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INSCRIPCIONS

Renovacions: Del 19 de febrer al 2 de març
Podeu renovar el mateix taller al qual us vàreu inscriure el trimestre anterior. 
Les renovacions es faran de forma presencial al centre, de dilluns a divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Inscripcions: A partir del 5 de març
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 ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/lasagrera
També us podeu inscriure a l’Oficina Tiquet Rambles de dilluns a diumenge de 
10 a 20.30 h (Palau de la Virreina, La Rambla 99).
Inici de les activitats: A partir del 3 d’abril

LLEGENDA

TALLERS

NOVETAT PROMOCIÓ CULTURALN PC

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• 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 fu-
lletó 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.bar-
celona.cat/ccivics/lasagrera.
• El pagament del taller es farà amb targe-
ta o per imposició bancària. No s’accepta-
ran diners en efectiu.
• En cas d’imposició bancària no es con-
siderarà 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 docu-
mentació requerida al moment de fer la 
inscripció. S’han de presentar els docu-
ments originals de la vida laboral (de l’úl-
tim mes), l’empadronament de Barcelona 
i el DNI. Caldrà que signeu un document 
conforme ens proporcioneu aquesta do-
cumentació.
• El centre es reserva el dret de suspen-
dre les activitats que no tinguin un nom-
bre 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 re-
tornat 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 
durant el període de devolucions (del 26 
al 30 de març). Un cop iniciats els tallers, 
el 3 d’abril, no es retornarà en cap cas 
l’import de la inscripció. 
• La possibilitat de canvi de taller només 
es considerarà durant la primera setmana 
de cursos i no s’abonarà cap diferència.
• 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 tenir present que mentre el centre 
estigui obert al públic no s’interrompran 
els tallers, únicament els dies festius de 
calendari no es faran els cursos. Els fes-
tius que corresponen a aquest trimestre i 
que, per tant, el centre romandrà tancat 
són 2 d’abril, 1 de maig i 21 de maig.
• Els tallers que es portin a terme en 
dilluns aquest trimestre seran de 9 
sessions. No faran classe el 30 d’abril. 
• Cal indicar al professor/a qualsevol as-
pecte 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 
econòmic o personal. En cas que hi tin-
gueu material, l’haureu de retirar de les 
sales o armaris en finalitzar la darrera 
sessió del trimestre.

La inscripció a un taller significa l’ac-
ceptació d’aquesta normativa.

NORMATIVA ESPECífICA INSCRIPCIONS ON-LINE 

• Inscripcions a partir del dilluns 5 de març 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. 
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SALUT I BENESTAR

IOGA PER A TOTHOM

Grup 1: dimarts de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 41.02 €

Grup 2: dimarts de 19 a 20 h
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 41.02 €

Grup 3: dimecres de 10 a 11.30 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 55.38 €

Ioga significa “unió”, unió entre 
ment, cos i emocions. En aquest 
taller es tractaran aquests con-
ceptes a través del treball corpo-
ral, la respiració, la concentració 
i la millora de la postura corporal. 
Estirar el cos i respirar correcta-
ment per alliberar tensions, arri-
bant així a un estat físic i mental 
saludable.

IOGA RESTAURATIU 

Dimecres de 11.30 a 13 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 55.38 €

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 

mateixos i amb el nostre entorn. 
Adreçat a persones que patei-
xen lesions. 

HATHA VINYASA IOGA

Dimecres de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec de Paula Garcia
Preu: 55.38 €

En el hatha vinyasa ioga es 
combinen postures asanes di-
nàmiques, asanes mantingudes, 
respiració conscient, pranaya-
mas bàsics, meditació i relaxa-
ció. Taller recomanat a persones 
que volen practicar un ioga actiu 
físicament. Sessions intenses 
però respectuoses amb les ne-
cessitats i capacitats de cada 
alumne.

DINÀMIC IOGA

Grup 1: Dilluns de 20 a 21.15 h
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
Professor/a a determinar
Preu: 46.15 €

Grup 2: Dimarts de 20 a 21.15 h
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 51.28 €

La clau d’aquesta pràctica és 
que a través d’un flux de postu-
res i moviments rítmics i repe-
titius en sincronia amb la res-
piració, es desperta i energitza 
el cos, preparant-lo per a una 
quietud estable i ens facilitarà 
una profunda interiorització de la 
consciència. 

TALLERS CULTURALS

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL 

CREIXEMENT 
PERSONAL

MEDITACIÓ PER 
AL DIA A DIA         

N
Dimarts de 12 a 13 h
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 41.02 €

La meditació és present en totes 
les tradicions espirituals i de crei-
xement personal i és un dels mè-
todes més eficaços per a connec-
tar amb un/a mateix/a, rebaixar el 
nivell d’estrès i millorar la nostra 
salut en general. Aprendrem què 
vol dir meditar i els beneficis de 
la seva pràctica. Comprendrem 
la importància de la relació cos-
ment per a la pràctica en la vida 
diària i inclourem moviment, res-
piració, visualització, creativitat i 
consciència corporal.

LA MEMÒRIA: UNA 
CAPACITAT QUE PODEM 
MILLORAR      

N
Dimarts de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec d’Isabel Cayuela
Preu: 55.38 €

Què és la memòria? Quins tipus 
de memòria hi ha? Quins factors 
poden influir en la seva davalla-
da? Plantejarem estratègies i 
pautes fàcils per mantenir i tre-
ballar la capacitat memorística 
i activarem altres funcions del 
cervell que són necessàries en 
el dia a dia.

AUTOESTIMA, 
NEUROCIÈNCIA I 
BENESTAR    

N
Dimarts de 18.30 
a  20.30 h (6 sessions. Inici 10  
d’ abril)
A càrrec de Carmen Boó
Preu: 49.22 €

Curs de desenvolupament i crei-
xement personal, on treballarem 
l’autoestima des d’una perspecti-
va àmplia i actualitzada. Avui dia, 
l’estudi de la personalitat, les 
habilitats, la gestió emocional o 
com ens dirigim als nostres èxits 
està àmpliament estudiat per un 
conjunt de ciències que aporten 
a la psicologia una valuosa infor-
mació que pot aplicar-se de for-
ma didàctica per acompanyar a 
les persones en la seva autoafir-
mació, autodeterminació i ben-
estar. Si unim les diferents disci-
plines, obtenim una perspectiva 
global de com agafar el camí per 
millorar la nostra autoestima i, en 
definitiva, la nostra vida.

MINDfULNESS I VIDA 
SALUDABLE      

Dijous de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec d’Ariadna Salvador
Preu: 55.38 €

En aquest taller et donarem eines 
de mindfulness, de coaching i de 
creativitat que t’acompanyaran 
en el camí de viure els canvis. 
T’emportaràs tips d’alimentació 
conscient i d’hàbits saludables 
que et permetran potenciar la 
connexió amb el present, amb la 
teva essència i t’alinearan dia a 
dia amb el teu propòsit.

TALLERS CULTURALS
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dia a dia. Es farà un treball de 
consciència corporal, alineació 
i educació postural. Cal portar 
roba i calçat còmodes.

DEfENSA PERSONAL 
fEMENINA     

N
Divendres de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 6 d’abril)
A càrrec d’Alexandre Rodrigo 
Moreira
Preu: 55.38 €

L’objectiu d’aquest taller és apor-
tar seguretat a les dones, tant 
a nivell físic com mental. Amb 
les tècniques de judo, incorpo-
rarem un aspecte afectiu molt 
important que es fonamenta en 
la noció del cos a cos. A través 
del contacte corporal, es trans-
met no només la força, sinó 
també altres components com 
la protecció i les emocions. Amb 
aquest taller aprendrem a realit-
zar tècniques de projecció i au-
toprotecció.

EXPRESSIÓ 

BALLS I DANSES

ZUMBA DANCE BÀSIC

Grup 1: Dilluns de 19 a 20 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
Preu: 36.92 €

Grup 2: Dimecres de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 4 d’abril)
Preu: 41.02 €

Grup 3: Dimecres de 20 a 21 h
(10 sessions. Inici 4 d’abril)
Preu: 41.02 € 

A càrrec de Laura Martin

La Zumba és un taller on a tra-
vés del ball i el fitness treballaràs 
la tonificació dels músculs, així 
com aspectes cardiovasculars, 
sense deixar de ballar i aprenent 
que fer exercici pot ser molt di-
vertit! Cal dur aigua.

AERÒBIC DANCE

Dijous de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 5 d’abril) 
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 41.02 €

Taller que combina el ball amb la 
gimnàstica aeròbica, desenvo-
lupant aspectes tan importants 
com la coordinació, el sentit del 
ritme i la tonificació dels mús-
culs, a partir d’exercicis coreo-
grafiats al ritme de la música, 
d’intensitat moderada però con-
tinua. Cal dur aigua.

TALLERS CULTURALS

ACROIOGA

Dissabte de 17 a 19 h
5 sessions (14 i 28 d’abril, 5, 12 i 
26 de maig)
A càrrec de Sonia Linda Brizzolari
Preu: 41.02 €

L’acroioga fusiona el ioga, l’acro-
bàcia i les arts terapèutiques al-
hora que permet treballar l’equi-
libri, la tècnica, la consciència 
corporal, la força i la flexibilitat. 
Pots venir sol o amb parella.

CORRECCIÓ POSTURAL I 
ESTIRAMENTS

Dimarts de 16.30 a 17.30 h
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Carlota Fernàndez
Preu: 41.02 €

L’esquena és l’eix vertebrador 
del cos. L’objectiu d’aquest ta-
ller és aprendre que la correcció 
postural, mitjançant els estira-
ments, pot ajudar-nos a millorar 
la salut. És important prendre 
consciència dels mals hàbits 
posturals adquirits durant el dia 
a dia per tal de posar-hi solució 
i evitar possibles lesions. A més, 
també es treballarà la tonificació 
muscular i la flexibilitat.

ESTIRAMENTS. TÈCNICA 
SIMONSON  

Dimarts de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 41.02 €

En aquest taller es practicaran 
tècniques corporals que 
ens ajudaran a treballar la 
correcció postural, flexibilització 
i problemes musculars. Amb la 

tècnica Simonson aconseguirem 
una aproximació orgànica al 
moviment que prepara al cos 
per al benestar i per a ballar 
de manera conscient. Un 
taller ideal per orientar-te cap 
al coneixement anatòmic del 
propi cos i aprendre a escoltar 
el teu cos. També donarem 
pas a l’expressió del moviment 
espontani i creatiu amb música. 
Cal portar roba còmoda.

PILATES

Grup 1: dimarts de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Carlota Fernàndez

Grup 2:  dijous de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Neritza Pinillos

Preu: 55.38 €

Mètode molt efectiu per enfortir, 
estirar la musculatura i per millo-
rar la postura corporal, augmen-
tant la mobilitat de les articulaci-
ons i la flexibilitat a partir de la 
concentració, la respiració i la 
precisió dels moviments.

GIMNÀSTICA SUAU I DE 
MANTENIMENT

Dijous de 10.45 a 11.45 h
(10 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Neritza Pinillos
Preu: 41.02 €

Taller indicat i adreçat a perso-
nes majors de 65 anys. Sessi-
ons guiades de moviments suaus 
i respiració per alleujar el dolor, 
millorar la mobilitat articular, en-
fortir la musculatura i optimitzar 
el desenvolupament de les acti-
vitats físiques que requereix el 

TALLERS CULTURALS
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ANGLÈS PER A 
PRINCIPIANTS

Dijous de 19.30 a 21 h 
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Melanie Keeling
Preu: 55.38 €

Adreçat a persones que vulguin 
iniciar-se en l’aprenentatge i la 
pràctica d’aquesta llengua. A tra-
vés de la teoria i exercicis pràc-
tics aprendrem la gramàtica i el 
vocabulari bàsic per adquirir les 
primeres nocions de la llengua. 
Taller de continuació de l’an-
terior trimestre.

CONVERSA EN ANGLÈS

Dimecres de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec de Melanie Keeling 
Preu: 55.38 €

Dirigit a persones que volen 
millorar la parla i expressió en 
anglès. A través de diferents 
dinàmiques desenvoluparem 
el llenguatge i expressions per 
guanyar més fluïdesa i confi-
ança. Calen coneixements 
mínims de comprensió oral i 
parla.

DANSA DEL VENTRE

Dilluns de 20 a 21.15 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 46.15 €

Aprendrem i treballarem la tècni-
ca avançada, el ritme i la coreo-
grafia de la dansa del ventre. Es 
requereix haver cursat altres 
tallers de dansa del ventre.

 

INICIACIÓ A LA DANSA DEL 
VENTRE 

Dimarts de 20 a 21.15 h 
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec d’Anna Garcia
Preu: 51.28 €

Taller d’iniciació a la dansa del 
ventre. Vine a conèixer aquesta 
meravellosa dansa mil·lenària 
que es caracteritza per movi-
ments ondulants combinats amb 
enèrgics cops de cintura i apro-
pa a la dona a sentir el seu propi 
cos, feminitat i força. 

RECURSOS

IDIOMES

Alguns dels tallers són de 
continuació de l’anterior tri-
mestre i caldrà tenir els conei-
xements indicats per inscriu-
re’s al taller.

ANGLÈS BÀSIC  

Dilluns de 10 a 11.30 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 55.38 €

Curs pensat per aquells que vul-
guin iniciar-se en l’aprenentatge 
de la llengua. Treballarem la gra-
màtica, vocabulari, pronunciació, 
conversa, redacció i lectura. Ta-
ller de continuació de l’ante-
rior trimestre.

ANGLÈS ELEMENTAL

Dilluns de 11.30 a 13 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 55.38 €

Taller adreçat a persones que 
tinguin una base mínima de 
coneixements (present simple, 
verb to be, números, alfabet), 
però que segueixen tenint molts 
dubtes sobre aspectes bàsics. 
Es farà un reforç extra en la gra-
màtica sense deixar de banda 
la conversa per tal de millorar la 
comprensió oral i la pronuncia-
ció. Taller de continuació de 
l’anterior trimestre. 

TEATRE

JOCS I TÈCNIQUES 
D’IMPROVISACIÓ TEATRAL

Dijous de 19.30 a 21 h 
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 55.38 €

Taller de teatre que es realitzarà 
a través de tècniques lúdiques i 
jocs d’improvisació per a tothom 
que vulgui adquirir competènci-
es teatrals o desenvolupar-se en 
d’altres àmbits de treball, creixe-
ment personal, etc. Es treballa-
rà la mímica, la interpretació, la 
creativitat i diferents dinàmiques 
de grup per desenvolupar de 
manera satisfactòria la tècnica 
d’improvisació.

INTENSIU D’IMPROVISACIÓ 
TEATRAL 

N
Dissabte de 10.30 
a 13.30 h 
1 sessió: 28 d’abril
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 12.31 €

Curs intensiu dirigit a persones 
interessades en les arts escèni-
ques o que vulguin millorar les 
seves capacitats d’expressió, 
comunicació i creació. Un am-
bient lúdic on imaginar, jugar, 
gaudir alhora que entrenaràs les 
capacitats de reacció, confiança 
i exposició al públic a través de la 
màgia de la improvisació.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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fOTOGRAfIA 
PRÀCTICA                 

N
Dimarts de 20 
a 21.30 h 
(9 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Rodrigo Stocco
Preu: 55.38 €

Taller pràctic adreçat a perso-
nes amb coneixements bàsics 
de fotografia. En aquestes ses-
sions ens reunirem per parlar, 
pensar i fer bones fotografies. Un 
taller obert on podreu suggerir 
temes, exposar dubtes, organit-
zar projeccions, fer sortides foto-
gràfiques, visites a exposicions... 
Cal portar càmera fotogràfica 
digital reflex o compacta amb 
opcions manuals.

ESCRIPTURA 
I LITERATURA

ESCRIPTURA CREATIVA

Dijous de 10 a 11.30 h 
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Carmen Domingo
Preu: 55.38 €

Dirigit a totes aquelles persones 
interessades en la creació 
literària. En aquest taller es 
treballaran els mecanismes 

d’aprenentatge lúdic i creatiu que 
permetrà aprendre i practicar 
italià a través d’activitats a classe 
com: entaular una conversa, 
ús dels diferents registres 
del llenguatge, música i jocs 
per aprendre nou vocabulari, 
escriure petits textos (postals, 
receptes, correus electrònics).

EXPRESSIÓ MUSICAL

GUITARRA 

Dilluns de 20 a 21.15 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 46.15 €

Coneixes els primers acords 
però et falta aprofundir una mica 
més? Fa anys que no toques la 
guitarra però vols tornar a aga-
far el ritme? Amb aquest curs 
de guitarra tindràs l’oportunitat 
d’aprendre però sobretot, de 
gaudir del procés! Cal dur la 
guitarra. Taller de continuació 
de l’anterior trimestre. 

UKELELE NIVELL MIG                 

Dissabte de 10.15 a 11.45 h
(9 sessions. Inici 7 d’abril)
A càrrec de Marta Vigo
Preu: 55.38 €

Si ja has tingut un primer contacte 
amb l’ukelele o toques algun altre 
instrument musical, en aquest 
taller pots aprofundir els teus 
coneixements, alhora que t’ho 
passaràs molt bé tocant i cantant 
en grup. Cal saber llegir una 
partitura a blanques, negres 
i corxeres. Cal portar Ukelele 
soprano, tenor o concert.

ORQUESTRA D’UKELELES

Dissabte de 11.45 a 13.15 h
(9 sessions. Inici 7 d’abril)
A càrrec de Marta Vigo
Preu: 55.38 €

Amb ukeleles de totes mides 
farem una original orquestra de 
quatre cordes que farà sonar 
temes instrumentals i cantats 
de diferents estils i indrets. Cal 
conèixer els acords bàsics 
més emprats amb aquest 
instrument i saber llegir una 
partitura musical a blanques, 
negres, corxeres i figures amb 
puntet.

fOTOGRAfIA

PROJECTE 
fOTOGRÀfIC              

N
Dimarts de 18 
a 19.30 h 
(9 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Rodrigo Stocco
Preu: 55.38 €

Taller orientat a persones amb 
coneixements bàsics de fo-
tografia. Fent ús dels recursos 
tècnics de la càmera fotogràfica, 
aprendrem a fer un projecte nar-
ratiu: un tema, una història.. i el 
desenvoluparem amb l’objectiu 
de crear una col·lecció de fotogra-
fies amb un mateix fil conductor. 
També aprendrem quins retocs 
bàsics podem fer amb el progra-
ma Photoshop per donar un aca-
bat més adequat a les fotografies. 
Cal portar càmera fotogràfica 
digital reflex o compacta amb 
opcions manuals.

fRANCÈS PER A 
PRINCIPIANTS

Dilluns de 18.30 a 20 h 
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec de Sebastien Bellarbre
Preu: 55.38 €

Destinat a persones que vulguin 
iniciar-se a la llengua francesa. 
Aquest curs està pensat per a 
adquirir les nocions bàsiques per 
a comunicar-se en situacions 
senzilles de la vida quotidiana. 
Es faran exercicis de gramàtica, 
lectura i parla. Taller de conti-
nuació de l’anterior trimestre.

CONVERSA EN fRANCÈS

Dimecres de 19.30 a 21 h 
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec de Sebastien Bellarbre
Preu: 55.38 €

Dirigit a persones que ja saben 
parlar francès i volen practicar la 
conversa amb la finalitat de mi-
llorar-ne l’expressió oral i parlar 
de manera fluida. Calen conei-
xements mínims de compren-
sió oral i parla.

IMPARIAMO  ITALIANO

Dijous de 18 a 19.30 h 
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 55.38 €

Taller de llengua i cultura italiana 
en italià. Recomanat a gent 
amb coneixements previs de 
la llengua italiana. Sessions 
participatives on a través 
d’audicions, vídeos, música i 
gramàtica italiana, estudiarem 
i aprendrem en un ambient 
agradable. S’utilitzarà un mètode 

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS

fo
to

gr
afi

a:
 P

ix
ab

ay



12 13

que permeten desenvolupar 
la imaginació així com les 
tècniques narratives més 
elaborades.

GRANS OBRES DE LA 
LITERATURA 
UNIVERSAL     

PC
Dijous de 18 a 19.30 h
(9 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Jordi Caixàs i Bor-
rell
Gratuït. Places limitades.

Un taller que ens farà gaudir 
dels millors viatges de la litera-
tura universal. Viatges interiors, 
extraordinaris, plens d’aventures 
i coneixences, com ara l’Odissea 
d’Homer, La Divina Comèdia 
de Dante Alighieri, Moby Dick 
de Herman Melville i el d’Itaca 
de Konstandinos Kavafis. Fruir 
d’aquestes obres és com tenir el 
cel a la terra. ¿T’ho perdràs?

CREATIVITAT

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

DIBUIX I PINTURA 

Dimarts de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Gemma Zaragüeta
Preu: 55.38 €

En aquest taller ens endinsarem 
en el món del dibuix i la pintu-
ra, tant en la part tècnica com 
en la recerca d’un llenguatge 
propi. Treballarem tècniques 
com el carbó, el llapis, la tinta 
xinesa, l’aquarel·la, la pintura a 
l’oli, l’acrílica... aprendrem a fer 

bodegons, treballar el volum, a 
fer l’encaix, proporcions i la teo-
ria del color. També realitzarem 
les nostres pintures on podrem 
aplicar i experimentar amb tots 
aquests conceptes. El primer 
dia cal portar: carbonet, goma 
i bloc de dibuix A3.

fEM UN 
ÀLBUM RECICLAT

N
Dimecres de 18 
a 19.30 h
2 sessions: 4 i 11 d’abril
A càrrec de Jes Casanova, d’Ar-
quitectura del Libro
Preu: 12.31€
Suplement material: 8 €

En aquest taller aprendràs a fer 
el teu propi àlbum de fotografies 
amb diferents materials que tens 
a casa! Una manera divertida de 
crear i aprendre diferents opcions 
de construcció i de decoració 
amb la tècnica de l’scrapbook!

fEM UN DIARI
DE VIATGE     

N
Dimecres de 18 
a 19.30 h
2 sessions: 9 i 16 de maig 
A càrrec de Jes Casanova, 
d’Arquitectura del Libro
Preu: 12.31€
Suplement material: 8 €

Fes el diari que t’acompanyi en 
els teus viatges! Una enqua-
dernació artística i creativa on 
es donarà el mateix protagonis-
me als fils i al paper, sense cap 
mena d’adhesiu! Amb aquest 
taller aprendràs diferents opci-
ons de decoració amb la tècnica 
de l’scrapbook! A més, també el 
podràs fer servir com a àlbum, 
receptari... el que tu vulguis! 

WOODWORKING: 
TREBALLEM 
LA fUSTA        

N
Dimecres de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 55.38 €

En aquest taller treballarem la 
fusta de balsa, una fusta molt 
tova i de fàcil modelatge que ens 
permetrà crear diferents treballs 
com marcs de fotografia, objec-
tes decoratius... Potenciarem la 
creativitat, despertarem la ima-
ginació i aprendrem a fer ús de 
les eines i materials bàsics per 
realitzar les nostres pròpies cre-
acions! Cal portar: llistó, tauler 
de fusta de balsa, gúbies, cú-
ter, serreta i llapis.

fET A MÀ

PATCHWORK: UN HOBBY 
PER A TOTHOM

Dilluns de 19 a 20.30 h
(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 55.38 €

El patchwork és la tècnica d’unir 
retalls formant dibuixos que fi-
nalment s’embuaten. En aquest 
taller, al llarg dels trimestres, 
aprendràs tot el que es pot fer 
jugant amb robes de colors, es-
tampats i textures. Cal portar: 
roba, agulles, fils, tisores, re-
gla i paper.

PATRONATGE

Dimecres de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 4 d’abril)
A càrrec de Francisca Ramirez
Preu: 55.38 €

En aquest taller aprendràs a re-
alitzar les teves pròpies peces 

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS

fo
to

gr
afi

a:
 P

ix
ab

ay

fo
to

gr
afi

a:
 A

lic
ia

 C
or

rip
io



14 15

bàsiques i adquiriràs els conei-
xements necessaris per trans-
formar els teus patrons. Obert 
a persones que s’inicien en el 
patronatge o que ja tenen algun 
coneixement en el maneig de la 
màquina de cosir. Cal portar: 
tisores, llapis, goma, cinta ad-
hesiva, cinta mètrica, regle i 
cartabó (el més gran possible).

TALLERS EN fAMíLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS DE 2 A 12 
MESOS

Grup 1: Dilluns de 10.30 a 11.30 h

Grup 2: Dilluns de 11.30 a 12.30 h 

(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec d’Àngels Casas
Preu: 36.92 €

L’objectiu principal d’aquest curs 
és enfortir el vincle nadó-adult a 
través de l’estimulació musical. 
Acompanyarem l’evolució del 
nadó amb cançons, audicions 
musicals, jocs i instruments mu-
sicals, donant èmfasi al concep-
te 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 1: Dilluns de 12.30 a 13.30 h 

Grup 2: Dilluns de 16.30 a 17.30 h

Grup 3: Dilluns de 17.30 a 18.30 h

(9 sessions. Inici 9 d’abril)
A càrrec d’Àngels Casas
Preu: 36.92 €

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

IOGA PER A NADONS

Dimarts de 11 a 12 h 
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 41.02 €

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 flexibilitat del cos, 
a través de postures de ioga, 
estiraments i tècniques de respi-
ració, alhora que connectes amb 
la teva criatura en un entorn on 
podràs compartir noves experi-
ències amb altres famílies.

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA POST-PART  

Dimarts de 12 a 13 h 
(10 sessions. Inici 3 d’abril)
A càrrec de Josep Llata
Preu: 41.02 €

Mètode de gimnàstica ideal 
per a treballar les abdominals 
no convencionals que es 
combinen amb un treball 
d’educació postural, respiratori 
i la musculació del sòl 
pèlvic. En aquest taller es 
realitzaran exercicis teòric-
pràctics d’aquest mètode per 
aprendre aspectes generals i 
específics de l’anatomia i dels 
hàbits saludables post-part i 

de manteniment suau. Taller 
recomanat a dones post-part. 
Es pot anar acompanyat del 
nadó.

DANSES, CANÇONS I JOCS 
MUSICALS PER A INfANTS 
D’1 A 3 ANYS      

N
Dijous de 16.30 a 17.30 h
(10 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec d’Amàlia Rivero
Preu: 41.02 €

Farem un seguit de propostes 
divertides per tal de trobar noves 
maneres d’expressar-nos i co-
municar-nos. A partir d’un clima 
de diversió i joc, deixarem anar 
la imaginació. Un taller per a què 
infants i famílies gaudeixin fent 
servir diferents materials, acom-
panyats sempre de la música i el 
jocs musicals. En aquest taller 
l’infant ha d’anar acompanyat 
d’un adult.

ZUMBA DANCE AMB 
NADONS

Dijous de 12 a 13 h
(10 sessions. Inici 5 d’abril)
A càrrec de Covadonga Viñas
Preu: 41.02 €

Vine a ballar amb el teu nadó 
al mateix temps que recuperes 
la forma física de manera lúdi-
ca! Taller ideal per estar amb el 
teu nadó i altres mares mentre 
recuperes la tonicitat del teu cos. 
És recomanable l’ús de por-
ta-bebès.

MASSATGE INfANTIL            
N

Dimarts de 16.30 
a 17.30 h
(5 sessions. Inici 8 de maig)
A càrrec d’Amàlia Rivero
Preu: 20.51 €

Taller indicat per a famílies 
amb infants de 1 a 3 anys. El 
massatge és una de les experi-
ències de relaxació més afecti-
ves que pot oferir-se a l’infant ja 
que ajuda a mantenir la salut, el 
benestar i proporciona la millora 
del sistema respiratori, circula-
tori, digestiu, excretor, nerviós i 
endocrí. Explicarem i practica-
rem els moviments per a realit-
zar un bon massatge, combinats 
amb exercicis de relaxació. Cal 
portar: tovallola i oli o crema 
hidratant.

MASSATGE PER A NADONS

Dimecres de 10 a 11.15 h
(5 sessions. Inici 11 d’abril)
A càrrec de Marta Rojano
Preu: 25.64 €

Taller indicat per a famílies 
amb nadons a partir dels 15 
dies fins als 18 mesos. 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 en l’àmbit físic i 
psicològic. 

TALLERS CULTURALS TALLERS CULTURALS
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SEMINARIS

HIDRATACIÓ fACIAL A LA 
PRIMAVERA

Divendres de 18.30 a 20 h
1 sessió: 27 d’abril.
A càrrec de Mònica Pueyo
Gratuït. Places limitades.

La primavera ja ha arribat! I no 
només hem de canviar el nostre 
armari sinó que la nostra pell 
també necessita reajustar-se al 
nou canvi d’estació. Gaudirem 
dels tractaments facials que 
més s’adapten a aquesta època 
de l’any per a mantenir la nostra 
pell suau, lluminosa i jove. Et ve 
de gust preparar la teva pell?

CURA DE LA PELL I 
AUTOMAQUILLATGE

Divendres de 18.30 a 20 h
1 sessió: 4 de maig.
A càrrec de Mònica Pueyo
Gratuït. Places limitades.

Vine a passar una estona diver-
tida mentre aprens una rutina 
de bellesa. Sortiràs amb la pell 
renovada, desintoxicada, terça, 
lluminosa i profundament hidra-
tada. També descobriràs com 
maquillar-te en tres minuts. Po-
sem a la teva disposició produc-
tes específics (taques, arrugues, 
acne...) però si ho prefereixes 
pots portar el teu necesser.

BELLESA I MAQUILLATGE 
ANTIESTRÉS

Divendres de 18.30 a 20 h
1 sessió: 11 de maig.
A càrrec de Mònica Pueyo
Gratuït. Places limitades.

Ens farem un tractament facial 
complet amb un producte inno-
vador i pioner que està revolucio-
nant el món de la bellesa, spa de 
mans i maquillatge anti-estrés. 
Del taller sortiràs relaxada, amb 
les mans perfectes, hidratades, 
amb la pell lluminosa, renovada 
i amb molta energia per afrontar 
la nova setmana. T’apuntes?

MEDITAR PER TROBAR LA 
PAU

Dissabte de 10.30 a 13.30 h
1 sessió: 5 de maig
A càrrec de Carme Boó
Preu: 12.31€

Curs intensiu de desenvolupa-
ment i creixement personal ori-
entat a la meditació i el mindful-
ness. Espai ideal on obtenir les 
eines essencials per equilibrar 
les nostres energies i on es tre-
ballaran aspectes com l’aproxi-
mació a la pau interior i la cons-
ciència de la importància d’estar 
present en el present.

CICLE “RUMB A LA ILLA 
BENESTAR” 

Cicle de seminaris on tindràs 
l’oportunitat d’aprendre les tècni-
ques necessàries per gestionar 
els pensaments negatius, buscar 
les eines per detectar i tractar les 
teves emocions i conèixer el sig-
nificat dels valors personals per 
clarificar les teves fites.
*La inscripció als seminaris és 
per sessió.

9 de MAIG: APAGA LA 
RADIO DELS PENSAMENTS 
NEGATIUS

Dimecres de 19.15 a 21.15 h
A càrrec d’Aranzazu del Castillo
Preu: 8.20 €

Entendrem com afecten els 
pensaments negatius en l’estat 
d’ànim i el comportament, i prac-
ticarem exercicis que ens ajudin 
a distanciar-nos d’aquests alho-
ra que identifiquem aquells va-
lors i àrees que són importants 
a la vida.

16 de MAIG: GESTIÓ 
D’EMOCIONS: NO DEIXIS 
QUE EL TEU VAIXELL 
S’ENfONSI

Dimecres de 19.15 a 21.15 h
A càrrec d’Aranzazu del Castillo
Preu: 8.20 €

Coneixerem les eines neces-
sàries per identificar les emoci-
ons que pertorben el nostre dia 
a dia i la manera amb la qual 
ens relacionem amb aquestes. 
Analitzarem com gestionem les 
emociones negatives i apren-
drem a relacionar-nos amb elles. 
S’exposaran continguts teòrics i 
pràctics i es realitzaran dinàmi-
ques i debats.

23 de MAIG: AGAfA EL TIMÓ 
DE LA TEVA VIDA: VALORS 
I fITES

Dimecres de 19.15 a 21.15 h
A càrrec d’Aranzazu del Castillo
Preu: 8.20 €

Aprendrem el significat i la im-
portància dels valors personals 
i també a clarificar les àrees 

importants de la nostra vida i 
valors personals. Analitzarem i 
dissenyarem un pla d’acció que 
segueixi la línia dels valors des-
tacats. S’exposaran continguts 
teòrics i pràctics i es realitzaran 
dinàmiques i debats.

TALLERS VOLUNTARIS

Oferta de tallers de caràcter anu-
al -d’octubre a juny- dirigits per 
persones que, de manera vo-
luntària, comparteixen els seus 
coneixements.
El dia de la inscripció es recollirà 
un donatiu de 10€ destinat a un 
projecte social escollit per la Co-
missió de Talleristes Voluntaris.
El material necessari per a la re-
alització de cada taller s’indicarà 
pel propi professor/a a l’inici dels 
tallers i anirà a càrrec de l’usuari/
ària. 
Si desitges formar part de la 
plantilla de talleristes voluntaris, 
escriu un correu a cclasagrera@
bcn.cat amb la teva proposta!

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS

De dilluns a divendres de 10 a 
14 h i de 16 a 20.30 h
• 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.

SEMINARIS TALLERS VOLUNTARIS
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DIBUIX 

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

MANUALITATS

Dilluns de 16 a 17.30 h
A càrrec de Remei Gómez

PATCHWORK

Divendres de 16 a 17.30 h
A càrrec de Margarida Segura, 
Marisa Rodríguez, Maria Cinta 
Martínez

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

PINTURA A L’OLI 

Cal tenir coneixement de dibuix 
per participar en aquest taller. 
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

AQUAREL·LA

Cal tenir coneixements bà-
sics: teoria del color, barreja..
Dimarts de 16 a 17.30 h
A càrrec de José Luís Zorrilla 

TALLERS DE 
LES ENTITATS

TALLER DE SARDANES 

Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: Gratuït
Inscripcions a la recepció del 
Centre Cívic La Sagrera.
A càrrec de l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de La Sagrera i Grup 
Sardanista Maig.

Vols aprendre a ballar sardanes? 
Pots venir sol o amb tota la família.

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 necessi-
tats de la programació pròpia del 
centre. Cal fer una sol·licitud prè-
via 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

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

ASSOCIACIÓ DE 
fOTOGRAfIA 
PHOTOSAGRERA
L’objectiu de l’Associació és 
crear un punt de trobada per a 
aficionats i professionals de la 
fotografia, veïns i veïnes de La 
Sagrera, sensibles a la impor-
tància cultural de la fotografia i 
que vulguin compartir activitats 
del grup. 
www.photosagrera.cat
info@photosagrera.cat

GRUP POÈTIC LITERARI 
NADIR
Divendres de 19.00 a 21.30 h.
angelescontri@gmail.com

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 di-
vendres de 9:30h a 11 h.
Tel. 687 338 729
www.sagrera.es 
saacbcn@hotmail.com

ASSOCIACIONS TEATRALS 
DEL CENTRE
• ARCOIRIS
Assaig els dijous i divendres,  
20 - 22 h.
• EL CALAIX
Assaig els dimarts i dijous, 
21.30 - 23 h.
• CIA GATS
Assaig els dilluns, 21.30 -  23.30 
h. 
www.ciagats.com / 
gats@lasagrera.info

TALLERS DE LES ENTITATS ENTITATS
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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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LA SAGRERA

MAPA

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


