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centre cultural sanfeliu

•Música i escena
•Arts plàstiques i visuals
•Aula de cultura
•Festival Meeec! 2018
•Associació de veïns i veïnes
•Associació Eurodona
•Associació Sanfeliu Multicultural
•Associació Cultural Andalusa
Hijos de Bedmar a Catalunya

El Centre Cultural Sanfeliu
és un equipament polivalent
de proximitat, de titularitat
i gestió municipal, al servei
del barri i, molt especialment, de les entitats i associacions. En el centre hi conviuen activitats promogudes
des del mateix equipament,
amb d’altres que impulsen i
organitzen les diverses entitats que en fan ús.

Música i escena
Aquesta temporada volem consolidar un espai de propostes
variades de música, teatre i dansa, que combini estils
diversos i pugui arribar a les múltiples afeccions del barri.
Divendres, 20 d’abril, a les 19 h
Audició de guitarra dels alumnes del taller que
imparteix Francisco Vazquez.
Divendres, 4 de maig, a les 20 h
Teatre
Per 13 raons, a càrrec del Quadre Escènic del Teatre
del Centre Catòlic
Divendres, 18 de maig, a les 20 h
Concert de guitarra
Lautaro Tissera Favaloro
Divendres, 8 de juny, a les 20 h
Audició de guitarra dels alumnes del taller que
imparteix Francisco Vazquez.
Tots els concerts i actuacions són d’entrada lliure.

Arts plàstiques i visuals
A l’espai expositiu acollim propostes de molts àmbits de la
creació artística i de l’expressió de les persones aficionades.
Del 17 d’abril al 8 de maig
“Postals de L’Hospitalet”
Organitzada pel Punt Òmnia.
Del 22 de maig al 5 de Juny
Pintura
Treballs realitzat pels alumnes del taller de l’Escola d’Adults.
Del 12 de juny al 3 de juliol
5è concurs Illustraciencia
Del 10 al 31 de juliol
Pintura i poesia
Obres de Manoli Tapias
Exposició monogràfica pictòrica i poètica sobre fibromiàlgia
y fatiga crònica.

Aula de cultura
En aquest apartat conflueixen les activitats que promou el
Centre amb les que organitzen col·lectius i entitats.

Taller d’iniciació al teatre per a adults

Imaginem, creem i actuem
Dies: els dimarts 3, 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig,
i 5, 12 i 19 de juny
Horari: de 19.30 a 21 h
Preu: gratuït
El teatre és una eina creativa, lúdica, social... Ens ajuda a
créixer com a persones i com a artistes. Treu el millor de
nosaltres i facilita l’empatia amb l’entorn.
Farem personatges, escenes, improvisacions, petits
fragments textuals i exercicis de joc dramàtic per treure el
millor dels actors i de les actrius que portem dins.
Les activitats es duran a terme en un clima relaxat, no dificultós, càlid, distès, saludable i, sobretot, expressiu i artístic.
La formació és a càrrec de l’equip professional de Plàudite
Teatre-Espai d’Arts Escèniques. Professors i professores
formats en teatre.

Taller de circ per a nens i nenes

Equilibris, tombarelles i jocs malabars
Dies: els dimecres, 4, 11, 18 i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de
maig, i 6, 13, i 20 de juny
Horari: de 17 a 18 h
Preu: gratuït
El taller va adreçat a nenes i nens de 5è i 6è de primària i 1r
i 2n d’ ESO, i es realitzarà a l’ Institut Apel·les Mestres, però
és obert a alumnes d’altres centres.
La formació és a càrrec de l’associació Circ i Més!.
Inscripcions dels tallers al Centre Cultural Sanfeliu.

Festival Meeec! 2018
Un any més, el festival de bandes de carrer passa pel barri.
Dissabte, 21 d’abril, d’11 a 14 h
Plaça de les Comunitats

Taller de Circ

A càrrec de Circ i Més!
Cable, malabars i un munt de coses...
Amb la participació dels alumnes del taller de circ de l’Institut
Apel·les Mestres.

Espectacles a càrrec de les companyies:

Sputniks Cia i Alvarito i Cia
Actuació de la banda Digal’s-hi Inquiets
Banda de joves músics de Tàrrega que naveguen entre tots
els estils i gèneres musicals, emmarcats sempre sota un
so característic de brass band, o d’alguna cosa similar que
encara no saben catalogar.

Associació de Veïns i Veïnes
És una de les entitats deganes del barri, que treballa per
canalitzar i gestionar iniciatives per millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes compaginant la reivindicació amb
les festes populars i les propostes de formació permanent.

Ioga

Per a qui vulgui tenir cura del cos i de l’esperit.
Inici: dimarts, 3 d’abril
Dies: els dimarts i dijous
Horari: de 10.30 a 12 h (especial matí)

Ioga

Per a qui vulgui tenir cura del cos i de l’esperit.
Inici: dimecres, 4 d’abril
Dies: els dilluns i dimecres
Horari: de 17.45 a 19.15 h

Guitarra

Iniciació i perfeccionament, adaptat a totes les edats i nivells.
Inici: dilluns, 9 d’abril
Dies: els dilluns
Horari: de 17 a 21 h (sessions d’una hora)
Inici: dimecres, 4 d’abril
Dies: els dimecres
Horari: de 19.30 a 21 h (sessions d’una hora)
Inici: divendres, 6 d’abril
Dies: els divendres
Horari: de 16 a 21 h (sessions d’una hora)
Per a més informació sobre les activitats organitzades per
l’Associació de Veïns i Veïnes, us podeu adreçar al local social
—carrer de l’Emigrant, 31— o trucar al telèfon 93 338 67 87.

Associació Eurodona
A més d’organitzar activitats lúdiques i de creixement personal dirigides a dones, és també un punt de trobada entre
les sòcies de l’entitat. Amb seu al barri, abraça també els
barris veïns de Cornellà, oferint alternatives a dones que,
per diversos motius, volen ocupar el seu temps a través de
l’associació.

Ioga

Per a qui vulgui tenir cura del cos i de l’esperit.
Inici: dimarts, 3 d’abril
Dies: els dimarts i els divendres
Horari: de 17 a 18 h

Intensiu Ioga

Per a qui vulgui tenir cura del cos i de l’esperit.
Inici: dissabte, 7 d’abril
Dies: un dissabte al mes
Horari: de 16 a 21 h

Català

Per millorar el coneixement i l’ús de la llengua.
Inici: dilluns, 9 d’abril
Dies: els dilluns
Horari: de 18 a 19.30 h

Balls diversos

Dansa del ventre, salsa, country...
Inici: dijous, 5 d’abril
Dies: els dilluns i dijous
Horari: els dilluns de 19.30 a 20.30 h i els dijous de 20 a 21 h

Castanyoles

Per millorar la tècnica de les castanyoles
Inici: dilluns, 9 d’abril
Dies: els dilluns
Horari: de 18 a 19 h
Per a més informació sobre les activitats organitzades per
l’Associació Eurodona, us podeu adreçar al local social —passeig
dels Cirerers, 58-68 (hotel d’entitats)— o trucar al telèfon 93 338 79 15.

Associació Sanfeliu
Multicultural
Molt vinculada a l’Escola d’Adults Sanfeliu, desenvolupa
diverses activitats i promou la trobada i la participació entre
diferents persones i col·lectis del barri.

Dibuix i pintura

Per experimentar i aprendre tècniques pictòriques, on el
color i la forma en són la base.
Inici: dimarts, 3 d’abril
Dies: els dimarts i dijous
Horari: de 17 a 20 h

Tall i confecció

Fer roba o arranjar-la és a l’abast de tothom, però cal
aprendre a fer patrons, tallar i cosir.
Inici: dimecres, 4 d’abril
Dies: els dilluns, dimecres i divendres
Horari: de 16 a 18.30 h
Per a més informació sobre les activitats organitzades per
l’Associació Sanfeliu Multicultural, us podeu adreçar a l’Escola
d’Adults Sanfeliu —carrer de l’Estronci, 24— o trucar al telèfon
93 337 71 49.

Associació Cultural
Andalusa Hijos de Bedmar
a Catalunya
Bedmar és un poble de la província de Jaén, i els seu “fills”
treballen perquè la memòria i les tradicions del municipi no
es perdin i es puguin continuar gaudint des d’aquí.

Cor

Per a aquelles persones a qui els agrada cantar cançons
populars de tota mena.
Inici: dimecres, 4 d’abril
Dies: els dimecres
Horari: de 19.30 a 21 h
Per a més informació sobre aquesta activitat, podeu passar pel
centre qualsevol dia d’assaig.

Castanyoles

Inici: dimecres, 4 d’abril
Dies: els dimecres
Horari: de 18.30 a 19.30 h

Can Boixeres
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Horari:
De dilluns a divendres,
de 16 a 21 h

