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LLEGENDA

TALLERS

NOVETATN

TALLERS CULTURALS

CREIXEMENT PERSONAL, SALUT I BENESTAR 
EXPRESSIÓ, BALLS I DANSES
RECURSOS
TALLERS EN FAMÍLIA

INFORMACIÓ I SERVEIS

ENTITATS DEL CENTRE

INSCRIPCIONS

Del 3 de juny al 5 de juliol. No es faran inscripcions fora de les dates 
establertes.
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
Inici de les activitats: A partir de l’1 de juliol.

NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ON-LINE 

Del 3 de juny al 5 de juliol. No es faran inscripcions fora de les dates 
establertes.
•Inici inscripcions a partir de les 10 h.
•Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.bar-
celona.cat/ccivics/lasagrera.
•Per a totes les activitats les places són limitades. 
•Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat/ada com a usuari/ària de 
l’equipament. 
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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 da-
tes establertes.
•Els preus corresponen als aprovats 
per la Comissió de Govern de l’Ajun-
tament de Barcelona per al 2019.
•La inscripció pot fer-se de forma 
presencial al centre cívic o via on-
line a través de la pàgina web ajunta-
ment.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.
•El centre es reserva el dret de variar 
la programació, l’horari, el/la profes-
sor/a o la ubicació d’una activitat, 
dins l’equipament, si ho considera 
necessari. 
•El centre es reserva el dret de sus-
pendre les activitats que no tinguin 
un nombre mínim de participants 
o per altres raons tècniques. En 
aquests casos, s’efectuarà la devo-
lució de l’import de la inscripció mit-
jançant targeta o ingrés bancari, del 
25 al 28 de juny
•En cas que l’usuari/ària s’hagi de 
donar de baixa d’un taller ho haurà 

de notificar durant el període de de-
volucions (del 25 al 28 de juny). Un 
cop iniciats els tallers, 1 de juliol, 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.
•Tots els tallers començaran 5 mi-
nuts després i acabaran 5 minuts 
abans de l’hora marcada en el pro-
grama.
•Es recuperaran les sessions per-
dudes per causes alienes a l’usuari/
ària, dins del trimestre en curs.
•Cal indicar al/la professor/a qualse-
vol aspecte de salut destacable que 
s’hagi de tenir en compte a l’hora de 
realitzar el taller. 
•El material fungible que sigui ne-
cessari per al taller anirà a càrrec 
de l’usuari/ària. En la informació 
de cada taller s’especifica quin és 
aquest plus econòmic.
•El centre declina tota responsabili-
tat per pèrdua de material i d’objec-
tes de valor econòmic o personal. En 
cas que hi tingueu material, l’haureu 
de retirar de les sales o armaris en fi-
nalitzar la darrera sessió del trimestre.
La inscripció a un taller significa 
l’acceptació d’aquesta normativa.

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de manera pre-
sencial i presentar al moment la documentació requerida en cada cas.
• El descompte només és aplicable a un taller.
• Descompte per aturats/ades: certificat d’empadronament de l’Ajunta-
ment de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida laboral, ambdós 
documents han d’estar actualitzats. 
• Descompte per família nombrosa i monoparental: fotocopia del carnet 
acreditatiu.
• Descompte per famílies perceptores del PIRMI: documentació acredi-
tativa.
• Descompte per discapacitat: documentació acreditativa.
• Podeu consultar la informació detallada a la pàgina web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.
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CREIXEMENT 
PERSONAL, SALUT I 
BENESTAR 

MEDITACIÓ PER AL DIA A DIA   

2, 9 i 16 DE JULIOL
Dimarts de 11.30 a 13 h
Preu: 18.46 € (3 sessions)
Professional: Mar Àlvarez

La meditació és present en to-
tes les tradicions espirituals i 
de creixement personal i és un 
dels mètodes més eficaços per 
a connectar amb un/a mateix/a, 
rebaixar el nivell d’estrès i mi-
llorar la nostra salut en general. 
Aprendrem què vol dir meditar 
i els beneficis de la seva pràcti-
ca. Comprendrem la importàn-
cia de la relació cos-ment per 
a la pràctica en la vida diària i 
inclourem moviment, respira-
ció, visualització, creativitat i 
consciència corporal.

HATHA VINYASA IOGA

DE L’1 AL 17 DE JULIOL
Dilluns i dimecres de 17.30 a 
19 h
Preu: 36.92 € (6 sessions)
Professional: de Paula Garcia
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

En el hatha vinyasa ioga es 
combinen postures asanes 
dinàmiques, asanes mantin-
gudes, respiració conscient, 
pranayamas bàsics, meditació 
i relaxació. Taller recomanat a 
persones que volen practicar 
un ioga actiu físicament. Ses-
sions intenses però respec-
tuoses amb les necessitats i 
capacitats de cada persona.

IOGA 

DEL 2 AL 18 DE JULIOL

Grup 1: dimarts i dijous de 10 
a 11.30 h
Preu: 36.92 € (6 sessions)
Professional: Mar Àlvarez

Grup 2: dimarts i dijous de 19 
a 20 h
Preu: 24.61 € (6 sessions)
Professional: Marina Palop

Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Ioga significa “unió”, unió en-
tre ment, cos i emocions. 
En aquest taller es tractaran 
aquests conceptes a través del 
treball corporal, la respiració, la 
concentració i la millora de la 
postura corporal. Estirar el cos 
i respirar correctament per alli-
berar tensions, arribant així a 
un estat físic i mental saludable.

ACROIOGA

DE L’1 AL 16 DE JULIOL
Dilluns i dimarts de 20 a 21.15 h
Preu: 30.77 € (6 sessions)
Professional: Sonia Linda Briz-
zolari
Observacions: No fa falta ins-
criure’s en parella. Cal dur roba 
còmoda, mitjons i tovallola.

Acroioga Barcelona és una 
pràctica de transformació per-
sonal amb l’altre, d’expressió 
i connexió humana en un am-
bient segur, de convivència, 
de jocs i reptes corporals. En 
l’acroioga es treballa una acro-
bàcia inicial oberta a tots i 
totes, i s’incideix en l’aspecte 
emocional, superant limitaci-
ons i barreres de la ment. 

TALLERS CULTURALS
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DINÀMIC IOGA

DEL 2 AL 18 DE JULIOL
Dimarts i dijous de 20 a 21.15 h
Preu: 30.77 € (6 sessions)
Professional: Marina Palop
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

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 ener-
gitza el cos, preparant-lo per a 
una quietud estable i ens faci-
litarà una profunda interioritza-
ció de la consciència. 

CORRECCIÓ POSTURAL I 
ESTIRAMENTS

2, 9 i 16 DE JULIOL
Dimarts de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Carlota Fernández
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

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 tre-
ballarà la tonificació muscular 
i la flexibilitat.

PILATES

DEL 2 AL 18 DE JULIOL
Dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 36.92 € (6 sessions)
Professional: Dimarts – Carlota 
Fernández // Dijous - Neritza 
Pinillos
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Mètode molt efectiu per en-
fortir, estirar la musculatura i 
per millorar la postura corpo-
ral, augmentant la mobilitat de 
les articulacions i la flexibilitat 
a partir de la concentració, la 
respiració i la precisió dels mo-
viments.

DEFENSA PERSONAL
FEMENINA   

DE L’1 AL 17 DE JULIOL
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 36.92 € (6 sessions)
Professional: Alexandre Rodrigo
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, tovallola i aigua.

La defensa personal propor-
ciona un sentiment de segu-
retat i d’empoderament. A 
través de les diferents tècni-
ques del Judo, el cos i la ment 
s’uneixen per a millorar l’agi-
litat mental i física i prevenir 
les agressions. Així en aquest 
taller, treballarem el cos i la 
ment amb les tècniques del 
Judo per aprendre estratègies 
de defensa personal. 

TALLERS CULTURALS
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GIMNÀSTICA SUAU I DE 
MANTENIMENT

DEL 2 AL 17 DE JULIOL
Dimarts i dimecres de 11.30 a 
12.30 h
Preu: 24.61 € (6 sessions)
Professional: Neritza Pinillos
Observacions: Taller indicat i 
adreçat a persones majors de 
65 anys. Cal portar tovallola, 
roba i calçat còmodes.

Sessions guiades de movi-
ments suaus i respiració per 
alleujar el dolor, millorar la 
mobilitat articular, enfortir la 
musculatura i optimitzar el 
desenvolupament de les acti-
vitats físiques que requereix el 
dia a dia. Es farà un treball de 
consciència corporal, alinea-
ció i educació postural. 

EDUCACIÓ POSTURAL

3, 10 i 17 DE JULIOL
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 18.46 € (3 sessions)
Professional: Miquel Antolin, 
d’AirActive
Observacions: Cal portar tova-
llola, roba i calçat còmodes.

Sessions de treball corporal 
per millorar la postura i esti-
rar el cos de manera correcta. 
Aprendrem a ser conscients 
de la pròpia postura i dels fac-
tors que poden influir de ma-
nera negativa en aquesta, al-
hora que treballarem els errors 
posturals per recuperar l’aline-
ació correcta per aconseguir 
un funcionament òptim.

POSA’T EN FORMA    

2, 9 i 16 DE JULIOL
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 12.31 € (3 sessions)
A càrrec de Carlota Fernández
Observacions: Cal dur tovallola 
i aigua.

Taller d’entrenament general per 
tonificar el cos de manera inte-
gral. A part d’exercicis específics 
de glutis i cames treballarem l’es-
tabilització de l’omòplat, la mus-
culatura de l’esquena i farem més 
forta la musculatura abdominal. 

BODY BALANCE

3, 10 i 17 DE JULIOL
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Laura Martin
Observacions: Cal dur tovallo-
la, mitjons i aigua.

Programa d’exercicis on es com-
bina el ioga, els estiraments, el 
pilates i tai-txi per entrenar de for-
ma suau però efectiva, relaxar-se 
i equilibrar el cos i la ment.

MARXA NÒRDICA

4, 11 i 18 DE JULIOL
Dijous de 18.30 a 21 h
Preu: 30.77 € (3 sessions)
Professional: Fernando Barto-
lomé de Nordic Walking Tera-
pèutic (NWT)
Observacions: El primer dia, 
4 de Juliol, us trobareu a les 
18.30 h al Centre Cívic.

Practica aquesta activitat física 
moderada i saludable, apropia-
da per a totes les edats. Activa’t, 
socialitza’t i gaudeix de la teva 
ciutat mentre aprens a tenir cura 
de tu mateix/a. 

TALLERS CULTURALS
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EXPRESSIÓ, BALLS I 
DANSES 

ZUMBA  

DE L’1 AL 17 DE JULIOL
Dilluns i dimecres de 19 a 20 h 
Preu: 24.61 € (6 sessions)
Professional: Laura Martin
Observacions: Cal dur tovallola 
i aigua.

La Zumba és un taller on a través 
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 divertit! 

AERÒBIC DANCE

4, 11 i 18 DE JULIOL
Dijous de 19 a 20 h 
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Paulo Da Cruz
Observacions: Cal dur tovallola 
i aigua.

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 músculs, 
a partir d’exercicis coreografiats 
al ritme de la música, d’intensitat 
moderada però continua. 

RITMES LLATINS SENSE 
PARELLA

4, 11 i 18 DE JULIOL
Dijous de 20 a 21.15 h 
Preu: 15.38 € (3 sessions)
Professional: Paulo Da Cruz
Observacions: No cal parella.

Un intensiu de ball perquè mar-
xis de vacances sabent ballar 
diferents estils llatins: meren-
gue, salsa, kizomba, bachata...

RECURSOS

FEM EL NOSTRE PROPI NE-
CESSER I CLASSIFICADOR 
DE BOSSA

1, 8 i 15 DE JULIOL
Dilluns de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 24.61 € (3 sessions)
Professional: Alicia Corripio
Observacions: el primer dia 
s’indicarà el material que cal 
portar.

En aquest taller tindreu l’opor-
tunitat de fer el vostre propi 
necesser i un classificador de 
bossa amb roba resinada. Es 
treballarà el projecte, el mèto-
de de realització, les peces, el 
tall, el muntatge i el cosit per 
tal de que acabeu el juliol amb 
les vostres peces personalit-
zades!

TALLERS CULTURALS
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STREET PHOTOGRAPHY

DEL 2 AL 18 DE JULIOL
Dimarts i dijous de 18.30 a 
20.30 h
Professional: Rodrigo Stocco
Preu: 49.22 € (6 sessions)
Observacions: Cal portar Cà-
mera fotogràfica digital reflex o 
compacta amb opcions manu-
als i calçat còmode.

Taller adreçat a persones amb 
coneixements bàsics de foto-
grafia on es proposa una sèrie 
de passejades fotogràfiques 
per Barcelona, cercant bones 
històries per a fotografiar i po-
sar en pràctica el: fer i pensar 
fotogràfic. La primera sessió es 
farà al centre cívic per determi-
nar les sortides. En cada una 
de les sortides, hi haurà reptes 
tècnics i creatius per assegurar 
la diversió de les sessions.

FEM UN DIARI DE VIATGE

2, 9 i 16 DE JULIOL
Dimarts de 17 a 19 h
Professional: Jesica Casanova, 
d’Arquitectura del Libo
Preu: 24.61 € (3 sessions)
Material: 8 € (el material s’abo-
narà en efectiu el primer dia de 
classe). 

Fes el diari que t’acompanyi 
en els teus viatges! Una en-
quadernació que s’entrecreua 
com els dits de les mans. Do-
narem màxim protagonisme 
als fils i al paper. I sense cap 
mena d’adhesiu! Fem-ho fàcil. 
També el podràs fer servir com 
a àlbum, receptari… El que tu 
vulguis!

MANDALES: UN RECURS 
PEL BENESTAR

4, 11 i 18 DE JULIOL
Dijous de 17.30 a 19 h 
Preu: 18.46 € (3 sessions)
Professional: Alicia Corripio
Observacions: el primer dia 
s’indicarà el material que cal 
portar.

Gaudeix d’una estona de ben-
estar i tranquil·litat fent man-
dales. 

INICIACIÓ A L’UKELELE

DE L’1 AL 17 DE JULIOL
Dilluns i dimecres de 17 a 
18.30 h 
Preu: 36.92 € (6 sessions)
Professional: Marta Vigo
Observacions: Cal portar un 
ukelele soprano, concert o te-
nor.

L’ukelele és un instrument molt 
agraït per iniciar-se en el món 
de la música. Amb aquesta pe-
tita guitarreta de quatre cordes 
originària de les Illes Hawaii 

TALLERS CULTURALS
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MÚSICA PER A INFANTS DE 
1 A 3 ANYS

1, 8 i 15 DE JULIOL
Dilluns de 12.30 a 13.30 h 
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Aïda Beltri

Taller familiar on a través de 
jocs, cançons i activitats adap-
tades per a petits/es i mares/
pares, anirem introduint la mú-
sica a la vida dels infants. 

MOVIMENT CREATIU EN 
FAMÍLIA, INFANTS D’1 A 3 
ANYS

3, 10 i 17 DE JULIOL
Dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Cooperativa TATA 
INTI

L’objectiu del taller és potenci-
ar el desenvolupament integral 
dels infants generant un espai 
vivencial que faciliti la comuni-
cació empàtica, la comprensió 
de les emocions i l’expressió 
de les mateixes a través del 
cos i el moviment lliure i es-
pontani. Un espai lúdic, creatiu 
i vivencial on explorar a través 
del moviment espontani, la 
dansa el joc i la CNV (Comuni-
cació no violenta), on de forma 
intrínseca treballarem les rela-
cions amb el nostre cos, amb 
l’espai, el temps, el ritme i amb 
els altres.

aprendrem les primeres notes 
i els primers acords per tocar i 
cantar temes d’arreu del món. 

UKELELE NIVELL MITJÀ

3, 10 i 17 DE JULIOL
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 18.46 € (3 sessions)
Professional: Marta Vigo
Observacions: Cal saber llegir 
una partitura amb l’ukelele a 
blanques, negres i corxeres i 
les notes de l’escala de Do. Cal 
portar Ukelele soprano, tenor o 
concert.

Si ja has tingut un primer con-
tacte amb l’ukelele en aquest 
taller pots aprofundir els teus 
coneixements, alhora que t’ho 
passaràs molt bé tocant i can-
tant en grup.

TALLERS EN FAMÍLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS DE 2 A 12 
MESOS

1, 8 i 15 DE JULIOL
Dilluns de 11.30 a 12.30 h 
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Aïda Beltri

L’objectiu principal d’aquest 
curs és enfortir el vincle na-
dó-adult/a a través de l’estimu-
lació musical. Acompanyarem 
l’evolució del nadó amb can-
çons, audicions musicals, jocs 
i instruments musicals, donant 
èmfasi al concepte de música 
perquè aquesta contribueixi a 
l’educació global de l’infant. 

TALLERS CULTURALS



10

TOCA-MOU SENT PER A 
INFANTS DE 0 A 3 ANYS

5, 12 i 19 DE JULIOL
Divendres de 11 a 12 h
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Cooperativa TATA 
INTI

Un espai de descoberta i ex-
perimentació on es convida als 
infants a una vivència sensori-
al a través de diferents propos-
tes, textures i materials. Els 
sentits, el moviment i el joc lliu-
re es tradueixen en propostes 
lúdic-sensorials de diferents 
formes i colors. Propostes úni-
ques a cada sessió on provo-
car l’interès, l’experimentació 
i la curiositat dels més petits 
i petites: llums i ombres, ma-
terial heurístic... són alguns 
dels elements que inspiren les 
sessions. Aquest taller ofereix 
múltiples beneficis sensori-
als i motrius, de descoberta, 
desenvolupament i estimulació 
de la creativitat.

PSICOMOTRICITAT  
PER A NADONS 

4, 11 i 18 DE JULIOL

Grup 1: nadons de 1 a 6 mesos
Dijous de 10.30 a 11.30 h

Grup 2: nadons de 6 a 12 mesos
Dijous de 11.30 a 12.30 h

Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Marina Tsartsara

Basat en la tècnica del Bo-
dy-Mind Centering (BMC®) 
treballarem la integració dels 
reflexes i el desenvolupament 
psicomotor infantil a través de 
l’observació, els patrons del 
moviment evolutiu infantil i es-
tímuls sensorials.

IOGA FAMILIAR PER A  
INFANTS D’1 A 3 ANYS

4, 11 i 18 DE JULIOL
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 12.31 € (3 sessions)
Professional: Marina Palop

Aquest taller ofereix un espai 
per aprendre a relaxar-se i 
practicar un ioga lúdic i inte-
ractiu entre adult i infant, faci-
litant així el desenvolupament 
d’aquest i acompanyant-lo en 
els seus processos evolutius 
a partir d’un ambient càlid i 
agradable. A través de la tèc-
nica del ioga i els estiraments, 
treballarem la força, la flexibi-
litat i tècniques de respiració 
per millorar el dia a dia de l’in-
fant i adult alhora que enfortim 
vincles emocionals i es desen-
volupa una connexió molt es-
pecial entre la família.

TALLERS CULTURALS
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INFORMACIÓ I SERVEIS

BARCELONA WIFI, CONNE-
XIÓ 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 DEL 
CENTRE CÍVIC

COMISSIÓ DE FESTES DE 
LA SAGRERA
Organitzem i coordinem el ca-
lendari festiu del barri de La 
Sagrera. 
www.festesdelasagrera.com; 
Contacte: 
festa@festesdelasagrera.cat

ASSOCIACIÓ DE FOTOGRA-
FIA PHOTOSAGRERA
L’objectiu de l’Associació és crear 
un punt de trobada per a aficio-
nats/ades i professionals de la fo-
tografia, veïns i veïnes de La Sa-
grera, sensibles a la importància 
cultural de la fotografia i que vul-
guin compartir activitats del grup.  
www.photosagrera.cat 
Contacte: info@photosagrera.cat

GRUP POÈTIC LITERARI 
NADIR
Divendres de 19.00 a 21.30 h.
Contacte: 
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 CO-
MERCIANTS
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  
Contacte: 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 
Contacte: 
gats@lasagrera.info

SERVEIS ENTITATS
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C. Martí Molins, 29
08027 BARCELONA
Tel.: 93 351 17 02

Dilluns a divendres 
de 10 a 14.30 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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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


