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INSCRIPCIONS

Del 4 de setembre al 4 d’octubre. 
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 del dilluns 30 de setembre.

LLEGENDA

TALLERS

PROMOCIÓ CULTURALPC

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS, HISTÒRIA I CULTURA
CREIXEMENT PERSONAL, SALUT I BENESTAR  
EXPRESSIÓ I BALLS
CREATIVITAT: FET A MÀ
RECURSOS
 IDIOMES
 EXPRESSIÓ MUSICAL
 FOTOGRAFIA
 ESCRIPTURA 
TALLERS EN FAMÍLIA

TALLERS VOLUNTARIS 

INFORMACIÓ I SERVEIS

ENTITATS DEL CENTRE
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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 re-
quereix inscripció prèvia en les dates 
establertes.
• Els preus corresponen als aprovats per 
la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona per al 2019.
• La inscripció pot fer-se de forma presen-
cial 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 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.
• El centre es reserva el dret de variar la 
programació, l’horari, el/la professor/a o 
la ubicació d’una activitat, dins l’equipa-
ment, 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 al-
tres raons tècniques. En aquests casos, 
s’efectuarà la devolució de l’import de la 
inscripció mitjançant targeta o ingrés ban-
cari, del 23 al 27 de setembre.
• 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 23 
al 27 de setembre). Un cop iniciats els 
tallers, 30 de setembre, 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 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/ària, dins del 
trimestre en curs.
• 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 trimes-
tre i que, per tant, el centre romandrà 
tancat són 12 d’octubre, 1 de novem-
bre i 6 de desembre.
• Els tallers que es portin a terme en dis-
sabte no faran classe el 2 de novembre 
i el 7 de desembre. 
• Cal indicar al/la professor/a qualsevol 
aspecte de salut destacable que s’hagi 
de tenir en compte a l’hora de realitzar 
el taller. 
• El material fungible que sigui necessari 
per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. 
En la informació de cada taller s’especifi-
ca quin és aquest plus econòmic.
• 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 

Del 4 de setembre al 4 d’octubre. No es faran inscripcions fora de les dates es-
tablertes.
•Inici inscripcions a partir de 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/ada com a usuari/ària de l’equipament. 

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de manera presencial i pre-
sentar al moment la documentació requerida en cada cas.
• El descompte només és aplicable a un taller al trimestre.
• Descompte per aturats/ades: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barce-
lona 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 acreditativa.
• Descompte per discapacitat: documentació acreditativa.
• Podeu consultar la informació detallada a la pàgina web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.
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HUMANITATS, HISTÒ-
RIA I CULTURA

GRANS MESTRES 
DE LA PINTURA: EL 
RENAIXEMENT

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marcos Yañez

El Renaixement va ser possible 
gràcies a nombrosos avanços 
matemàtics, científics, d’en-
ginyeria i de construcció però 
també va ser el resultat d’un 
gran canvi de paradigma filosò-
fic i de mentalitat. És aquí on es 
desenvolupa el concepte d’indi-
vidu i d’autor artístic, que ja no 
és un mer artesà sinó un intel-
lectual que desenvolupa la seva 
disciplina a partir de l’esforç, de 
l’estudi i de la ciència. Analitzant 
i gaudint de les obres d’artistes 
com Leonardo, Miguel Angel, 
Rafael o El Bosco descobrirem 
les causes dels canvis històrics 
i aprendrem d’una forma amena 
la història de la cultura, de l’art i 
del pensament.    

POESIA DEL RENAIXEMENT 
I BARROC       

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 18 a 19.30 h
Gratuït (9 sessions)
Professional: Jordi Caixàs i 
Borrell

L’amor diví i profà, la mort, la 
bellesa, la nostàlgia, el pas del 
temps, l’homosexualisme, l’ero-
tisme, la crítica social, el pensa-
ment filosòfic... a través de l’obra 
poètica de Garcilaso de la Vega, 
Fray Luís de León, San Joan 
de la Creu, Pierre de Ronsard, 
Joachim du Bellay, Louise Labé, 
William Shakespeare, Luís de 
Góngora i Francisco Quevedo.

VISITEM LA BARCELONA 
CULTURAL

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Trama Serveis 
Culturals
Observacions: El preu de les 
entrades no està inclòs en el 
preu del taller. La primera ses-
sió es realitzarà al Centre Cívic.

Descobrirem el patrimoni ar-
tístic de Barcelona i gaudirem 
de la vida cultural de la ciutat 
mitjançant visites comentades 
a museus, centres culturals, 
exposicions temporals i espais 
d’interès artístic com galeries o 
fàbriques de creació. 

TALLERS CULTURALS
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CREIXEMENT 
PERSONAL, 
SALUT I BENESTAR  

CREIXEMENT PERSONAL

APREN A LIDERAR AMB 
CONSCIÈNCIA: 
LIDERATGE FEMENÍ

DE L‘1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Izaskun Viloria 

En aquest taller podràs desco-
brir els avantatges de liderar la 
teva vida a través de l’energia 
femenina, tenint en compte va-
lors com la col·laboració, l’es-
colta i l’empatia. Amb aquest 
curs pràctic aprendràs diferents 
eines per auto-regular les teves 
emocions, estimular l’empatia, 
practicar habilitats comunicati-
ves i connectar amb el cos i la 
intuïció. També es treballaran 
les pors i les creences que mol-
tes vegades, impedeixen auto 
liderar-te de forma conscient.

MINDFULNESS I EMOCIONS

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 20 a 21.15 h 
Preu: 46.15 € (9 sessions)
Professional: Ariadna Salvador

En aquest taller et donarem 
eines de mindfulness, coaching 
i de creativitat que t’acompa-
nyaran en el camí de viure els 
canvis. T’emportaràs tips d’ali-
mentació conscient i d’hàbits 
saludables que et permetran 

potenciar la connexió amb el pre-
sent, amb la teva essència i t’aline-
aran dia a dia amb el teu propòsit.

LUDIFIC(ART) I EMPODERAT

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Pilar Vélez

Taller de mediació artística amb 
perspectiva de gènere que re-
laciona l’art, el joc i l’educació. 
L’objectiu del taller és recuperar 
el joc com a eina d’exploració i 
revisar els patrons d’educació 
patriarcal a través de les arts 
plàstiques i visuals per tal d’en-
fortir l’autoestima, treballar l’au-
tonomia i cercar nous patrons 
d’educació i conducta.

SALUT I BENESTAR

MEDITACIÓ PER AL DIA A DIA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Mar Àlvarez

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.

TALLERS CULTURALS
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BODY FLOW: ESTIRAMENTS 
I FLUIDESA DEL COS

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Martina Lohse
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Taller on es combinarà l’entre-
nament corporal, la relaxació i 
l’alegria per aconseguir arribar 
a un estat de benestar òptim. Es 
treballarà amb la base de dife-
rents disciplines, com el Hatha 
Ioga, l’entrenament facial, els 
estiraments, i el Ioga Nidra en-
tre d’altres.

YAABA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 19.45 a 21.15 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Martina Lohse 
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Ioga, Atenció, Afro, Brasil, 
Acció. Aquesta tècnica com-
bina en la mateixa sessió, una 
primera part d’estiraments i una 
segona de moviments corpo-
rals a través de la dansa, amb 
l’objectiu de millorar la postura 
i l’estat de la columna vertebral. 

IOGA 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Grup 1: dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Mar Àlvarez

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Grup 2: dimarts de 19 a 20 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Marina Palop

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Grup 3: dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Rafanell
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Aprendrem postures per toni-
ficar i estirar el cos, i respirar 
correctament per alliberar ten-
sions amb l’objectiu d’arribar a 
un estat físic i mental saludable. 
Ideal per aprendre a controlar 
la respiració, la concentració i 
la millora de la postura corporal.

IOGA RESTAURATIU 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Rafanell
Observacions: Adreçat a perso-
nes que pateixen lesions. Cal dur 
roba còmoda, mitjons i tovallola.

TALLERS CULTURALS
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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 cada 
persona, aprendrem estratè-
gies per a moure’ns, respirar i 
sentir-nos més en equilibri amb 
nosaltres mateixos/es i amb el 
nostre entorn. 

HATHA VINYASA IOGA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 55.38 € (9 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, pranayamas bàsics, 
respiració conscient, meditació 
i relaxació. Taller recomanat a 
persones que volen practicar 
un ioga actiu físicament. Sessi-
ons intenses però respectuoses 
amb les necessitats i capacitats 
de cada persona.

DINÀMIC IOGA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 20 a 21.15 h
Preu: 51.28 € (10 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 energitza el cos, pre-
parant-lo per a una quietud esta-
ble i ens facilitarà una profunda 
interiorització de la consciència. 

ACROIOGA

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 20 a 21.15 h
Preu: 51.28 € (10 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 pràc-
tica de transformació personal 
amb l’altre, d’expressió i connexió 
humana en un ambient segur, de 
convivència, de jocs i reptes cor-
porals. En l’acroioga es treballa 
una acrobàcia inicial oberta a tots 
i totes, i s’incideix en l’aspecte 
emocional, superant limitacions i 
barreres de la ment. 

IOGA DINÀMIC I MEDITACIÓ 
IOGA NIDRA 

9 DE NOVEMBRE 
Dissabte de 10.30 a 12.30 h
Gratuït (places limitades)
Professional: Paula Garcia
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Taller intensiu on tindràs la pos-
sibilitat de combinar dos tècni-
ques de ioga. Prepararem el cos 
i la ment a través d’un Ioga Dinà-
mic, seguit d’una meditació Ioga 
Nidra on prendrem consciència 
de tot el cos. Amb aquesta pràc-
tica aconseguirem relaxar-nos 
de manera òptima i conscient.

TALLERS CULTURALS
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ESQUENA SANA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Carlota Fernán-
dez
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

El fil conductor del taller serà 
la tècnica Pilates: aplicarem 
aquests exercicis per aconse-
guir un major control postural 
centrat en l’estabilització de la 
columna vertebral, enfortint els 
músculs de l’esquena i tonifi-
cant l’abdomen, amb especial 
atenció en la zona cervical i 
lumbar. La respiració conscient 
i els exercicis d’estiraments ens 
ajudaran a guanyar mobilitat ar-
ticular i a alliberar tensions. És 
important prendre consciència 
dels mals hàbits posturals ad-
quirits en el nostre dia a dia per 
tal de posar-hi solució i evitar 
possibles lesions.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Air Active
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Amb aquest mètode treballa-
rem els abdominals tenint cura 
de l’esquena i prevenint proble-
mes, com incontinències d’ori-
na o els prolapses dels òrgans 
pelvians (bufeta, matriu i recte). 
Una tècnica respectuosa amb 
el cos que ens ajuda a reparar, 
treballar i enfortir la musculatura 

abdominal i pèlvica, alhora que 
actua com a mitjà de prevenció i 
com mètode d’entrenament glo-
bal per a exercitar tota la mus-
culatura postural sense provocar 
augments de pressió.

PILATES

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE 
Grup 1: dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Carlota Fernández

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup 2:  dijous de 17.30 a 18.30 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Neritza Pinillos

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

Mètode molt efectiu per enfortir i 
estirar la musculatura, i millorar 
la postura corporal augmentant 
la mobilitat de les articulacions 
i la flexibilitat a partir de la con-
centració, la respiració i la preci-
sió dels moviments.

DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA   

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Alexandre Rodrigo
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, tovallola i aigua.

TALLERS CULTURALS
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Observacions: El primer dia del 
curs es quedarà al Centre Cívic. 
Cal portar roba i calçat còmo-
des. 

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

EXPRESSIÓ I BALLS

FITNESS DANCE

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Paulo Da Cruz
Observacions: Cal dur tovallola 
i aigua.

Taller que combina el ball amb 
la gimnàstica aeròbica, desen-
volupant aspectes tan impor-
tants com la coordinació, el 
sentit del ritme i la tonificació 
dels músculs a partir d’exercicis 
coreografiats, d’intensitat mo-
derada però continua, al ritme 
de la música. 

La defensa personal proporciona 
un sentiment de seguretat i d’em-
poderament. A través de les dife-
rents tècniques del Judo, el cos i la 
ment s’uneixen per tal de millorar 
l’agilitat mental i física i prevenir les 
agressions. En aquest taller tre-
ballarem el cos i la ment amb les 
tècniques del Judo per aprendre 
estratègies de defensa personal. 

GIMNÀSTICA SUAU I 
MANTENIMENT

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Grup 1: Dimarts de 11.30 a 
12.30 h

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup 2: Dijous de 10.45 a 11.45 h
Preu: 41.02 € (10 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 moviments 
suaus i tècniques de respiració 
per alleujar el dolor, millorar la 
mobilitat articular, enfortir la mus-
culatura i optimitzar el desenvolu-
pament de les activitats físiques 
que requereix el dia a dia. Es farà 
un treball de consciència corpo-
ral, alineació i educació postural. 

INICIACIÓ A LA MARXA 
NÒRDICA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 29 DE 
NOVEMBRE
Divendres de 9 a 10.30 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Nordic Walking 
Terapèutic

TALLERS CULTURALS
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En aquest taller aprendràs a 
elaborar composicions florals, 
tècniques constructives, el 
treball amb el color... amb ele-
ments naturals o artificials. Ob-
tindràs les eines necessàries i 
despertaràs la teva creativitat 
per dissenyar tot tipus d’arranja-
ments florals! 

DIBUIX I PINTURA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 19.45 a 21.15 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Elisa Arias
Observacions: El material fun-
gible anirà a càrrec de l’usuari/
ària. 

En aquest curs treballarem la 
nostra capacitat creativa ad-
quirint més consciència tècnica 
amb el dibuix i la pintura. Els 
objectius són desenvolupar les 
tècniques bàsiques de repre-
sentació i composició a partir 
de l’observació de la realitat per 
entendre l’espai, forma, llum i 
color, com a suport per a projec-
tar qualsevol idea, més enllà de 
la realitat, si es desitja.

ZUMBA 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup 1: Dimecres de 19 a 20 h 
Grup 2: Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 41.02 € (10 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! 

CREATIVITAT: 
FET A MÀ

PATCHWORK

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Alicia Corripio
Observacions: Cal portar: roba, 
agulles, fils, tisores, regla i paper.

El patchwork és la tècnica d’unir 
retalls formant dibuixos que fi-
nalment s’embuaten. En aquest 
taller aprendràs tot el que es pot 
fer jugant amb robes de colors, 
estampats i textures. 

ART FLORAL       

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Alicia Corripio
Observacions: El material fungi-
ble anirà a càrrec de l’usuari/ària. 

TALLERS CULTURALS
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INICIACIÓ AL PATRONATGE 
I CONFECCIÓ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 17 a 18.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marisol Saavedra
Observacions: Durant el curs 
serà necessari portar paper 
de patronatge (manila o craft), 
carpeta gran, llapis, goma, cen-
tímetre, esquadra (el més gran 
possible).

Amb aquest taller d’iniciació 
aprendràs des de zero les ba-
ses del patronatge. Comença-
rem treballant els patrons d’una 
camisa, que es confeccionarà 
amb tela prototip i així partici-
paràs de tot el procés creatiu. 
Aquest curs et permetrà crear 
els teus propis dissenys a mida!

MANUALITATS: DECORACIÓ 
DE TAULES NADALENQUES

19 DE DESEMBRE
Dijous de 10.30 a 13.30 h
Preu: 12.31 € (1 sessió)
Professional: Alicia Corripio
Suplement material: 12 € (S’abo-
narà el primer dia de classe)

Farem un Nadal especial re-
alitzant accessoris fàcils de 
confeccionar a mà. Projectes 
plens d’encant per fer una 
taula acollidora aquests dies 
tant assenyalats. Aprendrem a 
combinar diferents materials i 
utilitzarem la geometria, el dis-
seny i la creativitat com a fac-
tors essencials per a la creació 
de treballs.

RECURSOS

IDIOMES

SPEAK UP! 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 10 a 11.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: Nivell intermedi-
ate. 

Estàs cansat/ada d’estudiar 
anglès de manera tradicional? 
Doncs ja és hora de deixar 
d’estudiar i començar a practi-
car! Vine a conversar amb no-
saltres. En aquest taller t’ajuda-
rem a mantenir una conversa 
fluïda i aprendràs vocabulari a 
partir de cançons, sèries, noti-
cies, etc.

ANGLÈS PER VIATJAR 

DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE
Dilluns de 11.30 a 13 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: Nivell bàsic.

T’agrada viatjar i sentir-te com 
a casa? En aquest taller prac-
ticarem l’anglès i aprendrem 
nou vocabulari a partir de si-
tuacions típiques d’un viatge: 
reservar una habitació d’hotel, 
preguntar direccions, comprar 
entrades per un concert, dema-
nar un àpat al restaurant... Un 
taller on es combinarà la teoria 
i la pràctica a través d’exercicis 
gramaticals, de vocabulari, de 
pronunciació, i d’escolta. 

TALLERS CULTURALS
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APRENEM CATALÀ 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 10 a 11.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken

Si vols aprendre català i apro-
fundir en coneixements, gra-
màtica i lèxic, aquest és el teu 
taller. Aquí aprendràs a escriu-
re’l millor, a parlar-lo amb més 
fluïdesa i a entendre tot allò que 
se’t resisteix d’una manera dis-
tesa i divertida.

FRANCÉS PARTINT DE 
ZERO

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken

Taller dirigit a qui va oblidar el 
que va estudiar d’aquesta llen-
gua fa molt de temps i necessita 
començar de zero per despertar 
la memòria i tornar a aprendre! 

APROFUNDEIX EN 
L’ANGLÈS 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Nivell principi-
ants-bàsic.

Dirigit a aquelles persones que 
s’hagin iniciat en l’aprenentat-
ge d’aquesta llengua però que 
vulguin aprendre, aprofundir i 
practicar el llenguatge quotidià, 
ampliant la seva comprensió i el 
seu vocabulari a través d’exerci-
cis, cançons, vídeos, audicions i 
jocs de rol. 

CONVERSA EN ANGLÈS

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Nivell mitjà.

Dirigit a qui vulgui practicar, 
guanyar fluïdesa, confiança i 
ampliar el vocabulari a través de 
la conversa.

FRANCÈS 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 18 a 19.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Nivell bàsic. 

Aquest curs està dirigit a perso-
nes que ja tenen nocions bàsi-
ques de la llengua per manejar 
situacions de la vida quotidiana 
(indicatif present, futur proche, 
determinants i connectors) però 
que necessiten aprofundir en 
gramàtica, vocabulari, lectura 
i pronunciació per començar a 
guanyar fluïdesa i comunicar-se 
sense vergonya. 

TALLERS CULTURALS
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FRANÇAIS CONVERSATION 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Dirigit a perso-
nes que ja saben parlar francés.

Aquest taller pretén fomentar 
la fluïdesa de l’expressió oral 
en francès a partir de debats 
grupals, textos, poemes, can-
çons... amb l’objectiu de poder 
compartir i gaudir de la cultura 
francesa i de l’idioma.

ITALIÀ: LINGUA E CULTURA 

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 18 a 19.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Carone
Observacions: Nivell: intermedi.

Un taller per aprendre i practicar 
italià de manera divertida i parti-
cipativa, mitjançant dinàmiques 
comunicatives per estimular la 
conversa i fomentar, per part 
dels i les participants, l’ús de la 
llengua i lèxic apropiat a dife-
rents situacions. Aprofundirem 
en alguns aspectes destacats 
de la cultura i la societat italiana: 
el cinema actual, les tradicions 
i l’actualitat, l’esport, els llocs 
per viatjar, la moda, les festes 
populars... en una atmosfera 
agradable i simpàtica. Potencia-
rem les habilitats comunicatives 
pronunciant correctament en 
italià. Treballarem amb exercicis 
gramaticals, música i vídeo. 

CLUB DE LECTURA 
ITALIANA      

DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 19.30 a 21 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Carone

Curs ideal per practicar la pro-
nunciació, l’expressió oral i am-
pliar el propi lèxic. En cada ses-
sió es llegiran breus extractes 
de diferents novel·les italianes 
i expressarem les nostres opi-
nions. En aquest taller tindràs 
l’oportunitat de potenciar l’idi-
oma a través de la conversa, 
la lectura i la cultura. Aquest 
trimestre el tema central serà: 
L’Itàlia del “900”, i veurem com 
cada text és part d’un context 
històric. 

EXPRESSIÓ MUSICAL

UKELELE: NIVELL MITJÀ              

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dissabte de 10.15 a 11.45 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Marta Vigo
Observacions: Cal saber llegir 
una partitura a blanques, negres 
i corxeres. Cal portar Ukelele 
soprano, tenor o concert.

Si ja has tingut un primer con-
tacte amb l’ukelele o toques al-
gun altre instrument musical, en 
aquest taller podràs aprofundir 
els teus coneixements alhora 
que t’ho passaràs molt bé to-
cant i cantant en grup. 

TALLERS EN FAMÍLIA
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INICIACIÓ A L’UKELELE

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dissabte de 11.45 a 13.15 h
Preu: 49.22 € (8 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, 
aprendrem les primeres notes 
i els primers acords per tocar i 
cantar temes d’arreu del món.

FOTOGRAFIA

INICIA’T EN EL MÓN DE LA 
FOTOGRAFIA CREATIVA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 18 a 19.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: Cal tenir conei-
xements bàsics de fotografia. 

Taller d’iniciació dirigit a totes 
aquelles persones que tinguin 
una càmera fotogràfica digital i 
que necessitin aprendre a fer-la 
a servir de zero! Descobrirem 
com funcionen les càmeres foto-
gràfiques (compactes o rèflex) i 
treballarem la mirada fotogràfica 
a través de les regles de la com-
posició fotogràfica. Un curs dinà-
mic, on es complementarà la te-
oria amb sortides fotogràfiques.

CLUB DE FOTOGRAFIA                 

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 19.30 a 21 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: Cal tenir conei-
xements avançats de fotografia. 
Cal portar càmera digital  reflex o 
compacta amb opcions manuals. 

 
Taller orientat a aquelles perso-
nes que ja tenen coneixements 
bàsics de fotografia o que ja han 
realitzat algun curs de fotogra-
fia. L’objectiu d’aquest curs és 
crear un espai obert on parlar, 
proposar, pensar i fer bones fo-
tografies. Es resoldran dubtes, 
s’organitzaran projeccions amb 
fotografies pròpies, es faran sor-
tides fotogràfiques.. tot pensat i 
adaptat a vosaltres! 

PRÀCTIQUES 
FOTOGRÀFIQUES: LA 
BARCELONA NOCTURNA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 7 DE 
NOVEMBRE
Dijous de 19.30 a 21.30 h 
Preu: 49.22 € (6 sessions)
Professional: Luis Giménez
Observacions: La primera ses-
sió es farà al Centre Cívic. Cal 
tenir coneixements bàsics de fo-
tografia amb mode manual.

Taller dirigit a tothom que vulgui 
introduir-se en l’àmbit nocturn 
de forma pràctica, atenent a 
la tècnica fotogràfica en mode 
manual, l’enfocament i el co-
lor. A cada sessió plantejarem 
reptes fotogràfics i explicarem 
conceptes i pautes, per a que 
aprenguis amb el contacte en 
directe amb la teva càmera. 

TALLERS EN FAMÍLIA
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ESCRIPTURA

ESCRIPTURA CREATIVA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE
Dimarts de 10 a 11.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Carmen Domingo

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.

TALLERS EN FAMÍLIA

MÚSICA AMB NADONS (de 0 
a 12 mesos) I EN FAMÍLIA

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 DE 
DESEMBRE
Dilluns de 11.30 a 12.30 h 
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Cooperativa Tata-Inti

La música és ritme, emoció, pa-
raula, melodia i harmonia. Jugar 
amb els sons tot generant am-
bients d’acollida als infants i les 
seves emocions. La música ofe-
reix múltiples beneficis senso-
rials i de descoberta, fa que es 
sentin estimats/ades i convida al 
desenvolupament, la descoberta 
i l’estimulació de la creativitat.

MÚSICA AMB INFANTS (1 a 
3 anys) I EN FAMÍLIA

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 12.30 a 13.30 h 
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Cooperativa Ta-
ta-Inti

La música és ritme, emoció, 
paraula, melodia i harmonia. 
Jugar amb els sons tot generant 
ambients d’acollida als infants 
i les seves emocions. La músi-
ca ofereix múltiples beneficis 
sensorials i de descoberta, fa 
que es sentin estimats/ades i 
convida al desenvolupament, la 
descoberta i l’estimulació de la 
creativitat.

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

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Cooperativa Ta-
ta-Inti

Un espai de descoberta i ex-
perimentació on es convida als 
infants a una vivència sensorial 
a través de diferents 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 sensorials i 
motrius, de descoberta, desen-
volupament i estimulació de la 
creativitat. 

TALLERS DE LES ENTITATS
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MOVIMENT CREATIU EN 
FAMÍLIA. Infants d’1 a 3 anys

DEL 30 DE SETEMBRE AL 2 
DE DESEMBRE
Dilluns de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 41.02 € (10 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 espontani. Un 
espai lúdic, creatiu i vivencial 
on explorar a través del movi-
ment espontani, la dansa el joc 
i la CNV (Comunicació no vio-
lenta), on de forma intrínseca 
treballarem les relacions amb 
el nostre cos, amb l’espai, el 
temps, el ritme i amb els altres.

PSICOMOTRICITAT PER A 
NADONS 

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup 1: PER A NADONS DE 0 
A 6 MESOS
Dimecres de 11.15 a 12.15  h

Grup 2: PER NADONS DE 6 A 
12 MESOS
Dimecres de 12.15 a 13.15 h

Preu: 41.02 € (10 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 els 
estímuls sensorials.

ZUMBA DANCE AMB NADONS

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous de 12 a 13 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Covadonga Viñas
Observacions: És recomanable 
l’ús de porta-bebès.

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. 

IOGA FAMILIAR PER A 
INFANTS D’1 A 3 ANYS   

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 41.02 € (10 sessions)
Professional: Marina Palop

Aquest taller ofereix un espai per 
aprendre a relaxar-se i practicar 
un ioga lúdic i interactiu entre la 
persona adulta i l’infant, facilitant 
així el desenvolupament d’aquest 
i acompanyant-lo en els seus pro-
cessos evolutius a partir d’un am-
bient càlid i agradable. A través 
de la tècnica del ioga i els estira-
ments, treballarem la força, la fle-
xibilitat i tècniques de respiració 
per millorar el dia a dia alhora que 
enfortim vincles emocionals i es 
desenvolupa una connexió molt 
especial entre la família.

TALLERS DE LES ENTITATS
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IOGA PER A NADONS 
(de 2 a 12 mesos)

DEL 4 D’OCTUBRE AL 29 DE 
NOVEMBRE
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 32.82 € (8 sessions)
Professional: Marina Palop

Taller que ofereix un espai de re-
laxació i connexió per afavorir el 
benestar físic i emocional de tota 
la família. En les sessions es com-
binaran exercicis destinats a la 
persona adulta, moviments més 
centrats en el bebè i tècniques de 
relaxació per ambdós. Curs ideal 
per aprendre tècniques, connec-
tar i gaudir del moviment.

TALLERS VOLUNTARIS

Els tallers voluntaris són un Pro-
jecte Social del Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” amb una 
oferta de tallers trimestrals 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.
Si desitges formar part de la plan-
tilla de talleristes voluntaris, escriu 
un correu a cclasagrera@bcn.cat 
amb la teva proposta!

INSCRIPCIONS

Inici inscripcions: Dilluns 9 
de setembre.
Inici dels tallers: A partir 30 
de setembre.
Inscripcions presencials. De dilluns 
a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 
20.30 h.

 
NORMATIVA

• La inscripció als tallers volunta-
ris es farà de forma presencial i 
trimestral.
• El dia de la inscripció es recollirà 
un donatiu de 10 € destinat a un 
projecte social escollit per la Co-
missió de Talleristes Voluntaris.
• La inscripció als tallers s’haurà de 
renovar de manera trimestral (du-
rant el període de renovacions).
• Cada persona pot apuntar-se 
a un màxim de dos tallers al tri-
mestre.
• Cada persona només podrà re-
alitzar una inscripció per una altra 
persona.
• 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. 
• El centre es reserva el dret de 
variar la programació, l’horari o la 
ubicació d’una activitat si ho con-
sidera necessari.
• Cal tenir present que mentre el 
centre estigui obert al públic no 
s’interrompran els tallers, única-
ment els dies festius de calendari 
no es faran els cursos. Els festius 
que corresponen a aquest tri-
mestre i que, per tant, el centre 
romandrà tancat són 12 d’octu-
bre, 1 de novembre i 6 de de-
sembre.
• El centre declina tota respon-
sabilitat per pèrdua de material 
i d’objectes de valor econòmic o 
personal. En cas que hi tingueu 
material, l’haureu de retirar de 
les sales o armaris en finalitzar la 
darrera sessió del trimestre.
La inscripció a un taller signifi-
ca l’acceptació d’aquesta nor-
mativa.

TALLERS VOLUNTARIS
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TALLERS VOLUNTARIS

BIJUTERIA

Dimarts de 16 a 17.30 h
A càrrec de Rosa Sastre
DE L’1 D’OCTUBRE AL 26 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)

DIBUIX 

Dimecres de 18 a 19.30 h
A càrrec de Paco Almansa i 
Paco Renau
DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)
Cal portar: Bloc dibuix Basik 
A4+ (23x32.5) 20 fulles-Carson 
(sense requadre), goma Milan 
430, llapis Staedler Noris-120 
nº 2-HB, Mars Lumograph 2-B, 
4-B i 6-B, Regla 30 o 50 cms.

PINTURA SOBRE ROBA 

GRUP 1: Dilluns de 17 a 18.30 h 
A càrrec de Carme Tarré
DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE (9 SESSIONS)

GRUP 2: Dijous de 10 a 11.30 h.
A càrrec de Carme Tarré
DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)

GRUP 3: Dijous de 16 a 17.30 h.
A càrrec de Presentación Le-
desma
DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)

GRUP 4: Divendres de 17 a 
18.30 h
A càrrec de Carme Tarré
INICI: 4 D’OCTUBRE (9 SES-
SIONS)

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
DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 
DE NOVEMBRE (9 SESSIONS)

GRUP 2: Dimecres de 16 a 
17.30 h
A càrrec de Robert Gago
DEL 2 D’OCTUBRE AL 27 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)

GRUP 3: Dijous de 16 a 17.30 h 
A càrrec de Josep Ventura
DEL 3 D’OCTUBRE AL 28 DE 
NOVEMBRE (9 SESSIONS)

PATCHWORK

Divendres de 16.30 a 18 h
A càrrec de Margarida Segura i 
Maria Cinta Martínez
INICI: 4 D’OCTUBRE (9 SES-
SIONS)

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•licitud 
prèvia a l’Administració del Cen-
tre. Preus públics.

INFORMACIÓ I SERVEIS
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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; 
festa@festesdelasagrera.cat

ASSOCIACIÓ DE 
FOTOGRAFIA 
PHOTOSAGRERA
L’objectiu de l’Associació és cre-
ar un punt de trobada per a afici-
onats/ades 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 
divendres 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 de 
20 a 22 h.
• EL CALAIX
Assaig els dimarts i dijous de 
21.30 a 23 h.
• CIA GATS
Assaig els dilluns de 21.30 a 
23.30 h. 
www.ciagats.com
gats@lasagrera.info

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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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


