Centre Cívic Cotxeres Borrell

TALLERS
CULTURALS
HIVERN 2021
Gener, febrer i març

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS
RENOVACIONS per usuaris i usuàries
de Tardor’20 del 7 al 13 de desembre.
INSCRIPCIONS a tots els tallers a partir del
14 de desembre.
Inscripcions on-line a través del
nostre web cotxeresborrell.net
L’import de la inscripció només serà retornat si
l’organització anul·la el taller per no arribar al
mínim de places establertes o per altres raons
tècniques. En el cas que l’usuari/a no pugui
realitzar el taller per causes alienes al Centre
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es podrà canviar de taller, cedir la plaça a altres persones ni guardar la quota per un altre trimestre.
INICI DELS TALLERS
Setmana del 25 de gener de 2021.
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent.

INFORMACIÓ IMPORTANT
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti
el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà
adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en
format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat,
el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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ARTS ESCÈNIQUES

EINES INTERPRETATIVES
Amb Jaume García Arija
Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Taller d’experimentació amb tècniques interpretatives actorals per afrontar un text teatral, monòleg, diàleg, conte infantil o faula.

INICIACIÓ AL CANT
Amb Romina Krieger
Dimarts de 18.45 a 20.15 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Proposta dirigida a persones sense experiència prèvia i que vulguin aprendre les bases del
cant modern. Es treballarà la respiració diafragmática i la por escènica.

TREBALL DE PERSONATGE
Amb Anna Ponces
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Crear i caracteritzar diferents personatges teatrals traient el màxim partit als recursos expressius de cadascú.

INICIACIÓ ALS MONÒLEGS
Amb Jaume García Arija
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Proposta que apunta directament al treball d’un
text curt o monòleg. Vine a jugar i divertir-te
composant un personatge.

INICIACIÓ AL TEATRE
Amb Anna Ponces
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Experimenta i descobreix les teves possibilitats
expressives explorant les bases de la interpretació
teatral a partir de dinàmiques i improvisacions.

DANSA

BURLESQUE
Amb Laura Calveras
Dimarts de 19.45 a 21 h
Preu: 45,24 € (7 sessions)
Muntarem coreografíes elegants, sensuals, pícares i divertides amb influències del music-hall
britànic, del vodevil americà i del cabaret francès.

SWING INDIVIDUAL
Amb Laura Calveras
Dilluns de 12.15 a 13.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Originari d’USA, és un dels gèneres musicals
més exitosos dels anys 30 per la seva varietat
de moviments i ritmes.

DANSA AFRO-CONTEMPORÀNIA
Amb Anna Mbengué
Dilluns de 18 a 19.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Coreografies de dansa africana amb ritmes tradicionals fusionades amb dansa contemporània.

GYPSY ORIENTAL
Amb Laura “Banyari”
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Enriquim la dansa oriental amb l’expressivitat,
l’alegria i la força de les danses gitanes dels
Balcans, l’Índia i Turquia.

ETNODANSA
Amb Laura “Banyari”
Dimarts de 19.15 a 20.45 h (nivell mig)
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Expressivitat i bellesa que pren com a font diferents danses del món creant un nou llenguatge. Danses perses, orientals, girs “sufís”, índies
i gitanes.

DANSAFITNESS
Amb Sandra Rodríguez
Dimarts i dijous de 17 a 18 h
Preu: 72,38 € (14 sessions)
Activitat original i divertida que combina diferents estils de ball com Zumba, Dance o Baquetes. Ideal per posar-se en forma mitjançant
moviment i ball.

BROADWAY JAZZ
Amb Laura Calveras
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Ballarem divertides coreografies emulant els
musicals d’aquesta famosa avinguda de Manhattan, mentre treballem tècnica corporal.

DANSA CONTEMPORÀNIA
Amb Celeste Ayús
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Les possibilitats del cos des de la vessant del
moviment lliure i la disciplina de la dansa.

DANSA DE LA POLINÈSIA
Amb Georgina Garrido
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Aprendràs boniques aparimas amb els suaus
moviments com les onades del mar i potents
ote’as amb els seus ràpids jocs de malucs a ritmes de percussió.

DANCEHALL
Amb Esmeralda Sánchez
Divendres de 10.30 a 12 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Ball que neix als carrers de Jamaica i es caracteritza pels passos de pelvis i de pit i els moviments ondulats. Energia, eufòria i bona música!

DANSA AFRICANA
Amb Anna Mbengué
Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Danses enèrgiques, divertides i alliberadores.
Gaudeix dels ritmes africans i de la seva filosofia.

FUNKY DELS 70’S
Amb Laura Calveras
Divendres de 17.30 a 18.45 h
Preu: 45,24 € (7 sessions)
Vens a la nostra pista de ball a ritme de funk,
soul, pop i disco dels 70’s? Diversió i exercici
assegurats!

JAZZ-FOSSE
Amb Joseph Romero
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Coreografies que es caracteritzen per la seva
sensualitat, humor i precisió basades en el
treball de Bob Fosse, reconegut coreògraf
nord-americà.

BALLET PER A TOTHOM
Amb Laura Calveras
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Sempre has volgut fer ballet? Ara comencem
de zero. Passos i tècnica bàsica.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
En cas de tenir dubtes sobre si es pot realitzar alguna
de les activitats físiques, recomanem fer consulta
mèdica prèvia.

ESQUENA SALUDABLE
Amb Laura Calveras
Dilluns d’11 a 12 h
Preu: 36,19 € (7 sessions)
Per conservar la mobilitat de les articulacions,
millorar la flexibilitat i reforçar la musculatura,
farem exercicis, mobilitzacions i estiraments
enfocats, principalment, al treball de l’esquena.

BODY ARMONIA
Amb Rosa Domínguez
Dimarts de 9.30 a 11 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Entrenament inspirat en Ioga, Tai txi i Pilates
que millora la flexibilitat i aporta una sensació
de calma, harmonia i benestar físic i mental.
Amb la música sincronitzarem els moviments i
els diferents estímuls en les capacitats físiques
en relació a la postura, flexibilitat i respiració.

APRIMA’T DESPRÉS DE FESTES
Amb Rosa Domínguez
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Preu: 36,19 € (7 sessions)
Si vols perdre els quilets de més et proposem
un circuit adaptat, dinàmic i fàcil de seguir on
es farà treball cardiovascular i es treballarà la
força muscular. L’objectiu és reduir greix corporal, sentir-te més àgil i reforçar el sistema immunitari.

IOGA PER A TOTHOM
Grup A (hatha): dilluns i dimecres de 19.45 a
20.45 h amb Carmen Chito
Grup B (integral): dimarts i dijous de 12 a 13 h
amb Divya
Preu: 72,38 € (14 sessions)
Integrar la percepció de l’ésser interior amb la
del món exterior, reconeixent-la com una via de
desenvolupament personal mitjançant aquesta
pràctica originària de l’Índia.

PILATES
Grup A: dilluns de 19.45 a 20.45 h
Amb Laura Calveras
Grup B: dimecres de 20 a 21 h
Amb Evi Charalampidou
Preu: 36,19 € (7 sessions)
Mitjançant exercicis i una respiració específica,
aconsegueix enfortir la teva faixa abdominal
que és la que sosté el cos. Treballa la concentració, el control del cos, la força muscular i la
flexibilitat.

HIPOPILATES
Amb Rosa Domínguez
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Combinació d’abdominals hipopressius i pilates
per millorar la postura de l’esquena, i augmentar l’estirament abdominal mitjançant diferents
posicions.

MEDITACIÓ I MOVIMENT
Amb Erica Borzese
Dimecres d’11.45 h a 13.15 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Coneixes la sensació d’entrar al teu cos i connectar-te? Mitjançant consciència corporal, moviment espontani i atenció plena (mindfulness)
treballarem el present per estar aquí i ara.

IOGUILATES
Amb Evi Charalampidou
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Combinació de pilates i ioga per aconseguir
un sistema d’entrenament físic i mental encara
més complet.

GASTRONOMIA (EN LÍNIA)

RAMEN
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Dilluns de 18 a 20 h, 1 i 8 de febrer
Preu: 17,56 € (2 sessions)
Coneixes la més famosa sopa de noodles del
Japó? Elaboracions i combinacions, incloent
veganes, perquè puguis gaudir sempre que
vulguis d’aquesta saborosa sopa que ha arribat
aquí per quedar-se.

RECEPTES TRADICIONALS
CATALANES
Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18 a 20 h, 15 i 22 de febrer
Preu: 17,76 € (2 sessions)
Coneixes la cuina tradicional catalana? Plats
d’hivern fets amb molt de carinyo i un entranyable xup xup.

INTENSIUS
FORMATGES VEGANS
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 5 de febrer de 18 a 21 h
Preu: 13,17 €
Creus que un bon formatge vegà és ciència ficció?
Aprendrem a fer tres tipus de “formatges” saborosos, fàcils i no tindran res a envejar a cap d’altre!

ESCABETX
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Dilluns 1 de març de 18 a 21 h
Preu: 13,17 €
Els escabetxos no s’acaben en unes sardines!
Aprendrem l’antiga tècnica bàsica d’aquesta
conserva deliciosa.

FERMENTATS, KIMCHI I XUCRUT
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Divendres 5 de març de 18 a 21 h
Preu: 13,17 €
Els fermentats són un aliat formidable per al
nostre organisme. Aprèn a preparar aquests
dos tipus de fermentats de col i com combinar-los en diferents preparacions.

EXPRESSIÓ

LLIBRE D’ARTISTA
Amb Alejandra Morales
Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
El llibre d’artista és un llibre únic i original creat
per nosaltres, la nostra “obra d’art”. Podem deixar anar la nostra creativitat i utilitzar textos, fotografies, dibuixos, pintures, retalls de paper...

ESCRIPTURA CREATIVA
Amb Patricia Font
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Tant si t’agrada escriure sobre experiències viscudes com si t’enganxen els gèneres literaris, necessites un pla: eines i trucs de la narrativa i de la
construcció de la ficció perquè allò que escriguis
sigui teu i només teu, personal, únic i irrepetible.

AQUAREL·LA BOTÀNICA EXPERIMENTAL
Amb Alejandra Morales
Dimarts de 18.45 a 20.45 h
Preu: 72,38 € (7 sessions)
Coneix el món de l’aquarel·la i l’aiguada aprenent
trucs i possibilitats creatives que ens aporten recursos per pintar la vegetació i tots els seus colors.

TÈCNIQUES DE DIBUIX
Amb Joan Gispert
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Gaudeix aprenent a dibuixar amb diferents tècniques. No és necessari tenir coneixements en
dibuix.

DIBUIX CREATIU
Amb Joan Gispert
Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
El dibuix com a mitjà d’expressió i de desenvolupament creatiu amb alguna pinzellada d’artteràpia. No és necessari tenir coneixements en
dibuix.

HUMANITATS

EN MOTIU DEL DIA DE LA DONA
CONFERÈNCIES (EN LÍNIA)

CICLE: TRAGÈDIA I ÒPERA,
EN FEMENÍ
A càrrec de Romina Krieger, soprano italo argentina. Llicenciada en cant al Conservatorio de
Santa Cecilia de Roma, Italia. Realitza els seus
estudis de cant líric de la mà de reconeguts mestres i perfecciona els seus estudis participant a
diverses Masterclass amb Jaume Aragall, Renata Scotto i Montserrat Caballé. Actua al Palau
de la Música Catalana en les produccions de “La
Traviata” de Verdi i “Carmen” de Bizet.

CARMEN DE BIZET
Dijous 25 de febrer a les 19 h
Qui és Carmen? Una dona lliure, mestressa de
la seva vida i de les seves idees. Així és Carmen, el personatge que George Bizet dibuixa
amb notes i colors forts, amb sabor al sud d’Espanya. Ho descobrirem a través de las àries i
els duets amb Don José.

LA TRAVIATA DE VERDI
Dijous 11 de març a les 19 h
A través de la música de Giuseppe Verdi, analitzarem el personatge de Violetta, la seva renúncia, el despreci de la societat cap al seu treball,
el dolor por la pèrdua del seu amor i la mort.

CICLE: SALUT INTEGRAL
A càrrec d’Helena Casadevall i Adroher,
conferenciant en salut. Postgrau en Psiconeuroimmunoendocrinologia, Màster en Medicina i
fisiologia del son, diplomada en infermeria.

DORM BÉ, VIU MILLOR
Dimarts 9 de febrer a les 19 h
La Qualitat de Vida comença amb un Bon Descans. Donarem eines i pautes per un son eficaç.
Entendrem el nostre rellotge biològic intern i ritmes
circadians. Identificarem les alteracions associades a la privació del son. Coneixerem també què
fan els nostres òrgans mentre estem dormint.

BENVINGUDA MENOPAUSA
Dimarts 9 de març a les 19 h
Oferirem pautes per viure aquesta etapa de la
vida de forma saludable i plena. Parlarem de
canvis hormonals, físics, alimentació, sarcopènia, sexualitat i nous hàbits. Desmitificarem tabús i aprendrem allò que ningú ens ha explicat.

RECURSOS

CASA SALUDABLE,
CASA CONFORTABLE
Amb Gabriela Rojman de Puzzle Arquitectura
Dilluns de 19 a 20.30 h
Del 25 de gener al 15 de febrer
Preu: 31,02 € (4 sessions)
El moment actual ens porta a plantejar-nos l’espai
físic on vivim. La nostra proposta té com a objectiu impulsar recursos que ens permetin millorar
les nostres llars a través de l’adaptació del mobiliari, la llum i el reciclatge d’objectes quotidians.

PARLEZ VOUS FRANÇAIS?
Prof. a concretar
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Iniciació a la llengua francesa mitjançant conversa. Dirigit a persones sense coneixements
de francès.

TASTET SOBRE NUTRICIÓ
Amb Patricia Godoy
Divendres de 18 a 19.30 h
Del 29 de gener al 12 de febrer
Preu: 23,26 € (3 sessions)
Ampliarem coneixements sobre nutrició, tractant temes com el sucre o com llegir correctament les etiquetes dels aliments. També desmuntarem alguns mites sobre alimentació.

PERD LA POR A L’ANGLÈS
Amb Scott Harrigan
Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
Inicia’t en el vocabulari i les estructures necessàries per defensar-te en contextos comunicatius bàsics de la vida quotidiana. Dirigit a persones sense coneixements d’anglès.

INICIACIÓ A L’ITALIÀ
Amb Claudia Santoro
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)
De la mà d’una professora nativa practica l’italià
des d’un enfocament participatiu. Aprèn estructures i vocabulari bàsic i la conjugació dels verbs.

TALLERS FAMILIARS
A les sessions dels tallers familiars cada nadó
o infant ha de venir acompanyat d’una sola
persona adulta que sempre ha de ser la
mateixa.

IOGA AMB NADONS
Amb Verónica Russo
Dijous de 10 a 11 h
Preu: 36,19 € (7 sessions)
Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs amb
el teu nadó. Per a nadons de 2 a 12 mesos.

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER
L’Escola Tísner apropa a infants i joves de
4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de
descoberta i experimentació on les diverses
disciplines esdevenen una eina expressiva i
d’enriquiment emocional. Crearem itineraris
formatius que s’alternaran durant tot el curs.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys. 1r, 2n i 3r
Dijous, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Teloners/es: 9 a 12 anys. 4rt, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € al mes
Debutants A: 12 a 14 anys. 1r, 2n i 3r d’ESO
Dimecres, 17.30 a 19.30 h. 53,20 € al mes
Debutants B: 14 a 17 anys 4t ESO i Batxillerat
Dijous, 17.30-19.30 h 53,20 € al mes
Inici de classes setmana de l’11 de gener.
Inscripcions obertes fins exhaurir places.

Mesures preventives específiques de l’Escola

El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que
en cada moment s’estableixin.

En el cas específic de l’Escola: el nombre de places serà
menor per garantir la distància de seguretat. Si per motius
de força major s’han d’interrompre les classes presencials
es continuarà amb sessions telemàtiques amb l’objectiu de
donar continuïtat a l’activitat de l’Escola.

CASAL INFANTIL
Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir
en un ambient acollidor.
Els nens i les nenes seran els i les protagonistes i cada dia podran triar a què, com i amb qui
juguen entre un seguit de materials innovadors
i seleccionats per a cada edat.
El joc dels infants estarà acompanyat en tot
moment per professionals qualificades que els
ajudaran a descobrir i gaudir del joc en un espai segur i pròxim.

Les famílies hi trobareu orientació i assessorament i un espai de participació en diverses propostes compartides amb els vostres infants.

Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a
dijous de 16.30 a 19.30 h
Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Ludoteca familiar de 4 a 12 anys:
el 1r dimecres i dijous de cada mes només per
famílies inscrites al casal.
Quota trimestral: 25 €
Inscripcions: a partir del 4 de gener
Grup A: dilluns i dimecres
Grup B: dimarts i dijous
Inici i fi del Casal: de l’11 de gener al 26 de
març
Aforament limitat.
Per a més informació consultar el díptic de
Casal infantil.

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA DE
L’EIXAMPLE “AQUÍ ES JUGA!”
Els Casals Infantils de l’Eixample s’omplen de
jocs i joguines perquè les famílies amb infants
de 0 a 12 anys disposin d’un espai on poder
compartir una estona de joc, tot descobrint i experimentant les últimes novetats lúdiques així
com els jocs més clàssics.

Horaris:
16, 17, 18 i 21 de desembre de 16.30 a 19.30 h
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener
d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
24 i 31 de desembre i 5 de gener d’ 11 a 13.30 h
Infants de 4 a 12 anys no acompanyats tenen
accés de matí
Infants i famílies de 0 a 3 anys tenen l’accés
de tarda

Preus: Gratuït
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Aquest any la Mostra del Joc ha adaptat el seu
format i condicions per tal de garantir les mesures de seguretat i higiene.

DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
Espai de trobada i interrelació en el que les
famílies poden compartir l’experiència de la criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials especialitzats i suport professional.
Grup A: dimarts de 10 a 12 h
Grup B: dijous de 10 a 12 h
Renovacions: del 30 de novembre a l’11 de
desembre
Noves inscripcions: a partir del 4 de gener
Inici: dimarts 12 de gener
Preu: 44,44€ (11 sessions)
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i monoparentals
Cessions d’espai a grups de famílies organitzades

ALTRES SERVEIS
CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa
d’espais de lloguer per a grups i entitats.
Consulteu possibilitats i condicions.

PUNT D’INFORMACIÓ
Informació general del centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

ADREÇA
cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @cccotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques
HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2
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