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TALLERS

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS, HISTÒRIA I CULTURA
SALUT I RECURSOS
CREIXEMENT PERSONAL, SALUT i BENESTAR  
DANSA, EXPRESSIÓ I MOVIMENT
CREATIVITAT – FET A MÀ
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
IDIOMES
EXPRESSIÓ MUSICAL
CREACIÓ LITERÀRIA
FOTOGRAFIA I NOVES TECNOLOGIES
TALLERS EN FAMÍLIA

TALLERS VOLUNTARIS 

INFORMACIÓ I SERVEIS

ENTITATS DEL CENTRE

RENOVACIONS

Període de renovacions: del 2 al 13 de març.
Les persones inscrites durant el trimestre gener-març 2020 poden re-
novar la plaça al taller realitzat durant el període de renovacions. 
Un cop passat el període, s’obriran les places restants a noves ins-
cripcions. 
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

Del 16 de març al 17 d’abril. 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 ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
Inici de les activitats: A partir del dimarts 14 d’abril.
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LLEGENDA

NOVETATN PROMOCIÓ 
CULTURALPC

NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ON-LINE 

Del 16 de març al 17 d’abril. No es faran inscripcions fora de les 
dates establertes.
• Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.
• Inici inscripcions: dilluns 16 de març a partir de les 10 h.
• Per a totes les activitats les places són limitades. 
• Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat/ada com a usu-
ari/ària de l’equipament. 
• La subvenció d’atur i la subvenció per a persones amb dis-
capacitat no estan disponibles en línia.

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de mane-
ra presencial i presentar al moment la documentació requerida en 
cada cas. Caldrà que empleneu i signeu un document indicant que ens 
proporcioneu aquesta documentació.
• El descompte només és aplicable a un taller al trimestre.
• Descompte per aturats/ades: certificat d’empadronament de l’Ajun-
tament de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida laboral, 
ambdós documents han d’estar actualitzats. 
• Descompte per família nombrosa i monoparental: fotocòpia 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.



4

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

• L’accés al servei de cursos i 
tallers requereix inscripció prè-
via en les dates establertes.

• Els preus corresponen als 
aprovats per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Bar-
celona per al 2019.

• La inscripció pot fer-se de for-
ma presencial al centre cívic o 
via on-line a través de la pàgina 
web ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasagrera.

• El pagament del taller presen-
cialment 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 48 hores.

• 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 suspendre les activitats que 
no tinguin un nombre mínim de 
participants o per altres raons 
tècniques. En aquests casos, 
s’efectuarà la devolució de l’im-
port de la inscripció mitjançant 
targeta o ingrés bancari, del 6 
al 9 d’abril.

• En cas que l’usuari/ària s’ha-
gi de donar de baixa d’un taller 
ho haurà de notificar durant el 
període de devolucions (del 6 
al 9 d’abril). Un cop iniciats els 
tallers, dimarts 14 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, sempre 
que hi hagi plaça disponible.

• Una vegada finalitzat el perío-
de de devolucions, no es retor-
naran els diners de la inscrip-
ció, excepte a les persones que 
presentin un informe mèdic o 
de canvi d’horari de feina que 
demostri que no poden realitzar 
el taller. El justificant s’haurà 

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS
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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

d’entregar com a data màxi-
ma el dilluns 20 d’abril. Fora 
d’aquest termini no es retor-
narà l’import de la inscripció.

• Tots els tallers començaran 
5 minuts després i acabaran 5 
minuts abans de l’hora marca-
da 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 cur-
sos. Aquest trimestre, l’1 de 
maig i l’1 de juny no hi haurà 
activitat. Aquestes festivitats 
ja estan comptades a les sessi-
ons de les activitats.

• 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’es-
pecifica quin és aquest plus 
econòmic.

• 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 sig-
nifica l’acceptació d’aquesta 
normativa.

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS
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HUMANITATS, 
HISTÒRIA I CULTURA

LA PINTURA BARROCA: 
GLÒRIA I DEVOCIÓ 

N
DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 11.30 a 13 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Marcos Yañez

Els segles XVII i XVIII estan 
marcats pel colonialisme, la 
fam, els conflictes religiosos, 
espirituals i polítics entre els Es-
tats absolutistes i els parlamen-
taris i el capitalisme incipient de 
la burgesia. Acabat l’optimisme 
idealista del Renaixement, l’ho-
me europeu s’enfronta a una re-
alitat crua i conflictiva. Grans fi-
gures com Rembrandt, Rubens, 
Velázquez, Bernini o Calderón  
representaran aquesta realitat 
de formes molt variades però 
sempre buscant la perfecció 
tècnica i formal. El resultat serà 
un dels períodes més rics i va-
riats de la història en totes les 
disciplines artístiques.

DUES GRANS DONES, 
DOS MONS 

N PC
DEL 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Dijous de 18 a 19.30 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (9 sessions)
Professional: Jordi Caixàs i Borrell

Amb aquest títol volem cen-
trar l’interès en dues novel·les. 
La primera, Solitud (1905) de 
Caterina Albert (Víctor Cata-
là) analitza la situació de la 
dona en la societat de l’època 

i, especialment, en l’escena-
ri rural, del qual n’ofereix una 
imatge molt negativa, plena de 
violència i crueltat, que contravé 
els models idíl·lics heretats del 
Segle XIX. En la segona, Mi-
rall trencat (1974), ubicada en 
l’àmbit urbà, Mercè Rodoreda 
aconsegueix convertir l’obstacle 
estilístic i la textualitat complexa 
de l’alta modernitat en una nar-
rativa sense complexitat però 
amb el mateix calatge i càrrega 
reflexiva.  

SALUT I RECURSOS

ENTRENA LA TEVA 
MEMÒRIA                

PC
DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 11 a 12.30 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (7 sessions)
A càrrec de Creu Roja de Bar-
celona

L’objectiu d’aquest taller és pre-
venir les pèrdues de memòria 
associades a l’envelliment nor-
mal i promocionar l’autonomia 
personal millorant les habilitats 
cognitives i allargar, així, la in-
dependència de les persones 
grans.

CURA DE LA PELL    
N PC

7 i 14 DE MAIG
Dijous de 19 a 21 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (2 sessions)
A càrrec de Nuna Coma i Ester 
Miguel, consultores de bellesa.

TALLERS CULTURALS
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Taller d’assessorament, di-
agnòstic i tractament de la pell 
de manera individualitzada. 
Aprendrem a cuidar la nostra 
pell, oxigenar-la, rehidratar-la i 
com tractar la sensació de ca-
mes cansades, entre d’altres. A 
més, coneixerem algunes tècni-
ques de maquillatge per treure 
partit a les nostres faccions.

QUI CUIDA AL 
CUIDADOR? 

N
DEL 17 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY
Divendres de 11 a 12.30 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
A càrrec de Noelia Ballestero, 
de Connecta Gestalt

L’objectiu d’aquest taller és que 
el/la cuidador/a trobi un espai 
on pugui parlar i expressar com 
es sent davant la situació en la 
que es troba i que pugui trobar 

un acompanyament i recolza-
ment mitjançant la facilitadora 
i la resta del grup en forma de 
reforç, informació i recursos. 
Aquest taller va dirigit a cuida-
dors/es de persones depen-
dents de qualsevol edat.

MILLOR EN 
COMPANYIA        

N PC
8 DE MAIG
Divendres de 10.30 a 12 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (1 sessió)
A càrrec del Servei Teleassis-
tència Municipal

Explorarem diferents maneres 
per aprendre com podem conèi-
xer persones que enriqueixin 
la nostra vida i es donaran a 
conèixer els principals recursos 
i estratègies per combatre la so-
ledat no desitjada. Parlarem i in-
formarem del projecte Vincles-
BCN, que posa en contacte les 
persones i reforça les seves re-
lacions, alhora que també pro-
mou que se’n creïn de noves.

PREVENCIÓ DE ROBATORIS 
I ESTAFES  

N PC
15 DE MAIG
Divendres de 10.30 a 12 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (1 sessió)
A càrrec del Servei Teleassis-
tència Municipal i Mossos d’Es-
quadra

Facilitarem informació i recomana-
cions que permetin identificar els 
diferents escenaris en els quals 
s’acostumen a cometre aquests 
delictes, així com també mesures 
preventives per evitar-los.

TALLERS CULTURALS
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CREIXEMENT 
PERSONAL, SALUT 
i BENESTAR  

MEDITACIÓ PER 
AL DIA A DIA   

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Dimarts de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marina Palop

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, respiració, 
visualització, creativitat i consci-
ència corporal.

QUÈ SENTIM? TALLER DE 
GESTIÓ DE LES EMOCIONS 
ADREÇAT A LES PERSONES 
GRANS

N PC
5 i 12 DE MAIG
Dimarts de 11 a 13 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (2 sessions)
A càrrec de Creu Roja de Bar-
celona  

Moltes vegades no sabem 
com entendre i expressar el 
què sentim, i això pot perjudi-
car la nostra salut. Amb aquest 
taller aprendrem diferents tèc-
niques per expressar les emo-
cions i saber gestionar-les 

d’una manera més adequada 
per tal de millorar el nostre 
benestar emocional.

BODY FLOW: ESTIRAMENTS 
I FLUIDESA DEL COS

DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 32.82 € (8 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 
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

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
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, Ac-
ció. Aquesta tècnica combina en 
la mateixa sessió, una primera 
part d’estiraments i una segona 
de moviments corporals a tra-
vés de la dansa, amb l’objectiu 
de millorar la postura i l’estat de 
la columna vertebral. 

TALLERS CULTURALS
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IOGA MATINAL          
N PC

DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 10 a 11.15 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (8 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

Despertem el cos amb movi-
ments suaus. Començarem el 
dia estirant i practicant postures 
bàsiques, millorarem la con-
centració allargant la respiració 
i ens relaxarem al finalitzar la 
sessió deixant el cos i la ment 
preparats per començar el dia 
amb energia positiva. 

IOGA SUAU

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Grup 1: dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Marina Palop

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Grup 2: dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Rafanell

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

Practicarem postures simples 
i moviments còmodes que van 
fluint d’un a l’altre amb l’objec-
tiu de tonificar i estirar el cos i 
prendre consciència dels seus 
senyals per respondre a les 
situacions del dia a dia d’una 
manera saludable. A més, tre-
ballarem la respiració, medita-
ció, concentració i purificació 
espiritual. Aquest tipus de ioga 
és molt indicat per a persones 
principiants i per començar o 
acabar el dia.

IOGA 

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 36.92 € (9 sessions)
Professional: Marina Palop
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 mi-
llorar la postura corporal.

IOGA RESTAURATIU 

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 11.30 a 13 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Rafanell
Observacions: Adreçat a per-
sones 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 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Paula Garcia
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

La intensitat de les sessions 
d’aquest taller són de nivell in-
termedi. En el Hatha Vinyasa 
Ioga es combinen postures asa-
nes dinàmiques, asanes man-
tingudes, 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

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Dimarts de 20 a 21.15 h
Preu: 46.15 € (9 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 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. 

ACROIOGA

DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 20 a 21.15 h
Preu: 35.89 € (7 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 emocio-
nal, superant limitacions i barre-
res de la ment. 

ESQUENA SANA

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Dimarts de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 36.92 € (9 sessions)
Professional: Carlota Fernández
Observacions: Cal dur roba cò-
moda, mitjons i tovallola.

TALLERS CULTURALS
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PILATES

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Grup 1: dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Carlota Fernández

DEL 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Grup 2:  dijous de 17.30 a 18.30 h
Preu: 36.92 € (9 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.

GIMNÀSTICA SUAU I 
MANTENIMENT

DEL 14 D’ABRIL 
AL 16 DE JUNY
Grup 1: Dimarts de 11.30 a 
12.30 h

DEL 16 D’ABRIL 
AL 18 DE JUNY
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. 

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 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu: 36.92 € (9 sessions)
Professional: Equip 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 provo-
car augments de pressió.

TALLERS CULTURALS
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ZUMBA 

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Grup 1: Dimecres de 19 a 20 h 
Grup 2: Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 32.82 € (8 sessions) * El 
22 d’abril no hi haurà classe.
Professional: Laura Martin
Observacions: Cal dur tovallola 
i aigua.

La Zumba és un taller on a tra-
vés del ball i el fitness treballa-
ràs la tonificació dels músculs, 
així com aspectes cardiovas-
culars, sense deixar de ballar i 
aprenent que fer exercici pot ser 
molt divertit! 

DANSA ORIENTAL             
N PC

DEL 17 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY
Divendres de 11 a 12 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (8 sessions)
Professional: Maria Dolores Ga-
llardo, de l’Associació Alma Ori-
ental Egípcia.
Observacions: Cal dur roba 
còmoda, mitjons, tovallola i un 
fulard o mocador de dansa del 
ventre.

Espai on aprendràs la tècnica i 
moviments de la Dansa oriental 
alhora que gaudeixes de tots els 
beneficis que aporta: tonificació, 
sentit del ritme, coordinació cor-
poral, augment de l’autoestima i 
desenvolupament de la memòria. 

INICIACIÓ A LA 
MARXA NÒRDICA

DEL 17 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY
Divendres de 9 a 10.30 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Nordic Walking Te-
rapèutic (NWT)
Observacions: El primer dia del 
curs es quedarà al Centre Cívic. 
Cal portar roba i calçat còmodes. 

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.

DANSA, EXPRESSIÓ 
I MOVIMENT

FITNESS DANCE

DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 28.71 € (7 sessions)
Professional: Paulo Da Cruz
Observacions: Cal dur tovallo-
la 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. 

TALLERS CULTURALS
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CREATIVITAT - 
FET A MÀ

PATCHWORK

DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Alicia Corripio
Observacions: Cal portar roba, 
agulles, fils, tisores, regla i pa-
per.

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. 

DIBUIX I PINTURA

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 19.45 a 21.15 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Elisa Arias
Observacions: Taller de conti-
nuació de l’anterior trimestre. El 
material fungible anirà a càrrec 
de l’usuari/ària. 

Taller que es centra en la tèc-
nica del dibuix i la pintura on es 
treballarà la capacitat creativa 
adquirint més consciència tèc-
nica. Els objectius són desen-
volupar les tècniques bàsiques 
de representació i composició a 
partir de l’observació de la rea-
litat per entendre l’espai, forma, 
llum i color, com a suport per a 
projectar qualsevol idea, més 
enllà de la realitat, si es desitja.

MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

LA CLAU 
PEL CANVI           

N PC
26 DE MAIG
Dimarts de 17.30 a 19 h
Taller de promoció cultural. Gra-
tuït (1 sessió)
Professional: Equip del programa 
“Compartim un Futur” de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Taller participatiu amb l’objectiu 
de conscienciar i sensibilitzar a 
la ciutadania sobre el canvi cli-
màtic i donar a conèixer aspec-
tes concrets com la mitigació 
o l’adaptació a través d’un joc 
amb una mecànica semblant al 
format dels jocs d’escapament 
o Room Escape. D’aquesta 
manera, a través del joc i amb 
una dinàmica visual i atraient, 
s’aconseguirà introduir i treba-
llar els continguts d’una manera 
amena i engrescadora.

TALLERS CULTURALS
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COSMÈTICA NATURAL 
N

5, 12 i 19 DE MAIG
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 24.61 €
Suplement material: 7 €
Professional: Zero Waste Bcn
Observacions: Cal portar un 
recipient de plàstic petit per en-
dur-se el sabó.

Taller d’introducció a la cosmè-
tica natural on parlarem dels 
productes convencionals, el seu 
impacte sobre el nostre cos i la 
nostra salut i buscarem alterna-
tives més sostenibles i saluda-
bles que podem fer de manera 
casolana.  Prepararem produc-
tes d’ús habitual com desodo-
rant, pasta de dents i sabó, dels 
quals les persones assistents 
se’n podran endur una mostra.
Totes les receptes són 100% 
vegetals (aptes per a persones 
veganes).

IDIOMES

ANGLÈS PER VIATJAR 

DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 11.30 a 13 h 
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: Taller de conti-
nuació de l’anterior trimestre. 
Nivell bàsic.

T’agrada viatjar i sentir-te com 
a casa? En aquest taller practi-
carem l’anglès i aprendrem nou 
vocabulari a partir de situacions 
típiques d’un viatge: reservar 
una habitació d’hotel, preguntar 
direccions, comprar entrades 
per un concert, demanar un 
àpat al restaurant... Un taller on 
es combinarà la teoria i la pràc-
tica a través d’exercicis gramati-
cals, de vocabulari, de pronunci-
ació i d’escolta. 

APROFUNDEIX EN L’ANGLÈS 

DEL 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Taller de conti-
nuació de l’anterior trimestre. 
Nivell principiants-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.

TALLERS CULTURALS
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FRANCÈS 

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 18 a 19.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Taller de conti-
nuació de l’anterior trimestre. 
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. 

FRANÇAIS CONVERSATION 

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
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 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY 
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. 

TALLERS CULTURALS
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CLUB DE LECTURA I 
CINEMA ITALIÀ  

DEL 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY 
Dijous de 19.30 a 21 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Anna Carone

En aquest taller participatiu 
llegirem fragments d’obres lite-
ràries i projectarem pel·lícules 
italianes amb l’objectiu de co-
mentar-les per parlar del con-
text històric i social en el qual 
es van realitzar. Donarem la 
nostra opinió i realitzarem pe-
tits projectes grupals. El tema 
d’aquest trimestre serà la lite-
ratura contemporània a la re-
presentació cinematogràfica. 
L’objectiu del taller és potenciar 
les competències orals i escri-
tes, la pronunciació i entonació 
del discurs, les capacitats per 
fer servir diferents registres 
lingüístics adequats a les dife-
rents situacions. A nivell cultu-
ral, aprendrem nous continguts 
relatius a l’art i a la societat itali-
ana contemporània.

EXPRESSIÓ MUSICAL

UKELELE: NIVELL AVANÇAT           

DEL 18 D’ABRIL 
AL 20 DE JUNY
Dissabte de 10.15 a 11.45 h
Preu: 55.38 € (9 sessions) * El 
2 de maig no hi haurà classe.
Professional: Marta Vigo
Observacions: Cal conèixer els 
acords bàsics més emprats amb 
aquest instrument i saber llegir 
una partitura musical a blan-
ques, negres, corxeres i figures 
amb puntet. Cal portar Ukelele 
soprano, tenor o concert.

Aquest taller serà de continua-
ció de l’anterior trimestre i està 
a adreçat a tothom que ja s’hagi 
iniciat en el món de l’ukelele i 
vulgui aprendre noves notes, rit-
mes i acords tot cantant i tocant 
temes populars i d’autor.

UKELELE: NIVELL MITJÀ          

DEL 18 D’ABRIL 
AL 20 DE JUNY
Dissabte de 11.45 a 13.15 h
Preu: 55.38 € (9 sessions) * El 
2 de maig no hi haurà classe.
Professional: Marta Vigo
Observacions: Cal saber llegir 
una partitura a blanques, negres 
i corxeres. Cal portar Ukelele 
soprano, tenor o concert.

Aquest taller serà de continua-
ció de l’anterior trimestre i està a 
adreçat a tota persona que ja ha 
tingut un primer contacte amb 
l’ukelele podràs aprofundir els 
teus coneixements, alhora que 
t’ho passaràs molt bé tocant i 
cantant en grup. 

TALLERS CULTURALS
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CREACIÓ LITERÀRIA

ESCRIPTURA 
AUTOBIOGRÀFICA

N
DEL 20 D’ABRIL 
AL 15 DE JUNY
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 49.22 € (8 sessions)
Professional: Carmen Domingo

Tothom té una història per expli-
car: un fet recent, un record, al-
guna cosa que ens ha passat o 
ens està passant actualment. Si 
es tracta d’una història perso-
nal, feliç o dolorosa, val la pena 
escriure-la per tal de que no 
se’ns oblidi, per entendre el que 
va passar i el que ens passa i 
per poder-la compartir amb els 
altres. No has escrit mai en un 
paper en blanc o a l’ordinador 
algun sentiment o record que 
sempre et retorna a la memò-
ria? En aquest taller et donarem 
les eines i mecanismes per co-
mençar a desenvolupar la teva 
autobiografia. 

ESCRIPTURA CREATIVA

DEL 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Dimecres de 10 a 11.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Carmen Domingo
Observacions: Aquest taller 
porta impartint-se un trimestre.

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.

FOTOGRAFIA I NOVES 
TECNOLOGIES

PROJECTE 
FOTOGRÀFIC 

N
DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
Dimarts de 18 a 19.30 h 
Preu: 55.38 € (9 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: Cal tenir conei-
xements bàsics de fotografia. 
Cal portar càmera fotogràfica 
digital reflex o compacta amb 
opcions manuals.

A partir dels recursos tècnics 
de la càmera fotogràfica apren-
drem a desenvolupar un projec-
te narratiu: crearem un tema, 
una història i la desenvolupa-
rem, obtenint com a producte 
final una col·lecció fotogràfica 
amb un mateix fil conductor.

CLUB DE FOTOGRAFIA                 

DEL 14 D’ABRIL 
AL 9 DE JUNY
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. 

L’objectiu d’aquest curs és crear 
un espai obert on parlar, pro-
posar, pensar i fer bones foto-
grafies. Es resoldran dubtes, 
s’organitzaran projeccions amb 
fotografies pròpies, es faran 
sortides fotogràfiques.. tot pen-
sat i adaptat a vosaltres! 

TALLERS CULTURALS
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TALLERS EN FAMÍLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS DE 0 A 12 
MESOS

DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 11.30 a 12.30 h 
Preu: 28.71 € (7 sessions)
Professional: Cooperativa Ta-
ta-Inti

La música és ritme, emoció, pa-
raula, melodia i harmonia. Ju-
gar amb els sons tot generant 
ambients d’acollida als infants 
i les seves emocions. La mú-
sica 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.

MÚSICA AMB INFANTS D’1 A 
3 ANYS I EN FAMÍLIA 

N
DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 28.71 € (7 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.

TALLERS CULTURALS
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MOVIMENT CREATIU 
EN FAMÍLIA. INFANTS 
D’1 A 3 ANYS.

DEL 20 D’ABRIL 
AL 8 DE JUNY
Dilluns de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 28.71 € (7 sessions)
Professional: Cooperativa Tata-Inti

L’objectiu del taller és potenciar el 
desenvolupament integral dels in-
fants generant un espai vivencial 
que faciliti la comunicació empà-
tica, la comprensió de les emoci-
ons i l’expressió de les mateixes a 
través del cos i el moviment lliure 
i espontani. Un espai lúdic, crea-
tiu i vivencial on explorar a través 
del moviment espontani, la dansa 
el joc i la CNV (Comunicació no 
violenta), 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 15 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Grup 1: NADONS DE 0 A 6  
MESOS
Dimecres de 11.15 a 12.15 h

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

Preu: 36.92 € (9 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 mo-
viment evolutiu infantil i els estí-
muls sensorials.

TALLERS CULTURALS

IOGA FAMILIAR AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS   

DEL 16 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 36.92 € (9 sessions)
Professional: Marina Palop

Aquest taller ofereix un espai 
per aprendre a relaxar-se i prac-
ticar un ioga lúdic i interactiu 
entre la persona adulta i l’infant, 
facilitant així el desenvolupa-
ment d’aquest i acompanyant-lo 
en els seus processos evolu-
tius a partir d’un ambient càlid 
i agradable. A través de la tèc-
nica del ioga i els estiraments, 
treballarem la força, la flexibili-
tat 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.
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TALLERS VOLUNTARIS

Els tallers voluntaris són un Pro-
jecte Social del Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” amb una 
oferta de tallers trimestrals diri-
gits per persones que, de mane-
ra voluntària, 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 
plantilla de talleristes voluntaris, 
escriu un correu a cclasagrera@
bcn.cat amb la teva proposta!

RENOVACIONS

Període de renovacions: del 2 
al 13 de març.
• Les persones inscrites durant 
el període Gener-Març 2020 
poden renovar la plaça al ta-
ller realitzat durant el període 
de renovacions. Un cop passat 
el període, s’obriran les places 
restants a noves inscripcions. 
• El dia de la renovació es reco-
llirà un donatiu de 5 € destinat 
a un projecte social escollit per 
la Comissió de Talleristes Vo-
luntaris, que s’entregarà durant 
la inauguració de la Mostra de 
Tallers Voluntaris, del 15 al 19 
de juny.
• 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

NORMATIVA DE 
FUNCIONAMENT I 
INSCRIPCIONS

Inici inscripcions: 16 de març
Inscripcions presencials. De di-
lluns a divendres de 10 a 14 h i 
de 16 a 20.30 h.
• La inscripció als tallers volun-
taris es farà de forma presencial 
i trimestral.
• El dia de la inscripció es reco-
llirà un donatiu de 10 € destinat 
a un projecte social escollit per 
la Comissió de Talleristes Vo-
luntaris, que s’entregarà durant 
la inauguració de la Mostra de 
Tallers Voluntaris, del 15 al 19 
de juny.
• Cada persona pot apuntar-se 
a un màxim de dos tallers al tri-
mestre.
• Cada persona només podrà 
realitzar una inscripció per una 
altra persona.
• El material necessari per a la 
realització de cada taller s’indi-
carà pel propi professor/a a l’ini-
ci 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 
considera necessari.
• Cal tenir present que mentre el 
centre estigui obert al públic no 
s’interrompran els tallers, única-
ment els dies festius de calen-
dari no es faran els cursos. 
•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 sig-
nifica l’acceptació d’aquesta 
normativa.

TALLERS VOLUNTARIS
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TALLERS VOLUNTARIS

BIJUTERIA

Dimarts de 16 a 17.30 h
A càrrec de Rosa Sastre
DEL 31 DE MARÇ 
AL 9 DE JUNY
Observacions: El dimarts 7 
d’abril no hi haurà classe.

DIBUIX 

Dimecres de 18 a 19.30 h
A càrrec de Paco Almansa i 
Paco Renau
DE L’1 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Observacions: El dimecres 8 
d’abril no hi haurà classe.

PINTURA SOBRE ROBA 

GRUP 1: Dilluns de 17 a 18.30 h 
A càrrec de Carme Tarré
DEL 30 DE MARÇ 
AL 8 DE JUNY

GRUP 2: Dijous de 10 a 11.30 h.
A càrrec de Carme Tarré
DEL 2 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Observacions: El dijous 9 d’abril 
no hi haurà classe.

GRUP 3: Dijous de 16 a 17.30 h.
A càrrec de Presentación Le-
desma
DEL 2 D’ABRIL 
A L’11 DE JUNY
Observacions: El dijous 9 d’abril 
no hi haurà classe.

GRUP 4: Divendres de 17 a 
18.30 h
A càrrec de Carme Tarré
DEL 3 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY

PINTURA A L’OLI 

GRUP 1: Dilluns de 18.30 a 20 h
A càrrec de Robert Gago
DEL 30 DE MARÇ 
AL 8 DE JUNY

GRUP 2: Dimecres de 16 a 
17.30 h
A càrrec de Robert Gago
DE L’1 D’ABRIL 
AL 10 DE JUNY
Observacions: El dimecres 8 
d’abril no hi haurà classe.

Cal tenir coneixements bàsics 
de dibuix.

PATCHWORK

Divendres de 16.30 a 18 h
A càrrec de Margarida Segura i 
Maria Cinta Martínez
DEL 3 D’ABRIL 
AL 12 DE JUNY

TALLERS VOLUNTARIS
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INFORMACIÓ I 
SERVEIS

BARCELONA WIFI, 
CONNEXIÓ GRATUÏTA A 
INTERNET  

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

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS

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

PUNT D’INFORMACIÓ I 
DIFUSIÓ CULTURAL

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

ENTITATS 
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

ENTITATS DEL CENTREINFORMACIÓ I SERVEIS
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LA SAGRERA

CENTRE CÍVIC
LA SAGRERA

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

M

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


