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Més de 50 activitats ompliran els centres de la XCCP aquest estiu
La Xarxa de Centres Culturals Polivalents (XCCP), que ha
obert aquest dilluns les inscripcions de la nova programació,
proposa més de 50 activitats per a aquest estiu. Tallers de
restauració, sessions de benestar personal i classes de música i
idiomes són algunes de les iniciatives que es duran a terme a la
Casa de Cultura, el Xalet Negre, el Casal de les Planes, el
Casal de Mira-sol i el Casino de la Floresta.

A partir del 30 de juny, la Casa de Cultura oferirà classes d'anglès per a diferents nivells. En paral·lel, el Casal
de les Planes programa diverses activitats en anglès per als més petits.
Els amants de la dansa podran aprendre nous estils al Casino de la Floresta, on tindran lloc classes de dansa
africana i oriental, com també sessions infantils de ball. A més, la Casa de Cultura i el Casal de les Planes
acolliran classes de zumba, mentre que el Casal de Mira-sol durà a terme tallers de biodansa i cardio latin
dance.
La costura tindrà un espai propi amb un taller de ganxet al Xalet Negre i classes de patronatge i confecció a la
Casa de Cultura. Tallers de restauració de mobles, tapisseria i tècniques decoratives tindran lloc al Casal de
Mira-sol, que també oferirà sessions de paper 'maché' i de 'trapillo'.
Els equipaments santcugatencs dedicaran diverses activitats al benestar personal. Ioga, pilates, relaxació i
gimnàstica hipopressiva són algunes de les propostes dels espais. Els nens i nenes que vulguin aprendre a
patinar podran fer-ho al Casal de les Planes, on també tindran lloc diverses sessions d'edició fotogràfica.
Les inscripcions per a les activitats es poden formalitzar fins al 13 de juny a cada centre.
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