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INSCRIPCIONS

Inscripcions: A partir del 29 de maig
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 27 de juny
Final de les activitats: 24 de juliol

NORMATIvA D’INSCRIPCIONS

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.
•Els tallers del centre estan destinats a l’adult. En cas d’inscripcions de menors s’haurà 
de demanar el full d’autorització al menor, a la recepció del centre cívic.
•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.
•En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar du-
rant el període de devolucions (del 19 al 23 de juny). Un cop iniciats els tallers, el 27 de 
juny, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. 
•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.
•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor eco-
nòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o 
armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

NORMATIvA ESPECíFICA INSCRIPCIONS ONLINE 

•Inscripcions a partir del dilluns 29 de maig 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

TALLERS

NOvETATN

TALLERS CULTURALS

1. SALUT 

2. EXPRESSIÓ

3. RECURSOS I CREATIvITAT

4. TALLERS EN FAMíLIA

INFORMACIÓ I SERvEIS
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BODY BALANCE: COS I 
MENT EN EQUILIBRI 

Dilluns i dimecres de 18 a 19 h
6 sessions: Inici 28 de juny
A càrrec de Wendy Lorena 
Granados
Preu: 21.05 €

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. Es treballaran diferents 
moviments de manera coreo-
grafiada al ritme de la música. 
Cal dur tovallola i aigua.

CORRECCIÓ POSTURAL 
I ESTIRAMENTS

Dimarts de 16.30 a 17.30 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Carlota Fernàndez
Preu: 14.04 €

L’objectiu d’aquest taller és 
aprendre que la correcció 
postural, mitjançant els estira-
ments i la tonificació, pot aju-
dar-nos a millorar la salut. És 
important prendre consciència 
dels mals hàbits posturals ad-
quirits durant el dia a dia per tal 
de posar-hi solució i evitar pos-
sibles lesions. 

PILATES

Dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
8 sessions: Inici 27 de juny
A càrrec de Carlota Fernàndez 
(dimarts) i Neritza Pinillos (di-
jous)
Preu: 42.11 €

Mètode molt efectiu per enfortir, 
estirar la musculatura i per mi-
llorar la postura corporal, aug-
mentant la mobilitat de les arti-
culacions i la flexibilitat a partir 
de la concentració, la respiració 
i la precisió dels moviments.

TÈCNIQUES CORPORALS 
I ESTIRAMENTS

Dimarts i dijous de 19 a 20 h
8 sessions. Inici 27 de juny
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 28.07 €

Treballarem el moviment i l’esti-
mulació sensorial a partir de les 
tècniques de Lynn Simonson i 
moviment orgànic. Aprendrem 
a utilitzar el cos i el moviment 
com a eines de comunicació 
desenvolupant capacitats com 
l’orientació espacial i temporal, 
la coordinació i la memòria. 

TALLERS CULTURALS

SALUT 

IOGA PER A TOTHOM   

Grup 1: Dimarts i dijous de 10 
a 11 h 
8 sessions: 27 de juny
A càrrec de Mar Àlvarez (di-
marts) i Anna Rafanell (dijous)
Preu: 28.07 €

Grup 2: dilluns 19 a 20 h
4 sessions: 3, 10, 17 i 24 de 
juliol
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 14.04 €

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.

DINÀMIC IOGA

Dilluns i dimecres de 20 a 
21.15 h 
8 sessions. Inici 28 de juny
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 35.09 €

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 es-
table i ens facilitarà una profunda 
interiorització de la consciència. 

IOGA RESTAURATIU

Dijous de 11 a 12.30 h
4 sessions: 29 de juny, 6, 13 i 
20 de juliol
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 21.05 €

El ioga, la respiració i el movi-
ment conscient són pràctiques 
simples que ajuden a recuperar 
la mobilitat, la força i l’elasticitat 
de manera suau i respectuo-
sa amb el cos. Taller indicat a 
persones que pateixen lesions 
o en processos de recuperació.

ACROIOGA 

Divendres de 18 a 20 h
4 sessions: 30 de juny, 7, 14 i 
21 de juliol
A càrrec de Sonia Linda Briz-
zolari
Preu: 28.07 €

L’acroioga fusiona el ioga, l’acro-
bàcia i les arts terapèutiques i 
permet treballar l’equilibri en pa-
relles, la tècnica, la consciència 
corporal, la força i flexibilitat. Cal 
inscriure’s en parella.

TALLERS CULTURALS
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AERÒBIC DANCE

Dijous de 19 a 20 h 
4 sessions: 29 de juny, 6 13, 20 
de juliol
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 14.04 €

Combinarem el ball amb la 
gimnàstica aeròbica, desenvo-
lupant aspectes com la coor-
dinació, el sentit del ritme i la 
tonificació muscular, a partir 
d’exercicis coreografiats al rit-
me de la música. Cal dur tova-
llola i aigua.

EXPRESSIÓ 

INTENSIU D’IMPROvISACIÓ 
TEATRAL I MOvIMENT    

Dijous de 19.30 a 21 h 
4 sessions: 29 de juny, 6, 13 i 
20 de juliol
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 21.05 €

Coneixerem diferents maneres 
d’improvisació posant atenció 
a l’acció del cos per tal d’ampli-
ar les capacitats comunicatives 
i expressives, i aprofundir en el 
creixement artístic personal. Ens 
aproparem als llenguatges tea-
trals híbrits i ampliarem les nos-
tres capacitats escèniques a par-
tir de la combinació de diferents 
tècniques com l’expressió corpo-
ral, la dansa i el mim corporal.

GUITARRA I.I

Dilluns de 20 a 21.15 h 
4 sessions: 3, 10, 17 i 24 de 
juliol
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 17.55 €

Taller musical on l’objectiu és 
aprendre a gaudir de la guitarra 
amb diferents tècniques, ritmes 
i coneixements d’acords fàcils 
d’aprendre i que s’adapten a 
les cançons populars. Cal te-
nir coneixements bàsics. Cal 
portar guitarra. 

UKELELE DES DE ZERO  

Dimecres de 18 a 19.30 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Marta Vigo
Preu: 21.05 €

De preu assequible i molt cò-
mode de transportar, l’ukelele 
és un instrument molt agraït 
per iniciar-se en el món de la 
música. Amb aquesta petita 
guitarreta de quatre cordes 
originària de les illes Hawaii 
aprendrem les primeres notes 
i els primers acords per tocar i 
cantar temes d’arreu del món. 
Cal portar un ukelele sopra-
no, concert o tenor.

TALLERS CULTURALS

POSA’T EN FORMA    

Dimarts de 19 a 20.15 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Carlota Fernàndez
Preu: 17.55 €

Taller d’entrenament general 
per tonificar el cos de mane-
ra integral. A part d’exercicis 
específics de glutis i cames 
treballarem l’estabilització de 
l’omòplat i la musculatura de 
l’esquena, farem més forta la 
musculatura abdominal i defini-
rem la cintura. Cal dur tovallo-
la i aigua.

BALLET FITNESS 
DANCE   

Dimarts de 20.15 
a 21.15 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11, 
18 de juliol
A càrrec de Carlota Fernàndez
Preu: 14.04 €

Amb aquesta nova disciplina 
que fusiona el ballet i el fitness 
millorarem la coordinació i la 
flexibilitat i tonificarem el cos 
movent-nos al ritme dels hits 
musicals més actuals. Un nou 
mètode d’entrenament que 
permet treballar les diferents 
parts del teu cos mentre gau-
deixes del ball! Cal dur tova-
llola i aigua.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIvA   

Dilluns i dijous de 16.30 a 
17.30 h 
8 sessions. Inici 29 de juny
A càrrec de Josep Llata
Preu: 28.07€

Mètode de gimnàstica per tre-
ballar la musculatura de la faixa 
abdominal, lumbar, diafragma 
i sòl pèlvic de manera no con-
vencional. Es realitzaran exer-
cicis teorico-pràctics de l’ana-
tomia i hàbits saludables que 
comporten una millora de la 
capacitat física, la reorganitza-
ció corporal i la millora emocio-
nal. Taller no indicat a perso-
nes amb hipertensió arterial 
o embarassades.

ZUMBA DANCE BÀSIC     

Dilluns i dimecres de 19 a 20 h 
8 sessions. Inici 28 de juny
A càrrec de Wendy Lorena
Preu: 28.07 €

Estàs preparat/ada per diver-
tir-te i posar-te en forma aquest 
estiu? El Zumba és un taller 
on a través del ball i el fitness 
treballaràs la tonificació dels 
músculs i aspectes cardiovas-
culars sense deixar de ballar 
i aprenent que fer exercici pot 
ser molt divertit! Cal dur tova-
llola i aigua.

DANSA DEL vENTRE  

Dimarts i dijous de 20 a 21.15 h 
8 sessions. Inici 27 de juny
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 35.09 €

Dansa ancestral que ens ajuda 
a connectar amb l’essència fe-
menina, equilibrant cos i ment i 
ens permet fer exercici de for-
ma original, divertida i creativa, 
alhora que proporciona benefi-
cis corporals i emocionals.

TALLERS CULTURALS
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CONFECCIONA AMB LA 
TEvA MÀQUINA DE 
COSIR   

Dimecres de 18 a 20.30 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Marisol, de Cuatro-
manos Espacio Creativo
Preu: 35.09€

Crea les teves pròpies peces! 
En aquest taller podràs rea-
litzar la teva pròpia motxilla o 
vestit. El primer dia t’ensenya-
rem i realitzarem els patrons i 
en les següents sessions du-
rem a terme tota l’elaboració 
d’una d’aquestes peces.
El primer dia cal dur: tisores 
de paper, llapis, goma, cinta 
adhesiva, cinta mètrica i re-
gle.
Per realitzar aquest taller cal 
tenir coneixements bàsics 
(enhebrar i puntada recte) 
i disposar de la teva pròpia 
màquina de cosir.

UKELELE PER 
A EXPERTS    

Dimecres de 19.30 a 21 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Marta Vigo
Preu: 21.05 €

Taller adreçat a intèrprets 
d’ukelele que vulguin perfec-
cionar la tècnica d’aquest ins-
trument i explorar-ne les pos-
sibilitats sonores tot cantant i 
tocant temes de diferents estils 
i indrets. 
Cal portar Ukelele soprano, 
tenor o concert. Cal saber 
llegir amb l’ukelele una par-
titura a blanques, negres i 
corxeres.

FOTOGRAFIA 
PRÀCTICA    

Dimarts de 19 a 21 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Rodrigo Stocco
Preu: 28.07 €

Taller pràctic adreçat a tothom 
que gaudeixi fent fotografies en 
grup. A través de passejades 
fotogràfiques per diferents pa-
ratges, aprendrem a observar 
el nostre entorn des del punt 
de vista d’un fotògraf. Cal dur 
qualsevol càmera que tingui 
opció manual.

PINTA AMB CHALK 
PAINT     

Dimecres de 10.30 a 12.30 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Beatriz Garcia, de 
“Handcraft Bettys”
Preu: 28.07 €
Suplement material: 10 € 

El chalk paint és una pintura 
de guix que es pot aplicar so-
bre diferents superfícies i que 
permet donar un nou aire a 
qualsevol moble o objecte. En 
aquest taller aprendrem dife-
rents tècniques per pintar amb 
chalk paint alhora que desper-
tem la nostra creativitat! El pri-
mer dia del taller cal portar 
un objecte (caixa, ampolla...)

RECURSOS 
I CREATIvITAT

TREU PARTIT A LA TEvA 
MÀQUINA DE COSIR

Dimarts de 10 a 12 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 28.07 €

Treu-li el màxim partit a la teva 
màquina de cosir! Es propor-
cionaran coneixements teòrics 
i pràctics de costura senzilla 
que ajudaran a desenvolupar la 
pròpia autonomia i enriquiment 
personal aprofitant els recursos 
propers. 
Cal portar: màquina de co-
sir, fils, roba, agulles de cap, 
tisores, cinta mètrica, llapis, 
des-cosidor.

ENQUADERNACIÓ 
ARTíSTICA SENSE 
ADHESIUS    

Dimarts de 19 a 20.30 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Jes, d’Arquitectura 
del Libro
Preu: 21.05 €
Suplement material: 6 €

Enquadernar està a l’abast de 
tothom, és per això, que en 
aquest taller donarem el màxim 
protagonisme als fils i papers i 
comprovarem els resultats que 
es poden obtenir sense cap 
mena d’adhesiu. Fem-ho fàcil! 
Fes el teu propi àlbum de fotos, 
un diari de viatge, receptari… el 
que tu vulguis! 

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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IOGA PER A NADONS 

Dimarts de 11 a 12 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Mar Alvàrez
Preu: 14.04 €

Taller dirigit a pares o mares i 
al seu nadó 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, 
en un entorn on podràs com-
partir noves experiències amb 
altres famílies.

IOGA PER A 
EMBARASSADES

Dimarts de 12 a 13 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Mar Alvàrez
Preu: 14.04 €

Dirigit a totes aquelles perso-
nes interessades en la creació 
literària. En aquest taller es tre-
ballaran els mecanismes que 
permeten desenvolupar la ima-
ginació així com les tècniques 
narratives més elaborades. 

RESTAURACIÓ 
DE MOBLES    

Dijous de 18 a 20.30 h
4 sessions: 29 de juny, 6, 13 i 
20 de juliol
A càrrec de Juliana Dominguez
Preu: 35.09 €

Restaurarem, recuperarem i 
podrem fer un canvi d’aire o 
d’estil a peces i/o objectes de 
fusta. Aprendrem a valorar 
qualsevol tipus de peça, trau-
rem tot l’encant de la fusta, li 
donarem una nova vida i tot 
això amb el plaer de fer-ho amb 
les nostres mans. 
Cal portar: una peça de fusta 
(cadira, mirall, capsa...) bata 
o davantal, guants, masca-
reta, líquid mata corcs i una 
xeringa per si fos necessari. 

TALLERS EN FAMíLIA

MÚSICA I ART PER A 
NADONS    

Dilluns de 11.30 a 12.30 h
4 sessions: 3, 10, 17 i 24 de 
juliol
A càrrec de Francesca Salcedo
Preu: 14.04 €

A partir de diferents materi-
als experimentarem diverses 
textures associades a les can-
çons i peces musicals. Triarem 
un quadre per summergir-nos 
en la temàtica de l’estiu sense 
deixar de jugar en un món de 
colors, sons i moviment. Taller 
indicat per a nadons de 2 a 
12 mesos. El nadó ha d’anar 
acompanyat d’un adult.

MÚSICA I ART 
D’1 A 3 ANYS   

Dilluns de 12.30 a 13.30 h
4 sessions: 3, 10, 17 i 24 de 
juliol
A càrrec de Francesca Salcedo
Preu: 14.04 €

A partir de diferents materi-
als experimentarem diverses 
textures associades a les can-
çons i peces musicals. Triarem 
un quadre per summergir-nos 
en la temàtica de l’estiu sen-
se deixar de jugar en un món 
de colors, sons i moviment. En 
aquest taller l’infant ha d’anar 
acompanyat d’un adult.

FRANCÈS PER 
vIATJAR    

Dimecres de 19.30 a 21 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Sebastien Bellar-
bre
Preu: 21.05 €

Taller pràctic on es proporcio-
naran i desenvoluparan els co-
neixements bàsics del francès 
per defensar-te en situacions 
quotidianes dels viatges. Un ta-
ller pensat per a que milloris la 
teva fluïdesa! Cal tenir conei-
xements de francès a nivell 
de comprensió oral i parla. 

ANGLÈS PER vIATJAR
    

Dijous de 18.30 a 20 h
4 sessions: 29 de juny, 6, 13 i 
20 de juliol
A càrrec de Melanie Keeling
Preu: 21.05 €

Taller pràctic per apropar-nos a 
l’anglès bàsic que necessitem 
per viatjar. Es proporcionaran 
les nocions bàsiques per a 
desenvolupar-te amb fluïdesa 
en situacions quotidianes com 
preguntar, informar-se, com-
prar... amb la finalitat de man-
tenir un diàleg bàsic en anglès. 
Cal tenir un nivell intermediate.

ESCRIPTURA CREATIvA

Dijous de 10 a 12 h
4 sessions: 29 de juny, 6, 13 i 
20 de juliol
A càrrec de Carmen Domingo
Preu: 28.07 €

TALLERS EN FAMíLIATALLERS CULTURALS
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L’embaràs implica canvis físics 
i emocionals. Practicar la tècni-
ca del ioga, aprendre a respi-
rar, moure’s i relaxar-se és una 
bona manera per connectar 
amb el bebè i amb els canvis 
que experimentes en cos i àni-
ma. Viu la plenitud del teu cos i 
cuida’l per mantenir-te àgil, fle-
xible i forta.

GIMNÀSTICA POST-PART

Dimarts de 12 a 13 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Josep Llata
Preu: 14.04 €

Mètode de gimnàstica ideal 
per a treballar les abdominals 
no convencionals que es com-
binen amb un treball d’educació 
postural, respiratori i la muscu-
latura del sòl pèlvic. Es realit-
zaran exercicis teoric-pràctics 
per aprendre aspectes i hàbits 
saludables post-part i de man-
teniment suau. Taller recoma-
nat a dones post-part. Es pot 
anar acompanyat del nadó.

MASSATGE PER 
A NADONS    

Dimarts de 17.15 a 18.45 h
4 sessions: 27 de juny, 4, 11 i 
18 de juliol
A càrrec de Marta Rojano
Preu: 21.05€

El massatge infantil és una eina 
de comunicació amb el nadó 
que ens permet crear un espai 
i temps per al retrobament, viu-
re la comunicació amb la pell i 
ens ensenya a escoltar, accep-
tar, comprendre i respectar al 
nadó. A més, aquesta tècnica 

proporciona beneficis a nivell 
físic i psicològic. Taller indicat 
per a famílies amb nadons a 
partir de 15 dies fins als 18 
mesos.

ZUMBA DANCE AMB 
NADONS     

Dimecres de 11 a 12 h
4 sessions: 28 de juny, 5, 12 i 
19 de juliol
A càrrec de Wendy Lorena Gra-
nados
Preu: 14.04 €

Vine a ballar amb el teu nadó al 
mateix temps que recuperes la 
forma física de manera lúdica! 
Taller ideal per estar amb el teu 
nadó i altres mares mentre re-
cuperes la tonicitat del teu cos. 
És recomanable portar un 
porta-bebés.

TALLERS EN FAMíLIA TALLERS EN FAMíLIA
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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 
vEÏNES DE LA SAGRERA
Dimarts, dijous i divendres de 
18.00 a 20.00 h (secretaria)
www.avvlasagrera.com; avv.la-
sagrera@gmail.com lasagrera.
blogspot.com i blogdelasagre-
ra@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
Dilluns de 20 a 21.30 h

DRAC, DIABLES I GEGANTS 
DE LA SAGRERA
Si vols ser diable o portar la 
nostra bèstia de foc... si pre-
fereixes 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 aficionats 
i professionals de la fotografia, 
veïns i veïnes de La Sagre-
ra, sensibles a la importància 
cultural de la fotografia i que 
vulguin compartir activitats del 
grup. 
www.photosagrera.es; 
photosagrera@gmail.com 
Facebook: https://www.facebo-
ok.com/photosagrera

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

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

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

ENTITATSINFORMACIÓ I SERvEIS



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

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

CENTRE CÍVIC
LA SAGRERA


