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INSCRIPCIONS

Renovacions: del 28 de novembre al 16 de desembre
Les renovacions només es faran de manera presencial a la recepció 
del centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Inscripcions: A partir del 19 de desembre
Inscripcions presencials al centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 
h i de 16 a 20.30 h
Inscripcions web: a partir de les 10 h
Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
També us podeu inscriure a l’Oficina Tiquet Rambles de dilluns a diu-
menge de 10 a 20.30 h (Palau de la Virreina, La Rambla 99).

Inici de les activitats: A partir del 16 de gener

NORMATIvA D’INSCRIPCIONS

• L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.
• Els preus que apareixen en aquest fulletó estan aprovats per la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona.
• La inscripció ha de fer-se de forma presencial al centre cívic o via on-line a través de 
la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.
• El pagament del taller es farà amb targeta o per imposició bancària. No s’acceptaran 
diners en efectiu.
• En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que 
no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 2 dies.
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona amb un 50% a les persones en situació 
d’atur, empadronades al municipi. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller 
per centre i persona quan aporti la documentació requerida al moment de fer la ins-
cripció. S’han de presentar els documents originals de la vida laboral (de l’últim mes), 
l’empadronament de Barcelona i el DNI. Caldrà que signeu un document conforme ens 
proporcioneu aquesta documentació.
• El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre 
mínim de participants i de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació 
d’una activitat si ho considera necessari.
• 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.
• Una vegada esgotat el període de devolucions (del 9 al 13 de gener), no es retornaran 
els diners de la inscripció. A excepció d’aquelles persones que presentant un informe 
mèdic demostrin que no poden realitzar l’activitat, i l’entreguin abans de l’inici dels 
tallers (16 de gener).
• Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora 
marcada en el programa.
• Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari. 
• Cal indicar al professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en 
compte a l’hora de realitzar el taller.

NORMATIvA ESPECífICA INSCRIPCIONS ONLINE 

• Inscripcions a partir del dilluns 19 de desembre a les 10 h
• Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasagrera.
• Per a totes les activitats les places són limitades. 
• Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari/ària de l’equipament. 

LLEGENDA
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TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

EXPRESSIÓ

RECURSOS
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ALIMENTACIÓ 
CONSCIENT

Dimarts de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Maria Alcolado 
i Mercè Homar, de Més que 
Menjar.
Preu: 47.37 €

En aquest taller es proporcio-
naran unes pautes nutricionals 
bàsiques per a seguir una ali-
mentació saludable, natural 
i sostenible, acompanyades 
d’eines per augmentar la mo-
tivació i l’autoconfiança per a 
poder mantenir els canvis en el 
temps.

AUTOESTIMA I EMOCIONS 
POSITIvES     

Dimecres de 12 a 13.30 h
(9 sessions. Inici 18 de gener)
A càrrec de Rebeca Bermúdez, 
psicòloga positiva i coach
Preu: 47.37 €

Estimar-se a un mateix és el 
pas previ per tenir una vida ple-
na. En aquest taller aprendràs 
a autoavaluar-te i reconèixer 
aquells pensaments i creences 
que et provoquen sentiments 
negatius. Aprendràs a atu-
rar-los per tal que no et dominin 
i a generar emocions positives 
cap a tu mateix, a valorar-te per 
qui ets i a tenir una actitud po-
sitiva.

fITOTERÀPIA I REMEIS 
CASOLANS

Dimecres de 16.30 a 18 h
(9 sessions. Inici 18 de gener)
A càrrec de Marta Sunyer
Preu: 47.37 €

Coneix el món de les plantes 
medicinals i els seus remeis ca-
solans. En aquest taller apren-
drem les seves propietats, les 
diferents maneres d’extraure 
els seus principis actius i a ela-
borar diferents productes per 
ajudar-nos a cuidar la salut.

SALUT EMOCIONAL: UNA 
MIRADA A L’INTERIOR  

Dijous de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Carmen Laura 
Sánchez, psicòloga humanista 
Preu: 47.37 €

Entendre’ns, comprendre’ns i 
acceptar-nos és la millor medi-
cina per a l’ànima. Si augmenta 
el nostre benestar emocional, 
millorem com a persones. En 
aquest taller aprendrem les 
eines per observar i responsa-
bilitzar-nos del nostre interior 
amb la finalitat de poder comu-
nicar-nos amb els altres i així 
augmentar la qualitat de les 
nostres relacions personals. 

PREvENCIÓ I MEDIACIÓ DE 
CONfLICTES

Dijous de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Sara Cervelló, pèrit 
grafoanalista, criminòloga i cri-
minalista
Preu: 47.37 €

Els conflictes són inherents en 
la vida humana, són complexos 
i alhora, inevitables en moltes 
ocasions en el nostre tracte 
directe amb altres persones. 
La mediació es presenta com 
una eina eficaç en la gestió de 
conflictes, de forma pacífica 

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

CRIMINALíSTICA 

Dijous de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Sara Cervelló, pèrit 
grafoanalista, criminòloga i cri-
minalista
Preu: 47.37 €

La criminalística és una cièn-
cia multidisciplinària que aplica 
mètodes i tècniques validades 
científicament per a la resolu-
ció de delictes. Vine a conèixer 
aquesta ciència auxiliar del dret 
penal que ens dóna la possibi-
litat d’indagar i descobrir la ve-
ritat d’un fet criminal i delictiu. 

EL SEGLE XX AMB 
ULLS DE DONA

Dijous de 12 a 13.30 h
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Carmen Domingo, 
escriptora
Preu: 47.37 €

T’agrada la història? Vols 
conèixer-la des d’un altre punt 
de vista? Què t’agradaria que 
t’expliquessin les dones? Des 
de sempre, la història ens l’ex-
pliquen els homes i ho fan des 
de la seva perspectiva. El s.XX, 
tal i com augurava Clara Cam-
poamor, és el segle de les do-
nes. Deixem doncs, que siguin 
elles les que tracin els esdeve-
niments quan han tingut lloc 
aquests últims 100 anys amb 
la seva mirada, fets, reivindica-
cions... Deixem que siguin elles 
les que ens parlin.

CREIXEMENT 
PERSONAL I SALUT

INTRODUCCIÓ AL 
MINDfULNESS I 
LA MEDITACIÓ

Dimarts de 10 a 11.30 h
(9 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec de Carmen Boo, psi-
coterapeuta i formadora.
Preu: 47.37 €

Espai per aprendre a meditar i 
apropar-nos a l’harmonia entre 
el nostre cos, ment i ànima. L’art 
de meditar suposa esforç i temps, 
per això, en aquest taller es pro-
porcionaran tècniques i es treba-
llaran conceptes com el silenci, la 
quietud mental, la pau interior... 
També es dedicarà un temps al 
coneixement i la reflexió sobre el 
que és meditar i el que s’ha de sa-
ber si volem apropar-nos a un es-
tat beneficiós per a la nostra salut.

COACHING DEL PENSAMENT 
I LES EMOCIONS

Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec de Carmen Boo, psi-
coterapeuta i formadora.
Preu: 47.37 €

Ens aproparem a les eines prò-
pies del coaching: aprendre, 
dissenyar, decidir, conèixer, 
instruir-nos i saber organitzar 
la vida i planificar les metes. Es 
realitzarà una part teòrica i una 
altra de pràctica on es desenvo-
luparan dinàmiques i tècniques 
per poder posar en pràctica els 
continguts del taller en la vida 
quotidiana i millorar la nostra 
satisfacció vital i l’autoestima.

TALLERS CULTURALS
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La clau d’aquesta pràctica és que 
a través d’un flux de postures i 
moviments rítmics i repetitius en 
sincronia amb la respiració, es 
desperta i energitza el cos, pre-
parant-lo per a una quietud esta-
ble i ens facilitarà una profunda 
interiorització de la consciència. 

ACROIOGA

Divendres de 18 a 20 h
4 sessions (17, 24 de febrer, 3 i 
10 de març)
A càrrec de Sonia Linda Brizzolari
Preu: 28.07 €

L’acroioga es defineix com la 
pràctica que fusiona el ioga, 
l’acrobàcia i les arts terapèu-
tiques i que permet treballar 
l’equilibri en parelles, la tèc-
nica, la consciència corporal, 
la força i flexibilitat... Una ex-
periència que es produeix de 
manera molt profunda a nivell 
espiritual i que convida a una 
transformació personal. Cal 
inscriure’s per parelles.

PILATES

Grup 1: dimarts de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Carlota Fernandez
Preu: 47.37 €

Grup 2:  dijous de 17.30 a 
18.30 h
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Neritza Pinillos
Preu: 35.09 €

Mètode molt efectiu per enfor-
tir, estirar la musculatura i per 
millorar la postura corporal, 
augmentant la mobilitat de les 
articulacions i la flexibilitat a 
partir de la concentració, la respi-
ració i la precisió dels moviments.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIvA

Dijous de 16.30 a 17.30 h 
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Josep Llata, fisio-
terapeuta
Preu: 35.09 €

Amb aquest mètode de gim-
nàstica treballarem la muscu-
latura de la faixa abdominal, 
lumbar, diafragma i sòl pèlvic 
de manera no convencional. 
Es realitzaran exercicis teori-
co-pràctics per aprendre as-
pectes generals i específics de 
l’anatomia i els hàbits saluda-
bles que comporten una millora 
de la capacitat física, la reor-
ganització corporal i la millora 
emocional. Taller no indicat 
a persones amb hipertensió 
arterial o embarassades.

CORRECCIÓ POSTURAL I 
ESTIRAMENTS

Dimarts de 16.30 a 17.30 h
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Carlota Fernàndez
Preu: 35.09 €

L’esquena és l’eix vertebrador 
del cos. L’objectiu d’aquest 
taller és aprendre que la cor-
recció postural, mitjançant els 
estiraments, pot ajudar-nos a 
millorar la salut. És important 
prendre consciència dels mals 
hàbits posturals adquirits du-
rant el dia a dia per tal de po-
sar-hi solució i evitar possibles 
lesions. A més, també es treba-
llarà la tonificació muscular i la 
flexibilitat.

TALLERS CULTURALS

i resolutiva, en el nostre dia a 
dia i en qualsevol àmbit (esco-
lar, comunitari, familiar i judici-
al). En aquest taller aprendrem 
les bases per a gestionar els 
conflictes de manera correcta 
i positiva, i la mediació com a 
element valuós a nivell perso-
nal i professional, des d’una 
perspectiva teorico-pràctica.

IOGA PER A TOTHOM

Grup 1: dimarts de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez

Grup 2: dimarts de 19 a 20 h
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec d’Anna Rafanell

Grup 3: dijous de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 35.09 €

Ioga significa “unió”, unió entre 
ment, cos i emocions. En aquest 
taller es tractaran aquests con-
ceptes a través del treball cor-
poral, la respiració, la concen-
tració i la millora de la postura 
corporal. Estirar el cos i respirar 
correctament per alliberar tensi-
ons, arribant així a un estat físic 
i mental saludable.

IOGA RESTAURATIU 

Dijous de 11 a 12 h
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 35.09 €

El ioga, la respiració i el movi-
ment conscient són pràctiques 
simples que ajuden a recuperar 
la mobilitat, la força i l’elasticitat 
d’una manera suau i respectu-
osa amb el cos. A través d’una 
pràctica adaptada a possibles 
lesions, processos de recupe-
ració o particularitats de cadas-
cun, aprendrem estratègies per 
a moure’ns, respirar i sentir-nos 
més en equilibri amb nosaltres 
mateixos i amb el nostre en-
torn. Taller indicat a aquelles 
persones que pateixen lesions.

ASHTANGA vINYASA IOGA

Dimecres de 17 a 18 h
(10 sessions. Inici 1 de febrer)
A càrrec de Paula Garcia 
Preu: 35.09 €

L’Ashtanga Vinyasa Ioga es dis-
tingeix per ser un ioga més di-
nàmic ja que es practiquen una 
sèrie de postures (assanes) 
encadenades amb el vinyasa 
(moviment amb respiració). El 
cos no només s’enforteix, es 
flexibilitza i sana, sinó que la 
pràctica continuada aporta cal-
ma, reafirmació, claredat men-
tal i equilibri emocional.

DINÀMIC IOGA

Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 47.37 €

TALLERS CULTURALS
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SWING PER A TOTHOM

Dimecres de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 1 de febrer)
A càrrec d’Inno Arnau, de 
l’Escola Spankthebaby
Preu: 47.37 €

Aprèn el ritme de moda! El 
swing és un estil de ball molt 
dinàmic i creatiu. Taller que es 
realitza sense parella, en el que 
aprendràs els passos bàsics del 
ball social (lindy hop), passos 
de follower, de leader, coreogra-
fies de solo charleston... 

DANSA DEL vENTRE 

Dimarts de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 47.37 €

Vine a conèixer aquesta dansa 
ancestral que ens permet con-
nectar amb l’essència femeni-
na, equilibrant cos i ment. Una 
dansa que et permet fer exercici 
de forma original, divertida i cre-
ativa, alhora que et proporciona 
beneficis corporals i emocionals.
 

GUITARRA 

Dilluns de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 47.37 €

Taller d’iniciació. Qui no ha volgut 
aprendre a tocar la guitarra algu-
na vegada? Ja no tens excusa! 
En aquest taller podràs aprendre 
els primers acords i les primeres 
melodies. Cal dur la guitarra. 
Aquest taller és de continua-
ció de l’anterior trimestre.

TÈCNIQUES CORPORALS I 
ESTIRAMENTS

Dimarts de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 35.09 €

En aquest taller es treballarà 
el moviment, considerat com 
a font de salut, i l’estimulació 
sensorial a partir de les tècni-
ques de Lynn simonson i mo-
viment orgànic. Aprendrem a 
utilitzar el cos i el moviment 
com a eines de comunicació i 
de relació alhora que desenvo-
lupem capacitats mentals com: 
l’orientació espacial i temporal, 
la coordinació i la memòria. 

BODY BALANCE: COS I 
MENT EN EQUILIBRI 

Dimecres de 18 a 19 h 
(10 sessions. Inici 1 de febrer)
A càrrec de Wendy Lorena 
Granados
Preu: 35.09 €

Descobreix aquest entrena-
ment físic que combina tècni-
ques del ioga, el tai-txí, pilates 
i estiraments, per millorar la sa-
lut, la flexibilitat i la força mus-
cular. En aquest taller, treballa-
ràs diferents moviments que es 
realitzen de manera coreografi-
ada al ritme de la música. Cal 
dur tovallola i aigua.

Taller que combina el ball amb 
la gimnàstica aeròbica, desen-
volupant aspectes tant impor-
tants com la coordinació, el 
sentit del ritme i la tonificació 
del músculs, a partir d’exerci-
cis coreografiats al ritme de la 
música, d’intensitat moderada 
però contínua. Cal dur aigua.

BURLESQUE

Dilluns de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 30 de gener)
A càrrec de Carlota Fernandez
Preu: 47.37 €

Connecta amb el teu costat 
més femení i sexy amb una 
dansa d’estil elegant sensual i 
divertida. Començarem amb un 
escalfament i anirem incorpo-
rant passos amb influències del 
Music-Hall, el Broadway Dance 
i el Cabaret, i acabarem la clas-
se amb una coreografia. 

DEfENSA PERSONAL 
fEMENINA

Dissabte de 
10.30 a 12.30 h
(4 sessions: 4, 11, 18 i 25 de 
març)
A càrrec d’Andreu Rojas 
Preu: 28.07 €

Descobreix des de com pre-
venir una agressió, fins com 
reaccionar davant un cop, una 
agafada o una immobilització 
per part de l’agressor o agres-
sors. Cal portar roba còmoda, 
tovallola i aigua.

EXPRESSIÓ

ZUMBA DANCE BÀSIC

Grup 1: dilluns de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 30 de gener)

Grup 2: dimecres de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 1 de febrer)
A càrrec de Wendy Lorena Gra-
nados
Preu: 35.09 €

Estàs preparat/ada per po-
sar-te en forma i passar-ho bé? 
La Zumba és un taller on a tra-
vés del ball i el fitness treballa-
ràs la tonificació dels músculs, 
així com aspectes cardiovas-
culars, sense deixar de ballar 
i aprenent que fer exercici pot 
ser molt divertit! Cal dur aigua.

AEROBIC DANCE

Dijous de 18.30 a 19.30 h 
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 35.09 €

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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fRANCÈS 
PARTINT DE ZERO

Dilluns de 18.30 a 20 h 
(9 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec de Sebastien Bellarbre
Preu: 47.37 €

Taller d’iniciació al francès per 
començar a parlar i desenvo-
lupar-te en aquesta llengua. 
Exercicis gramaticals, de lectu-
ra i de parla per a que comencis 
a desenvolupar coneixements 
gramaticals sense deixar de 
banda el més essencial: apren-
dre a parlar. Aquest taller és 
de continuació de l’anterior 
trimestre.

fRANCÈS CONvERSA 

Dimecres de 19.30 a 21 h 
(9 sessions. Inici 18 de gener)
A càrrec de Sebastien Bellarbre
Preu: 47.37 €

Taller adreçat a tots/es aquells/
es que tenen coneixements 
de francès i que vulguin prac-
ticar-lo i perdre la vergonya a 
parlar-lo en situacions quotidi-
anes. Cal tenir coneixements 
de francès a nivell de com-
prensió oral i de parla.

IMPARIAMO  ITALIANO 

Dijous de 18 a 19.30 h 
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 47.37 €

Taller per aprendre italià mitjan-
çant dinàmiques divertides, mú-
sica i jocs. Estudiarem els regis-
tres lingüístics útils per a parlar 
fluidament en restaurants, viatjar 

RECURSOS

POTENCIA LA TEvA 
MEMÒRIA I MULTIPLICA LA 
TEvA EfICIÈNCIA

Dimecres de 19 a 21 h 
(4 sessions: 18, 25 de gener, 8 
i 15 febrer)
A càrrec de Vincent Regnier, 
formador i coach d’ “Ippocamp”
Preu: 28.07 €

Mitjançant mètodes pràctics i 
amens aprendràs a entrenar 
la teva memòria per adquirir 
habilitats que podràs aplicar 
a la vida professional i perso-
nal.

COffEE AND ENGLISH

Dilluns de 10 a 11.30 h 
(9 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 47.37 €

Començarem el dia amb un 
cafè i conversant en anglès. 
Llegirem i comentarem notíci-
es, com també conversarem 
sobre diferents temes: viatges, 
llibres, cinema... Tothom tindrà 
el seu espai per aportar pre-
guntes, inquietuds i coneixe-
ments. Cal tenir un nivell in-
termediate.

ANGLÈS ELEMENTAL

Dilluns de 11.30 a 13 h 
(9 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 47.37 €

Adreçat a persones que tinguin 
coneixements bàsics d’anglès. 
En aquest taller es treballarà 
a partir d’exercicis gramaticals 
i de vocabulari. Cal saber el 
verb to be, Present Simple i 
l’alfabet. Aquest taller és de 
continuació de l’anterior tri-
mestre.

ANGLÈS PARTINT DE ZERO

Dijous de 17 a 18.30 h
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Melanie Keeling
Preu: 47.37 €

Adreçat a persones que vul-
guin iniciar-se en l’aprenen-
tatge i la pràctica d’aquesta 
llengua. A través de la teoria i 
exercicis  pràctics aprendrem la 
gramàtica i el vocabulari bàsic 
per a poder mantenir una con-
versa bàsica. Aquest taller és 
de continuació de l’anterior 
trimestre.

ANGLÈS CONvERSA 

Dijous de 18.30 a 20 h 
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Melanie Keeling
Preu: 47.37 €

Adreçat a aquelles persones 
que vulguin practicar el llen-
guatge quotidià i ampliar el 
seu vocabulari a través de la 
conversa. L’objectiu és arribar a 
expressar-se en anglès correc-
tament i amb suficient fluïdesa 
el dia a dia. Cal tenir un nivell 
intermediate. 

GUITARRA NIvELL 1

Dijous de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 47.37 €

Vine a perfeccionar els teus 
coneixements de guitarra i així 
podràs interpretar les cançons 
dels teus grups preferits. Cal 
tenir coneixements previs. 
Cal dur la guitarra.

IMPROvISACIÓ TEATRAL

Dijous de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 47.37 €

Taller de teatre que es realitza 
a partir de tècniques lúdiques i 
jocs d’improvisació. Dirigit a qui 
vulgui adquirir competències 
teatrals o desenvolupar-se en 
altres àmbits de treball, creixe-
ment personal, etc. Treballarem 
la confiança individual i en grup 
per parlar i/o actuar en públic.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS

fo
to

gr
afi

a:
 p

ix
ab

ay
.c

om



12 13

a Itàlia, entaular una conversa 
sobre temes pràctics, llegir i re-
produir textos d’actualitat, parlar 
i escriure sobre la vida quotidia-
na. A més, entrarem en contacte 
amb la cultura italiana i el seu 
lèxic. Els/les participants podran 
millorar les seves competències 
afavorint una comunicació més 
elaborada, estructurada i fluïda. 
Es requereix un nivell inter-
medi.

fOTOGRAfIA CREATIvA

Dimarts de 18.30 a 20 h 
(9 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec de Rodrigo Stocco
Preu: 47.37 €

Aprèn els recursos tècnics de 
la càmera de forma creativa. 
Cal tenir coneixements de 
fotografia i dur qualsevol cà-
mera que tingui opció manu-
al. 

BENvINGUTS A LA 
fOTOGRAfIA 

Dimarts de 20 a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 17 de gener)
A càrrec de Rodrigo Stocco
Preu: 47.37 €

Taller d’iniciació dividit en dos 
temes; en la primera part del 
taller descobrirem com funcio-
nen les càmeres fotogràfiques, 
ja siguin compactes o reflex, i 
en la segona, tractarem la mi-
rada fotogràfica a través de les 
regles de composició fotogrà-
fica. S’ha de portar càmera 
compacta o reflex.

CREATIvITAT

PATCHWORK: UN HOBBY 
PER A TOTHOM

Dilluns de 19 a 20.30 h
(9 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 47.37 €

El patchwork és un vocable 
anglès que significa “treball de 
pedaços”. En aquest taller es 
pretén recuperar la tradició de 
treballar amb fil i agulla a par-
tir de les peces de roba que es 
reciclen per a fer-ne un nou ús. 
Aprendrem tot el que es pot fer 
jugant amb teixits de colors, es-
tampats i textures.

PATRONATGE

Dimecres de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 18 de gener)
Preu: 47.37 €

Amb aquest taller aprendràs a 
realitzar patrons base per fer 
faldilles, bruses, pantalons..., 
que et permetran crear els 
teus propis dissenys a mida. 
El sistema per aconseguir-ho 
és fàcil, ràpid d’aprendre i 
veuràs els resultats dels co-
neixements adquirits de se-
guida. Cal portar tisores, 
llapis, goma, cinta adhesiva, 
cinta mètrica, regle i cartabó 
(el més grans possible). 

APRÈN A DECORAR 
SOBRE fUSTA

Dimarts de 20 a 21.30 h
(8 sessions. Inici 24 de gener)
A càrrec de Beatriz Garcia, de 
“Handcraft Bettys”
Preu: 42.11 €
Material: 8 €

Inicia’t en la decoració sobre 
fusta, descobrint diferents tèc-
niques com chalk paint, de-
cape, decoupage, craquelat, 
transfer, etc. Cal dur una peça 
petita de fusta (caixa, marc 
de fotos, calaix, etc.)

ART fLORAL

Dimecres de 18 a 19.30 h
(9 sessions. Inici 18 de gener)
A càrrec d’Eulàlia Guillamon
Preu: 47.37 €

Aprendrem a fer una premsa-
dora per assecar les flors. Veu-
rem tot el procés que va des de 
la recol·lecció de les plantes 
fins el disseny acabat i aplicat a 
diversos objectes: cartolina, vi-
dre i fusta. El material anirà a 
càrrec de l’alumne i es deta-
llarà el primer dia de classe.

PINTURA PER A TOTHOM

Dimecres de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 18 de gener)
A càrrec de Gemma Zaragüeta
Preu: 47.37 €

En aquest taller aprendrem a 
realitzar les nostres obres pic-
tòriques amb la tècnica que 
preferim: oli, aquarel·la, acríl-
lics... Seran classes individua-
litzades on es guiarà a l’alum-
nat per tal de que adquireixin 
les eines necessàries per a 
que puguin desenvolupar la 
seva pròpia creativitat.

ESCRIPTURA CREATIvA 

Dijous de 10.30 a 12 h 
(9 sessions. Inici 19 de gener)
A càrrec de Carmen Domingo, 
escriptora
Preu: 47.37 €

Dirigit a totes aquelles persones 
interessades en la creació literà-
ria. En aquest taller es treballaran 
els mecanismes que permeten 
desenvolupar la imaginació així 
com les tècniques narratives més 
elaborades. El curs abasta tots 
els temes que un narrador ha de 
posar en pràctica per posar-se 
a escriure. Poden participar per-
sones amb o sense experiència 
prèvia en l’hàbit d’escriure.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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TALLERS EN fAMíLIA

IOGA PER A NADONS

Dimarts de 11 a 12 h 
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 35.09 €

Taller dirigit a pares i/o mares 
i nadons de 2 a 8 mesos, on 
s’ofereix l’oportunitat de recu-
perar la força i la flexibilitat del 
propi cos, a través de postures 
de ioga, estiraments i tècni-
ques de respiració alhora que 
connectes amb la teva criatura 
mitjançant una activitat agra-
dable i en un entorn on podràs 
compartir noves experiències 
amb altres famílies.

GIMNÀSTICA POST-PART  

Dimarts de 12 a 13 h 
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Josep Llata, fisio-
terapeuta
Preu: 35.09 €

Mètode de gimnàstica ideal 
per a treballar les abdominals 
no convencionals que es com-
binen amb un treball d’edu-
cació postural, respiratori i 
la musculatura del sòl pèlvic. 
En aquest taller es realitza-
ran exercicis teoric-pràctics 
d’aquest mètode per aprendre 
aspectes generals i específics 
de l’anatomia i dels hàbits salu-
dables post-part i de manteni-
ment suau. Taller recomanat a 
dones post-part. Es pot anar 
acompanyat del nadó.

IOGA PER A 
EMBARASSADES

Dimarts de 12 a 13 h
(10 sessions. Inici 31 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 35.09 €

L’embaràs implica canvis físics 
i emocionals. Practicar la tècni-
ca del ioga, aprendre a respirar, 
moure’s i relaxar-se és una bona 
manera per connectar amb el 
bebè i amb els canvis que ex-
perimentes en cos i ànima. Viu la 
plenitud del teu cos i cuida’l per 
mantenir-te àgil, flexible i forta.

BALLANT LA MATERNITAT

Dijous de 12 a 13 h
(10 sessions. Inici 2 de febrer)
A càrrec de Wendy Lorena Gra-
nados
Preu: 35.09 €

Taller de recuperació post-part 
on podràs millorar la tonicitat 
del teu cos i del sol pèlvic a par-
tir dels estiraments i la dansa. 
Una manera lúdica de recupe-
rar la forma física i de passar 
una bona estona amb el teu 
nadó i altres mares. En aquest 
taller es pot anar acompanyat 
del nadó. És recomanable 
portar un porta-bebés.

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS DE 2 A 12 
MESOS

Grup A: Dilluns de 10.30 a 
11.30 h

Grup B: Dilluns de 11.30 a 
12.30 h 

Grup C: Dilluns de 16.30 a 
17.30 h
(10 sessions. Inici 30 de gener)
A càrrec d’Àngels Casas
Preu: 35.09 €

L’objectiu principal d’aquest 
curs és enfortir el vincle na-
dó-adult a través de l’estimu-
lació musical. Acompanyarem 
l’evolució del nadó amb can-
çons adaptades, audicions mu-
sicals, jocs i instruments musi-
cals, donant èmfasi al concepte 
de música perquè aquesta 
contribueixi a l’educació global 
de l’infant. El nadó ha d’anar 
acompanyat d’un adult.

MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS D’1 A 3 ANYS

Grup A: Dilluns de 12.30 a 
13.30 h 

Grup B: Dilluns de 17.30 a 
18.30 h
(10 sessions. Inici 30 de gener)
A càrrec d’Àngels Casas
Preu: 35.09 €

Taller familiar on a través de 
jocs, cançons i activitats adap-
tades a petits i grans, anirem 
introduint la música a la vida 
dels infants. En aquest taller 
l’infant ha d’anar acompa-
nyat d’un adult.

MASSATGE PER 
A NADONS 

Dissabte de 
10’30 a 12h
(5 sessions. Inici 4 de febrer)
A càrrec de Marta Rojano
Preu: 26.32 €

El massatge infantil és una eina 
de comunicació amb el nadó 
que ens permet crear un espai i 
temps per al retrobament, viure 
la comunicació amb la pell i ens 
ensenya a escoltar, acceptar, 
comprendre i respectar al nadó. 
A més, aquesta tècnica propor-
ciona beneficis a nivell físic i 
psicològic. Taller indicat per a 
famílies amb nadons a partir 
de 15 dies fins als 18 mesos.

SEMINARIS I 
MONOGRÀfICS

AUTOESTIMA I 
TRANSfORMACIÓ

Dissabte de 10 a 13 h
3 sessions (21 de gener, 18 de 
febrer i 18 de març)
A càrrec de Carmen Boo, psi-
coterapeuta i formadora
Preu: 31.58 €

L’auto-coneixement del pro-
pi potencial ens condueix a la 
transformació del pensament, 
les emocions i les accions. 
Treballarem els continguts del 
taller des de la nova psicologia 
de la felicitat, les noves cièn-
cies i també des de l’ètica de 
la cura. Serà un taller teòric i 
pràctic. 

SEMINARIS I MONOGRÀfICSTALLERS CULTURALS TALLERS CULTURALS
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CUIDEM AL CUIDADOR

Dimarts i dijous de 16.30 a 18 h
(7 sessions. 7, 9, 14, 16, 21, 23 
i 28 de març)
A càrrec d’Onada Serveis a les 
persones amb la col·laboració 
del grup Mèmora
Gratuït (places limitades)
Inscripcions: al Centre Cívic La 
Sagrera i a la Residència i CD 
La Sagrera

En aquest seminari es treballa-
rà l’aprenentatge de tècniques 
i pautes d’actuació per quan 
tenim una persona depenent a 
casa, tant a nivell de millorar la 
cura assistencial de la persona 
malalta com per a millorar la 
qualitat de vida del cuidador.

TALLERS vOLUNTARIS

Oferta de tallers de caràcter 
anual –d’octubre a juny- dirigits 
per persones que, de manera 
voluntària, comparteixen els 
seus coneixements.
El dia de la inscripció es reco-
llirà un donatiu de 10€ destinat 
a un projecte social escollit per 
la Comissió de Talleristes Vo-
luntaris.
El material necessari per a la 
realització de cada taller s’in-
dicarà pel propi professor/a a 
l’inici dels tallers i anirà a càr-
rec de l’usuari/ària. 
Si desitges formar part de 
la plantilla de talleristes vo-
luntaris, escriu un correu a 
cclasagrera@bcn.cat amb la 
teva proposta!

NORMATIvA 
D’INSCRIPCIONS

Inscripcions: De dilluns a di-
vendres de 10 a 14 h i de 16 
a 20.30 h
Inici de les activitats: A partir 
del 16 de gener

•La inscripció ha de fer-se de 
forma presencial.
•El donatiu es farà en efectiu en 
el moment de la inscripció.
•El centre es reserva el dret de 
variar la programació, l’horari o 
la ubicació d’una activitat si ho 
considera necessari.
•Cada persona només podrà 
realitzar una inscripció per una 
altra persona.
•En el període d’inscripcions 
del mes de Setembre, cada 
persona només es podrà ins-
criure a un taller i grup.
•A partir del mes de Desembre, 
es podran realitzar les inscrip-
cions a més d’un taller voluntari 
en funció de les places dispo-
nibles.
 

BIJUTERIA

Dimarts de 16 a 17.30 h
A càrrec de Rosa Sastre

Taller per a confeccionar joies 
a través de diferents materials 
i a partir de tècniques originals 
i creatives.

DIBUIX 

Dimecres de 18 a 19.30 h
A càrrec de Paco Almansa i 
Paco Renau

Espai per aprendre, millorar i 
practicar les tècniques de di-
buix amb llapis i carbó. Cadas-
cú des del seu nivell és convi-
dat a observar i percebre les 
formes, les ombres, la llum i el 
volum per, finalment, composar 
i deixar anar el propi traç.

LABORS

Dimarts de 16 a 17.30 h
A càrrec de Pepita Magrané i 
Consol Rovira

En aquest taller tindràs l’opor-
tunitat d’aprendre algunes tèc-
niques de ganxet, punt... 

MANUALITATS

Dilluns de 16 a 17.30 h
A càrrec de Remei Gómez

Taller per aprendre a fer dife-
rents objectes a partir tècni-
ques creatives i diversitat de 
materials.

PATCHWORK

Divendres de 16 a 17.30 h
A càrrec de Margarida Segura, 
Marisa Rodriguez, Maria Cinta 
Martinez

Treballs de manualitats per 
aprendre a fer diferents dis-
senys a partir de la tècnica del 
patchwork. L’essència d’aques-
ta tècnica recau en la imagina-
ció i la creativitat de cada un/a. 

PINTURA SOBRE ROBA 

Grup 1: Dilluns de 17 a 18.30 h. 
A càrrec de Carme Tarré

Grup 2: Dijous de 10 a 11.30 h. 
A càrrec de Carme Tarré
Grup 3: Dijous de 16 a 17.30 h. 
A càrrec de Presentación Le-
desma

Grup 4: Divendres de 17 a 
18.30 h. A càrrec de Carme 
Tarré

Explorarem la tècnica, els ma-
terials i les eines més adients 
per desenvolupar la creativitat 
decorant peces de roba amb 
dibuixos i dissenys. Intentem 
crear un espai on posar en 
pràctica les vostres habilitats 
envoltats d’un bon ambient.

PINTURA A L’OLI 
 

Grup 1: Dilluns de 18.30 a 20 h. 
A càrrec de Robert Gago

Grup 2: Dimecres de 16 a 17.30 h. 
A càrrec de Robert Gago

Grup 3: Dijous de 16 a 17.30 h. 
A càrrec de Josep Ventura 

TALLERS vOLUNTARISTALLERS vOLUNTARIS
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En aquest taller es treballa la 
composició artística, la pers-
pectiva, el punt de fuga i la bar-
reja del color. Es practiquen te-
mes -i la seva composició- com 
ara les marines, els paisatges, 
les natures mortes, etc.
Cal tenir coneixement de dibuix 
per participar en aquest taller. 

TALLERS DE 
LES ENTITATS

PRINCIPIS DE fOTOGRAfIA

Dijous de 18.30 a 20 h
10 sessions. Inici 19 de gener
Preu: Gratuït

Veniu a aprendre i a posar en 
pràctica els principis de la fo-
tografia amb una càmera com-
pacta, rèflex o amb la del telè-
fon mòbil. Milloreu la qualitat de 
les vostres fotografies!
Inscripcions a la recepció del 
Centre Cívic La Sagrera.
A càrrec de l’Associació Photo-
sagrera

TALLER DE SARDANES 

Divendres de 19 a 21 h
Preu: Gratuït

Vols aprendre a ballar sarda-
nes? Pots venir sol o amb tota 
la família.
Inscripcions a la recepció del 
Centre Cívic La Sagrera.
A càrrec de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de La Sagrera i 
Grup Sardanista Maig.

INfORMACIÓ I 
SERvEIS

BARCELONA WIfI, 
CONNEXIÓ GRATUÏTA 
A INTERNET.  

Accessibilitat dins de l’horari 
d’obertura al públic del centre 
cívic.

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS

El Centre Cívic La Sagrera ofe-
reix diferents sales per acollir 
reunions i activitats de la xarxa 
associativa del barri. La cessió 
està condicionada a les neces-
sitats de la programació pròpia 
del centre. Cal fer una sol·lici-
tud prèvia a l’Administració del 
Centre. Preus públics.

PUNT D’INfORMACIÓ I 
DIfUSIÓ CULTURAL

Espai on trobareu el recull de 
l’oferta cultural de La Sagrera i 
de la resta de la ciutat.

ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE vEÏNS I vEÏ-
NES DE LA SAGRERA
Dilluns, dimecres i divendres 
de  18.00 a 21.00 h (secretaria)
www.avvlasagrera.com; 
avv.lasagrera@gmail.com 
lasagrera.blogspot.com i 
blogdelasagrera@gmail.com
Tel. 93 408 13 34

COMISSIÓ DE fESTES DE 
LA SAGRERA
Organitzem i coordinem el ca-
lendari festiu del barri de La 
Sagrera.
www.festesdelasagrera.com; 
cfesteslasagrera@gmail.com

DRAC, DIABLES I GEGANTS 
DE LA SAGRERA
Si vols ser diable o portar la nos-
tra bèstia de foc... si prefereixes 
els gegants i els cap grossos o 
bé t’agradaria tocar la gralla o el 
tabal... si el que vols és un ritme 
més “canyeru”. Foc, música i 
gegants. A partir de 5 anys.
dracidiablesdelasagrera.com
- dracidiablesdelasagrera@
gmail.com

ASSOCIACIÓ DE 
fOTOGRAfIA 
PHOTOSAGRERA
L’objectiu del grup és crear un 
punt de trobada per a aficio-
nats i professionals de la fo-
tografia, veïns i veïnes de La 
Sagrera, sensibles a la impor-
tància cultural de la fotografia i 
que vulguin compartir activitats 
del grup. 
www.photosagrera.es; 
photosagrera@gmail.com 
Grup Facebook Photosagrera: 
ht tp: / /www.facebook.com/
group.php?gid=209554565092

GRUP POÈTIC 
LITERARI NADIR
Divendres de 19.00 a 21.30 h.
pepita200@yahoo.es

ASSOCIACIÓ DE DONES 
MIRADA DE DONA
Dilluns i dimecres a les 17 h.
Un espai de trobada per a les 
dones a La Sagrera. 

SAAC ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS
Atenció al públic: Oficina del 
Mercat de Felip II de dilluns a 
divendres de 9:30h a 11 h.
Tel. 687 338 729
www.sagrera.es;  saacbcn@
hotmail.com

ASSOCIACIONS 
TEATRALS DEL CENTRE
• ASSOC. ARCO IRIS
Assaig els dijous i divendres, 
20 - 22 h.
• EL CALAIX
Assaig els dimarts i dijous, 
21.30 - 23 h.
• GATS
Assaig els dilluns, 21.30 -  
23.30 h. gats@lasagrera.info

ASSOCIACIÓ MUSICAL 
ANDREUENCA
Dimarts a les 21 h
amandreuenca@gmail.com

ENTITATS DEL CENTRETALLERS DE LES ENTITATS INfORMACIÓ I SERvEIS
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C. Martí Molins, 29
08027 BARCELONA
Tel.: 93 351 17 02

Dilluns a divendres 10 a 
14.30 h i de 16 a 21.30 h 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h 

ADREÇA HORARIS
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bcn.cat/cclasagrera

CENTRE CÍVIC
LA SAGRERA

INfORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 

dotat d’anell magnètic

Metro: Sagrera (L1) (L5) (L9) (L10)

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
cclasagrera@bcn.cat
twitter.com/CCLaSagrera 
facebook.com/cclasagrera

PER A MÉS INfORMACIÓ


