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TALLERS INFORMACIÓ IMPORTANT

El PROGRAMA DE TALLERS DEL CENTRE CÍVIC LA SAGRERA 
es trasllada temporalment.

A causa de la situació actual és necessari adequar els espais a la 
normativa sanitària vigent, per això hem de traslladar temporalment el 
programa de Tallers del Centre Cívic a l’Escola CONGRES INDIANS 
al c/ De les Açores 1, 3, 08027 Barcelona (a 250m del Centre Cívic).

Les inscripcions es faran online i seran gestionades pel personal 
del Centre Cívic.

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS, HISTÒRIA I CULTURA

CREIXEMENT PERSONAL, SALUT i BENESTAR  

EXPRESSIÓ I DANSES

CREATIVITAT – FET A MÀ

IDIOMES

FOTOGRAFIA I NOVES TECNOLOGIES

INFORMACIÓ I SERVEIS

ENTITATS DEL CENTRE

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la Covid19, 
hem adaptat les activitats del centre a la nova situació. Aquesta 
adaptació, comporta la reducció del nombre d’activitats i la reducció 
del nombre de places en cadascuna d’elles, per tal de garantir les 
mesures establertes per les autoritats sanitàries. 

Per aquests motius, la inscripció als tallers, seminaris i itineraris 
d’aquest trimestre Octubre-Desembre es faran de la següent forma:

INSCRIPCIONS

Del  30 de setembre al  23 d’octubre. No es faran inscripcions 
fora de les dates establertes.
• Inscripcions ONLINE preferiblement.
• Opció d’inscripció presencial amb CITA PRÈVIA.
• Inici inscripcions: dimecres 30 de setembre a les 10 h, tant per les 
inscripcions web com per les presencials. 
• Per a les inscripcions presencials CAL DEMANAR CITA PRÈVIA 
i seran EXCLUSIVAMENT per a persones amb descomptes: de di-
lluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la 
documentació en el moment de la inscripció. 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
Inici de les activitats: A partir del dilluns 19 d’octubre

LLEGENDA

NOVETATN PROMOCIÓ 
CULTURALPC
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NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ON-LINE 

Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/lasagrera.
•Inici inscripcions: dimecres 30 de setembre 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 usuari/
ària de l’equipament. 
•La subvenció d’atur i la subvenció per a persones amb discapa-
citat no estan disponibles en línia.

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de ma-
nera 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: fotocopia del 
carnet acreditatiu.
• Descompte per famílies perceptores del PIRMI: documentació 
acreditativa. 
• Descompte per discapacitat: documentació acreditativa i certificat 
d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu consultar la informació detallada a la pàgina web: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

MESURES COVID CENTRE CÍVIC 
LA SAGRERA “LA BARRACA”

A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic La Sagrera “La 
Barraca” pel que fa a la prevenció amb motiu de la covid-19 i també 
les mesures individuals que hauran de seguir les persones que as-
sisteixin a les activitats del centre.

El CC La Sagrera, seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:
•Desinfecció diària de tots els espais.
•A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel 
hidroalcohòlic.
•L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de 
seguretat requerides.
•L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaona-
da i sota control del personal del centre per garantir la distància de 
seguretat.
•Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació esta-
rà únicament disponible en línia.
•A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents horaris 
per tal de no produir aglomeracions de persones.

Mesures individuals:
•Recorda que a tots el espais del CC La Sagrera cal mantenir una 
distància de seguretat entre persones de 1.5-2 metres.
•L’ús de la mascareta és obligatori.
•L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaona-
da. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del perso-
nal del CC La Sagrera
•Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat 
en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa i infor-
ma’ns. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
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NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

•L’accés al servei de cursos i ta-
llers requereix inscripció prèvia 
en les dates establertes.

•Els preus corresponen als apro-
vats per la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona 
per al 2020.

•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 presenci-
alment es farà amb targeta o per 
imposició bancària. No s’ac-
ceptaran 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’equipament, 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 de-
volució de l’import de la inscripció 
del 13 al 16 d’octubre.

•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 (13 al 16 
d’octubre). Un cop iniciats els 
tallers, dilluns 19 d’octubre, no 
es retornarà en cap cas l’import 
de la inscripció. La possibilitat de 
canvi de taller només es consi-
derarà durant la primera set-
mana de cursos, sempre que hi 
hagi plaça disponible.

•Una vegada finalitzat el període 
de devolucions, no es retorna-
ran els diners de la inscripció, 
excepte a les persones que pre-
sentin un informe mèdic o de 
canvi d’horari de feina que de-
mostri que no poden realitzar el 
taller. El justificant s’haurà d’en-

tregar com a data màxima el 
divendres 23 d’octubre. Fora 
d’aquest termini no es retor-
narà l’import de la inscripció.

•Tots els tallers començaran 5 
minuts després i acabaran 5 mi-
nuts abans de l’hora marcada en 
el programa.

•Activitats híbrides: aquest tri-
mestre es prioritzarà la formació 
presencial però, si per motius 
sanitaris el centre no pot obrir, 
s’oferirà la mateixa activitat on-
line, sempre que sigui possible

•Es recuperaran les sessions 
perdudes per causes alienes a 
l’usuari/ària, dins del trimestre 
en curs.

•Aquest trimestre el 7 i el 8 de 
desembre no hi haurà activitat. 
Aquestes festivitats ja estan 
comptades a les sessions de 
les activitats.

•Cal indicar al/la professor/a qual-
sevol aspecte de salut destaca-

ble 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.

•Als tallers d’activitat física caldrà 
dur la pròpia màrfega i el material 
que indiqui el professorat.

•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.
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seva pràctica. Comprendrem la 
importància de la relació cos-
ment per a la pràctica en la vida 
diària, i inclourem moviment, 
respiració, visualització, creati-
vitat i consciència corporal.

BODY FLOW: ESTIRAMENTS 
I FLUIDESA DEL COS

DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE 
*El 7 de desembre no hi haurà 
classe.
Dilluns de 19.15 a 20.15 h
Preu: 41.30 € (8 sessions)
Professional: Martina Lohse
Observacions: cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

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 
diferents disciplines, com el 
Hatha Ioga, l’entrenament fa-
cial, els estiraments i el Ioga 
Nidra entre d’altres.

COS I MENT

DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE 
*El 7 de desembre no hi haurà 
classe.
Dilluns de 20 a 21.15 h
Preu: 51.70 € (8 sessions)
Professional:  Savitri, Sonia 
Linda Brizzolari
Observacions: Cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

Aquest taller és una iniciació 
a les tècniques de Ioga i Me-
ditació, obert a tothom que 
desitgi instaurar una rutina de 
vida més harmònica. L’objectiu 
d’aquest taller és generar una 
connexió conscient entre cos 
i ment. En la primera part de 
la classe, explorarem postures 
simples de Ioga (asanas) per 
alliberar-nos de tensions físi-
ques i de l’estrès acumulat, i 
posteriorment, a partir d’una 
postura còmode, ens enfoca-
rem en calmar la respiració i 
concentrarem la ment per tro-
bar el nostre equilibri interior i 
sortir de la sessió regenerats.  
Exigència física: suau.

PILATES

DEL 20 D’OCTUBRE 
AL 15 DE DESEMBRE  
Dimarts de 18 a 19 h
Preu: 41.30 € (8 sessions)
Professional: Carlota Fernández
Observacions: Cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

Entrenament físic que ens aju-
da a enfortir i estirar la mus-
culatura, i millorar la postura 
corporal augmentant la mo-
bilitat de les articulacions i la 
flexibilitat a partir de la con-
centració, la respiració i la pre-
cisió dels moviments. Millora la 
força central i les connexions 
necessàries per dur a terme 
tot tipus de moviment tant en 
la vida quotidiana com en la 
pràctica de qualsevol esport o 
disciplina.

TALLERS CULTURALS

HUMANITATS, 
HISTÒRIA I CULTURA

DUES GRANS 
DONES, DOS MONS 

PC
DEL 22 D’OCTUBRE 
AL 17 DESEMBRE 
Dijous de 18  a 19.30 h
Taller de promoció cultural. 
Gratuït (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 Català) 
analitza la situació de la dona 
en la societat de l’època i, es-
pecialment, en l’escenari rural, 
del qual n’ofereix una imatge 
molt negativa, plena de vio-
lència 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’obs-
tacle estilístic i la textualitat 
complexa de l’alta modernitat 
en una narrativa sense com-
plexitat però amb el mateix ca-
latge i càrrega reflexiva.  

LA PINTURA BARROCA: 
GLÒRIA I DEVOCIÓ

DEL 22 D’OCTUBRE 
AL 17 DE DESEMBRE
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 69.74 € (9 sessions)
Professional: Marcos Yañez

Els Segles XVII i XVIII estan 
marcats pel colonialisme, la 
fam, els conflictes religiosos, 
espirituals i polítics entre els 
estats absolutistes i els par-
lamentaris i el capitalisme 
incipient de la burgesia. Aca-
bat l’optimisme idealista del 
Renaixement, l’home europeu 
s’enfronta a una realitat crua i 
conflictiva. Grans figures com 
Rembrandt, Rubens, Veláz-
quez, Bernini o Calderón re-
presentaran aquesta realitat 
de formes molt variades però 
sempre buscant la perfecció 
tècnica i formal. El resultat 
serà un dels períodes més rics 
i variats de la història en totes 
les disciplines artístiques.

CREIXEMENT 
PERSONAL, SALUT i 
BENESTAR  

MEDITACIÓ PER 
AL DIA A DIA

DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE 
*El 7 de desembre no hi haurà 
classe.
Dilluns de 18  a 19 h
Preu: 41.30 € (8 sessions)
Professional: Marina Palop
Observacions: cal dur un 
coixí i /o manta.

La meditació és present en 
totes les tradicions espirituals 
i de creixement personal i és 
un dels mètodes més eficaços 
per a connectar amb un/a ma-
teix/a, rebaixar el nivell d’es-
très i millorar la nostra salut 
en general. Aprendrem què vol 
dir meditar i els beneficis de la 

TALLERS CULTURALS
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ZUMBA 

DEL 21 D’OCTUBRE 
AL 16 DE DESEMBRE
Grup 1: Dimecres de 19 a 20 h 
Grup 2: Dimecres de 20.15 a 
21.15 h
Preu: 46.5 € (9 sessions)
Professional: Laura Martin
Observacions: Cal dur tova-
llola 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! 

CREATIVITAT - FET A MÀ

PATCHWORK

DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE  * 
El 7 de desembre no hi haurà 
classe.
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 62 € (8 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 finalment s’embuaten. En 
aquest taller aprendràs tot el 
que es pot fer jugant amb robes 
de colors, estampats i textures. 

IDIOMES

ANGLÈS CONVERSA 

DEL 20 D’OCTUBRE AL 15 
DE DESEMBRE
Dimarts de 18.30 a 19.45 h
Preu: 51.70 € (8 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: cal tenir un 
nivell mig.

Dirigit a persones que vulguin 
practicar, guanyar fluïdesa, 
confiança i ampliar el vocabu-
lari a través de la conversa.

ANGLÈS PER VIATJAR 

DEL 20 D’OCTUBRE 
AL 15 DE DESEMBRE
Dimarts de 20  a 21 h
Preu: 41.30 € (8 sessions)
Professional: Marina Torres
Observacions: cal tenir un 
nivell bàsic.

Dirigit a persones que vulguin 
aprendre i practicar el llenguat-
ge bàsic quotidià amb vocabu-
lari útil per viatger. Amb situ-
acions típiques com reservar 
l’habitació d’un hotel, preguntar 
direccions, comprar entrades o 
demanar un àpat al restaurant, 
entre d’altres. Això ens perme-
trà poder mantenir un diàleg 
per desenvolupar-nos en qual-
sevol país estranger.

FRANCÈS PER AL DIA A DIA

DEL 21 D’OCTUBRE 
AL 16 DE DESEMBRE
Dimecres de 18 a 19.30 h 
Preu: 69.74 € (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Nivell inter-
medi.

TALLERS CULTURALS

YAABA

DEL 20 D’OCTUBRE 
AL 15 DE DESEMBRE  
Dimarts de 20  a 21.15 h 
Preu: 51.70 € (8 sessions)
Professional: Martina Lohse 
Observacions: Cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

Ioga, Atenció, Afro, Brasil, Ac-
ció. Aquesta tècnica combina 
en la mateixa sessió, una pri-
mera 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. 

FELDENKRAIS

DEL 22 D’OCTUBRE 
AL 17 DE DESEMBRE
Dijous de 18  a 19 h
Preu: 46.5 € (9 sessions)
Professional: Mar Àlvarez
Observacions: Cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

El feldenkrais és un mètode 
d’autoconsciència a través del 
moviment que ens ensenya a 
conèixer-nos a nosaltres ma-
teixes, a organitzar el moviment 
de forma més eficaç i incentiva 
la nostra creativitat i les nostres 
capacitats. A través de movi-
ments suaus i respectant el rit-
me de cada persona, sense ob-
jectius ni models a seguir, anem 
explorant la coordinació, les 
possibilitats del cos i l’aprenen-
tatge lúdic i plaent. Treballem a 
nivell estructural i del sistema 
nerviós, obrint noves connexi-
ons neuronals i nous camins 
per a guanyar salut i llibertat.

IOGA

DEL 22 D’OCTUBRE 
AL 17 DE DESEMBRE
Dijous de 19.15 a 20.45 h
Preu: 69.74 € (9 sessions)
Professional: Mar Àlvarez
Observacions: Cal dur màr-
fega, tovallola, mitjons i roba 
còmoda.

Practicarem postures simples 
i moviments còmodes que van 
fluint d’un a l’altre amb l’objectiu 
de tonificar i estirar el cos i pren-
dre consciència dels seus se-
nyals per respondre a les situa-
cions del dia a dia d’una manera 
saludable. A més, treballarem la 
respiració, meditació, concentra-
ció i purificació espiritual. Aquest 
tipus de ioga és molt indicat per 
a persones principiants i per co-
mençar o acabar el dia.

EXPRESSIÓ I DANSES

FITNESS DANCE

DEL 19 D’OCTUBRE 
AL 14 DE DESEMBRE  
*El 7 de desembre no hi haurà 
classe.
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 41.30 € (8 sessions)
Professional: Paulo Da Cruz
Observacions: Cal dur tova-
llola 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, 
d’intensitat moderada però conti-
nua, al ritme de la música. 

TALLERS CULTURALS
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ASSOCIACIÓ DE 
FOTOGRAFIA 
PHOTOSAGRERA

L’objectiu de l’Associació és 
crear un punt de trobada per a 
aficionats/ades i professionals 
de la fotografia, veïns i veïnes 
de La Sagrera, sensibles a la 
importància cultural de la foto-
grafia 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
• EL CALAIX
• CIA GATS

Dirigit a persones que volen 
aprofundir el seu coneixement 
de la llengua i també de la cul-
tura francesa. L’objectiu és mi-
llorar les habilitats per expres-
sar-nos i entendre als altres. 
Teoria i pràctica per tal de que 
guanyem destresa alhora de 
parlar aquesta llengua.

FRANCÉS CONVERSA

DEL 21 D’OCTUBRE 
AL 16 DE DESEMBRE
Dimecres de 20 a 21.15 h 
Preu: 58.10€ (9 sessions)
Professional: Equip Judith Ver-
bracken
Observacions: Nivell bàsic.

El 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.

FOTOGRAFIA I NOVES 
TECNOLOGIES

BENVINGUTS A LA 
FOTOGRAFIA

DEL 20 D’OCTUBRE 
AL 15 DE DESEMBRE
Dimarts 18 a 19.30 h 
Preu: 62 € (8 sessions)
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: Cal portar 
càmera fotogràfica digital 
reflex o compacta amb opci-
ons manuals.

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

Taller d’iniciació dirigit a tota 
persona que tingui càme-
ra fotogràfica digital i ganes 
d’aprendre a fer-la servir! Des-
cobrirem com funcionen les 
càmeres fotogràfiques (com-
pactes o reflex) i també trac-
tarem la mirada fotogràfica a 
través de les regles de compo-
sició fotogràfica. Taller dinàmic 
que inclou classes pràctiques 
i sortides fotogràfiques amb 
l’objectiu de treure el màxim 
profit a la nostra càmera.

FOTOGRAFIA CREATIVA

DEL 21 D’OCTUBRE 
AL 16 DE DESEMBRE
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 69.74 € (9 sessions)
Professional:  Rodrigo Stocco
Observacions: Cal portar cà-
mera digital reflex o compac-
ta amb opcions manuals. 

Dirigit a persones amb conei-
xements bàsics de fotografia. 
Taller on aprendrem a fer ús 
dels recursos tècnics de la cà-
mera fotogràfica digital de for-
ma creativa. Com fer fotografi-
es nocturnes, en situacions de 
poca llum, la macrofotografia, 
jugar amb la velocitat lenta , 
efectes de moviment... entre 
molts d’altres.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS



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


