•  A cada activitat s’especifica el nombre de sessions.
• Activitats híbrides: aquest trimestre es prioritzarà la formació 

presencial, però si per motius sanitaris el centre no pot obrir, 
s’oferirà la mateixa activitat en línia, sempre que sigui possi-
ble. Les activitats en aquest format híbrid, no es retornaran els 
diners a partir del 10 de gener.

• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual o 
perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desen-
volupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma 
presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir 
l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè 
pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu 
amb accés a la xarxa internet.

• El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. 
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri can-
cel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de 
l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades 
virtualment.

• Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així 
com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es conti-
nuarà oferint l’activitat.

El centre declina tota responsabilitat 
sobre el material personal i les produc-
cions dels usuaris/àries. Per aquest 
motiu us demanem que no deixeu al 
centre cap material de valor, ni econò-
mic ni personal. En cas que hi tingueu 
material, l’haureu de retirar de les sa-
les en finalitzar la darrera sessió del tri-
mestre.

NORMATIVA ESPECÍFICA DELS SEMINARIS, 
SORTIDES I ITINERARIS

• Cal fer la inscripció presencialment per cadascun dels semina-
ris, sortides i itineraris.

• A partir de set dies abans de la data d’inici del monogràfic, no 
es retornaran els diners de la inscripció, en tots els casos.

• L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització 
anul·la el seminari, sortida i itinerari per no arribar al mínim de 
places establertes.

• En els itineraris i sortides és imprescindible facilitar un número 
de telèfon mòbil per a poder posar-se en contacte.

• En els itineraris el dia de la sortida es pot veure modificat, en 
funció de la previsió meteorològica.

MESURES COVID CENTRE MUNICIPAL 
DE CULTURA POPULAR DE SANT ANDREU

A continuació es detalla el protocol del Centre Municipal de Cul-
tura Popular de Sant Andreu, Can Galta cremat pel que fa a la 
prevenció amb motiu de la Covid-19 i també les mesures indi-
viduals que hauran de seguir les persones que assisteixin a les 
activitats del centre.

El CMCPSA Can Galta Cremat, seguirà els següents protocols 
sempre d’acord amb la normativa vigent:

• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel 

hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició dels seients compliran les distànci-

es de seguretat requerides.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera es-

glaonada i sota control del personal del centre per garantir la 
distància de seguretat.

• Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació 
estarà únicament disponible en línia.

•  A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents ho-
raris per tal de no produir aglomeracions de persones.

• Mesures individuals:
• Recorda que a tots els espais del CMCPSA cal mantenir una 

distància de seguretat entre persones de 1,5 - 2 metres.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera es-

glaonada.
• Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del per-

sonal del centre.
• Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o heu es-

tat en contacte amb alguna persona diagnosticada del virus, 
quedeu-vos a casa i informeu-nos. De ben segur que tindrem 
l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
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CREIXEMENT 
PERSONAL, SALUT 
I BENESTAR

REFORCEM LA MENT
DEL 13 DE GENER 
AL 7 D’ABRIL
Dijous de 17.45 a 18.45 h
Preu: 47,19 € (13 sessions)

Amb tècniques i recursos en-
tretinguts es treballaran dinà-
miques que ens ajudaran a 
entrenar les habilitats de me-
morització.

TALLERS 

ART I CREACIÓ: 
FET A MÀ

COSIR AMB RETALLS 
(Patchwork)
DEL 13 DE GENER 
AL 7 D’ABRIL
Dijous de 16.30 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
DE L’11 DE GENER 
AL 6 D’ABRIL
Dimarts i dimecres 
de 16 a 19 h
A càrrec de l’Associació de 
Puntaires de Sant Andreu i 
CMCPSA

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.

HABILITATS 
I CONEIXEMENTS

TERTÚLIES EN CATALÀ
DEL 13 DE GENER 
AL 7 D’ABRIL
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 47,19 € (13 sessions)

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

JUGUEM A 
L’SCRABBLE!
DEL 14 DE GENER 
A L’1 D’ABRIL
Primer divendres de cada 
mes a les 19 h
Preu: gratuït
Organitza: SACS, Sant 
Andreu Club Scrabble

Si t’agrada jugar a l’Scrabble, 
voleu passar una bona esto-
na i us agrada aprendre noves 
paraules, veniu a visitar-nos un 
cop al mes! Activitat oberta i 
lliure. Aconsellable per a joves 
i adults/es.

Podeu consultar la 
descripció ampliada de les 
activitats a la web 
http://ajuntament.barcelona.
cat/santandreu/centre-
cultura-popular/ca
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TALLERS EN FAMÍLIA 

PETITS GRANS 
TEATRES ( adreçat a 
infants de 5 a 10 anys)
DE L’11 DE GENER 
AL 5 D’ABRIL    
Dimarts, de 17.15 a 18.15 h 
Preu: 41 € per infant 
(13 sessions) 

A través del joc, la improvi-
sació i l’expressió corporal 
descobrim el món del teatre i 
les seves diferents disciplines 
(ombres xineses, els titelles, 
la música,...). Fent servir di-
verses tècniques de creació, 
aprenem a treballar personat-
ges i crear històries de manera 
divertida.

UN GLOP DE BALL
DEL 12 DE GENER 
AL 6 D’ABRIL
Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Preu: 41 € per infant 
(13 sessions)

Espai per gaudir del ball en fa-
mília d’una manera divertida. 
Aprendre coreografies molt 
senzilles i n’inventarem de no-
ves tot al ritme de la millor mú-
sica.

JOCS D’AHIR, D’AVUI 
I DE SEMPRE
DEL 14 DE GENER 
AL 8 D’ABRIL
Divendres 
de 17.15 a 18.15 h
Preu: 41 € per infant 
(13 sessions)

Taller interactiu en el qual es 
recordaran els jocs d’ahir, que 
ja estan oblidats, o que s’han 
transformat al llarg del temps.

JOCS MUSICALS
DEL 22 DE GENER 
AL 9 D’ABRIL    
Dissabtes, de 17 a 19 h 
Preu: 41 € per infant
(12 sessions)

Taller pensat per aprendre 
cançons fetes per nosaltres 
per descobrir jocs i cançons 
d’arreu del món que inspi-
ren contes i cançons, balls i 
aventures, tot jugant amb els 
personatges, les històries, les 
melodies, les dinàmiques i els 
ritmes de cada peça.

TALLERS 

EXPRESSIÓ I DANSES

TALLER 
DE CANT CORAL
DE L’ 11 DE GENER 
AL 5 D’ABRIL
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 47,19 € (13 sessions)

Un taller dirigit a qui vulgui de-
senvolupar les facetes neces-
sàries per aprendre a cantar 
amb els altres. Un taller pensat 
per conèixer diferents estils i 
divertir-se cantant amb tots els 
altres.

BASTONEGEM 
A CAN GALTA, 
BALL DE BASTONS 
(totes les edats)
DEL 13 DE GENER 
AL 7 D’ABRIL
Dijous, de 18 a 19 h 
Preu: Gratuït
Organitza: Coordinadora 
de Ball de Bastons de 
Catalunya i CMCPSA

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

BALL EN LÍNIA O 
COUNTRY (iniciació)
DEL 22 DE GENER 
AL 9 D’ABRIL    
Dissabtes, de 18 a 19 h 
Preu: 43,56 € (12 sessions)

Gaudeix dels balls en línia o 
country, assolirem nous pas-
sos per tal d’avançar en noves 
coreografies i figures del ball 
en línia. Ballar country és una 
manera de gaudir de la músi-
ca, fer exercici i afavorir la me-
mòria. Adequat per a tota me-
na de persones i edats.

SARDANES
DEL 12 DE GENER 
AL 6 D’ABRIL
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: gratuït.
Organitza: Foment 
Sardanista Andreuenc i 
CMCPSA

Voleu aprendre a ballar sar-
danes? Voleu saber com es 
fa per contar i repartir? Doncs 
en aquest taller us serà possi-
ble aprendre a puntejar curts i 
llargs, a saber que és el tirat-
ge d’una sardana, a atrevir-vos 
a entrar en una rotllana en una 
Ballada de Sardanes. 
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CICLES FESTIUS

SEGUICI FUNERARI 
I ENTERRO 
DE LA SARDINA
2 DE MARÇ
Dimecres a les 19 h

CICLE 
DE SANT ANTONI

A mitjan gener s’escauen al-
guns dels dies més freds de 
l’any i l’imaginari popular ha 
batejat aquest període amb 
el nom de ‘setmana dels bar-
buts’. Inclou els dies 15, 16 i 
17 de gener i s’anomena així 
perquè la iconografia pinta els 
tres sants d’aquests dies amb 
una barba llarga i espessa. Són 
sant Pau Ermità (15 de gener), 
sant Maur Abat (16 de gener) i 
sant Antoni Abat (17 de gener).

VISITA GUIADA 
AL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ 
DELS TRES TOMBS, 
CAN FONTANET
14 DE GENER
Divendres a les 18 h
Preu: 6 €

CICLE DE CARNAVAL

El carnaval esdevé un trenca-
ment de la monotonia de la vi-
da quotidiana. Les disfresses 
i les màscares, són un símbol 
del camuflatge i un mitjà per a 
deixar de ser un mateix i actuar 
amb disbauxa. Cal aprofitar el 
temps per fer tot allò que des-
prés no es podrà fer.

ARRIBO DEL 
REI CARNESTOLTES
24 DE FEBRER
Dijous a les 18 h

CICLE DE PASQUA

La Pasqua és un període de 
joia i alegria on celebrem l’ar-
ribada del bon temps i la re-
novació de la natura després 
de l’hivern. La festa religiosa 
de la Pasqua Florida se ce-
lebra diumenge, dilluns i di-
marts de Pasqua amb una 
gran profusió d’aplecs, pan-
caritats i romiatges.
La resta de festes incloses dins 
aquest cicle són festes que 
exalten l’element vegetal, fan 
al·legoria de la fecunditat i de 
l’abundància i expressen la ne-
cessitat de protecció.

VISITA AL MUSEU 
DE LA XOCOLATA
2 D’ABRIL
Dissabte matí
Preu i horari: a concretar 
(consultar web)

MONOGRÀFICS

PETITS DETALLS 
D’ARTESANIA
4 DE GENER
Dimarts a les 17.30 h
Preu: 10 €

Monogràfic de creacions ar-
tesanals per posar un pessic 
d’originalitat a les festes na-
dalenques. Si us agraden els 
treballs manuals, no us perdeu 
aquesta oportunitat de crear 
objectes personalitzats per re-
galar i regalar-vos.

CUINA DE FESTA 
(Familiar)
ELS DIES 22 DE GENER, 
19 DE FEBRER, 
Dissabtes 18 h.
Preu: 5 € per infant

Seguim amb el cicle de cuina 
de temporada, proposant un 
taller pel cicle festiu de Sant 
Antoni i un altre pel cicle festiu 
de Carnestoltes.
Perquè la cuina també forma 
part de la festa.

CELEBREM 
EL CARNESTOLTES 
(Familiar)
ELS DIES 22 DE FEBRER 
I 2 DE MARÇ
Dimarts i dimecres 
de 17.30 a 18.30 h
Preu: 5 € per infant i sessió

Ens preparem per rebre de la 
millor manera al rei de la dis-
bauxa i la xerinola, en Carnes-
toltes. Començarem el cicle de 
Carnaval preparant-nos per 
ser els més ben guarnits de la 
festa, fent-nos mascares, an-
tifaços, i complements d’allò 
més acolorits.
En contra, el dia 2 de març ce-
lebrem l’últim dia de Carnaval 
amb «l’Enterro de la Sardina», 
prèviament a l’Enterro, farem 
un taller de guarniment de 
«Sardines», per acompanyar el 
seguici.

PASQUA. FEM 
POLLETS PER 
DECORAR (Familiar)
2 D’ABRIL
Dissabte, de 17.30 19 h
Preu: 5 € per infant

Veniu a veure quins pollets 
de pasqua hem preparat per 
aquests dies.
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EXPOSICIONS I ACTIVITATS VINCULADES

EXPOSICIÓ: TRES 
TOMBS INFERNALS
LA SATÀNICA 
DE SANT ANDREU
Xerrada, Els Tres 
Tombs Infernals entre 
vestidors.
DEL 12 DE GENER 
A L’11 DE FEBRER
Acte presentació i xerrada, 
18 de gener 19.30 h

Els Tres Tombs Infernals és un 
acte creat amb el cor, amb il-
lusió, amb rauxa, però tocant 
de peus a terra, mesurant les 
mateixes possibilitats i com es 
poden engrandir amb les col-
laboracions d’altres entitats i 
persones. Els Tres Tombs In-
fernals és un acte que va co-
mençar del no-res i que s’ha 
fet un espai en el calenda-
ri Festiu de Sant Andreu i de 
Barcelona. Amb l’escalf de la 
seva gent any rere any i escol-
tant els seus comentaris, hem 
aconseguit fer tradició. 

EXPOSICIÓ MÉS CICLE 
VIRTUAL: EL CARNAVAL 
DE LES TRADICIONS
DEL 23 DE FEBRER 
AL 4 DE MARÇ

Cada dia de Carnaval ens 
amaga tot un seguit de ritus i 
tradicions que es repeteixen 
any rere any. Sabries esbrinar 
què correspon a cada dia?, 
vine a descobrir-ho en aquesta 
disbauxada exposició.

EXPOSICIÓ: 
ALES I ALÈ, 
L’ESPECTACLE?
Amb la col·laboració de 
l’Associació ART-TERÀPIA 
ARTENEA
Taula oberta: Un altre 
8 de març és possible?
DEL 8 DE MARÇ 
A L’1 D’ABRIL
Presentació i taula oberta: 
8 de març, 19 h

Obra artística comunitària cre-
ada per Art-Teràpia ARTENEA, 
que vol incidir amb la llibertat 
que ens poden donar les ales 
per volar ja sigui amb el pensa-
ment, la imaginació, els desit-
jos... però per poder assolir-ho 
hem de comptar amb cadas-
cuna de les seves plomes per-
què totes unides faran que ho 
podem aconseguir.
L’exposició es complementa 
amb la presentació de l’expo-
sició «Alè, l’espectacle?» pro-
duïda per la SCE La Lira i el 
CMCPSA, amb la col·labora-
ció de les entitats residents en 
aquests equipaments.

ACTIVITATS CULTURALS

CICLE DE BALLADES 
DE SARDANES
6 DE FEBRER, 24 D’ABRIL

Organitza: Foment Sardanista 
Andreuenc

CAVALCADA 
DEL TRES TOMBS
16 DE GENER
Diumenge, 11.30 h

Sant Andreu celebra Sant An-
toni Abat amb la cavalcada 
dels Tres Tombs més antiga 
de la ciutat. Hi desfilen cavalls, 
genets, amazones, els llancers 
de la Guàrdia Urbana i tota 
mena de carruatges, a més de 
la tradicional benedicció dels 
animals.

TRES TOMBS 
INFERNALS
15 DE GENER 
Plaça de Can Fabra

Organitza: La Satànica de Sant 
Andreu
Els Tres Tombs Infernals és 
una celebració que es fa a 
Sant Andreu de Palomar i 
combina teatre al carrer, cor-
refoc i espectacle pirotècnic. 
Té el propòsit d’escenificar la 
llegenda segons la qual sant 
Antoni va superar les tempta-
cions mundanes amb què es 
trobà durant la seva vida, i que 
eren obra del dimoni.
L’espectacle té dues parts: la 
primera és la representació de 
la vida del sant i de les peri-
pècies per a evitar de fer cas 
al diable; la segona és el cor-
refoc amb tres voltes, curtes 
però cada vegada més inten-
ses, que representen la fúria 
del diable. 

CAMPIONAT DE 
SCRABBLE EN CATALÀ
29 DE GENER
Dissabte, 10.30 h

ACTES VINCULATS AL 
CICLE DE CARNAVAL

Consultar programació espe-
cífica al web del CMCPSA.
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SERVEIS 
AL CMCPSA

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, 16 h

Federació de Trabucaires 
de Catalunya
Sense dia fix

Coordinadora de Ball 
de Bastons de Catalunya
Dijous, 18 h

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

SERVEI 
D’ASSESSORAMENT 
ADREÇAT A 
ENTITATS

Servei d’assessorament gra-
tuït i d’atenció individualit-
zada que permet resoldre 
aspectes puntuals relacio-
nats amb el dia a dia de les 
entitats i també qüestions 
específiques.

 CESSIÓ D’ESPAIS

El CMCPSA disposa de di-
versos espais equipats a 
disposició de projectes i 
entitats per a la realització 
de les seves activitats.

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ

DIA DE LA DONA
8 DE MARÇ
Dimarts 19 h

El 8 de març commemorem el 
feminicidi d’un grup d’obreres 
del tèxtil que van morir crema-
des a Nova York mentre reivin-
dicaven els seus drets laborals 
fa més d’un segle, però també 
recordem totes les dones, de 
tots els temps, que han lluitat i 
lluiten per assolir la igualtat re-
al i efectiva. 

RECOMANACIONS 
DEL TRIMESTRE

AIXÒ ÉS CAN PIXA, 
PODCAST DE 
CULTURA POPULAR
Segona quinzena de: 
FEBRER

El cicle de Carnaval serà l’eix 
central del podcast d’aquest 
trimestre. Si voleu saber cu-
riositats i tradicions d’aques-
tes diades no dubteu en es-
coltar-nos al YouTube de Can 
Galta (https://www.youtube.
com/channel/UC2zNP0OcV_
P5mRq0wOIE82g), de La Lira 
i a l’spotify. 

GRANS VEUS, 
PODCAST DE 
RECORDS I VIVÈNCIES 
VISCUDES
Segona quinzena de: 
GENER, FEBRER, MARÇ

Seguint el fil de les veus de les 
àvies i avis de la Casa Asil de 
Sant Andreu, cada mes farem 
un recorregut per la història a 
partir dels seus records i vi-
vències. Parlarem de festes, 
de bons records i de mals mo-
ments, tot veien els canvis i 
evolucions ha sofert la societat 
en els darrers anys. Us animem 
a acompanyar-nos en aquest 
viatge per la nostra història. Si 
voleu saber més, ens troba-
reu al YouTube de Can Galta
(https://www.youtube.com/
channel/UC2zNP0OcV_P5m-
Rq0wOIE82g)
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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 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ 
centre-cultura-popular/ca

HORARIS

De dimarts a dissabte de 16 a 22 h
Dijous de 10 a 13 h

Districte de
Sant Andreu 

barcelona.cat/santandreu
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CENTRE MUNICIPAL 
DE CULTURA POPULAR 

DE SANT ANDREU C. CAM
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C. ARQUÍMIDES

L1 SANT ANDREU

L1 TORRAS I BAGES


