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INSCRIPCIONS

Renovacions: Del 16 al 28 de Novembre
Inscripcions: A partir del 30 de Novembre

Inscripcions web: a partir de les 10 h
Inscripcions presencials: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Inscripcions presencials a l’Oficina Tiquet Rambles (Palau de la Virreina.
La Rambla, 99): De dilluns a diumenge  de 10 a 20.30h
Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccivics.bcn.
cat/lasagrera.

Inici activitats: 11 de gener
Finalització activitats: 1 d’abril

NORMATIvA D’INSCRIPCIONS
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TALLERS vOLUNTARIS

· L’accés al servei de cursos i tallers 
requereix inscripció prèvia en les dates 
establertes.
· Els preus que apareixen en aquest fu-
lletó estan pendents d’aprovació per la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona.
· La inscripció ha de fer-se de forma pre-
sencial o via on-line a través de la pàgi-
na web ccivics.bcn.cat/lasagrera.
· El pagament del taller es farà per im-
posició o targeta. No s’acceptaran 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, 
màxim 2 dies.
· Us informem que les persones que es-
tiguin a l’atur, tindran una subvenció del 
50 % en el preu d’un taller al trimestre. 
Per poder gaudir d’aquesta subvenció, 
s’ha de presentar la vida laboral (de 
l’últim mes) i l’empadronament. Caldrà 
que ompliu i signeu un document con-
forme ens proporcioneu aquesta docu-
mentació.
· La direcció del centre es reserva el dret 
de suspendre les activitats que no tin-
guin un nombre mínim de participants.

· L’import de la inscripció només serà 
retornat si l’organització anul·la el taller 
per no arribar al mínim de places es-
tablertes o per altres raons tècniques.
·En cas que l’usuari es doni de baixa 
d’un taller inscrit, haurà de notificar-ho 
durant el període de devolucions (del 4 
al 9 de gener).
·Una vegada esgotat el període de 
devolucions, no es retornaran els di-
ners de la inscripció, excepte aquelles 
persones que presentant un informe 
mèdic o de canvi d’horari de feina de-
mostri que no pot realitzar aquell taller. 
El justificant s’haurà d’entregar abans 
de l’inici dels tallers (11 de gener).
·El centre es reserva el dret de variar 
la programació, l’horari, el professor/a 
o la ubicació d’una activitat si ho con-
sidera
necessari.
·Tots els tallers començaran 5 minuts 
després i acabaran 5 minuts abans de 
l’hora marcada en el programa.
· Es recuperaran les sessions perdu-
des per causes alienes a l’usuari.

NORMATIvA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ONLINE 

• Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ccivics.bcn.cat/
lasagrera 
• Per a totes les activitats les places són limitades. 
• Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari de 
l’equipament. 
• Les renovacions dels tallers no es poden realitzar on-line, han de passar 
pel punt d’informació del centre i realitzar la renovació de forma presencial.
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Mètode molt efectiu per enfortir, 
estirar la musculatura i per mi-
llorar la postura corporal, aug-
mentant la mobilitat de les arti-
culacions i la flexibilitat a partir 
de la concentració, la respiració 
i la precisió dels moviments.

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIvA

Grup A: Dilluns de 16.30 a 17.30 h
(10 sessions. Inici 11 de gener)
Grup B: Dijous de 16.30 a 17.30 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Josep Llata
Preu: 35.09 €

Amb aquest mètode de gimnàs-
tica treballarem les abdominals 
tenint cura de l’esquena i preve-
nint problemes relacionats amb 
el sol pelvià. En aquest taller es 
combinaran exercicis teorico-
pràctics per aprendre aspectes 
de l’anatomia i hàbits saludables.

CORRECCIÓ POSTURAL I 
ESTIRAMENTS

Dimarts de 17 a 18 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Carlota Fernandez
Preu: 35.09 €

L’esquena és l’eix vertebra-
dor del cos. L’objectiu d’aquest 
taller és aprendre que la co-
rrecció postural, mitjançant els 
estiraments, pot ajudar-nos a 
millorar la salut. És important 
prendre consciència dels mals 
hàbits posturals adquirits al dia 
a dia per tal de posar-hi solució 
i evitar possibles lesions. A més, 
també es treballarà la tonificació 
muscular i la flexibilitat.

ESTIRAMENTS CREATIUS

Dilluns de 19 a 20 h
(10 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec d’Olympia Vilafranca
Preu: 35.09 €

Treballarem amb diferents tèc-
niques corporals per millorar la 
nostra elasticitat, recuperar el 
to muscular, la bona col·locació 
i obertura corporal. Aprofitarem 
aquest taller per donar pas a 
l’expressió del moviment espon-
tani i creatiu amb música.

TALLERS CULTURALS

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

SALUT

IOGA PER A TOTHOM

Grup 1: dimarts de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez
Grup 2: dimarts de 19 a 20 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Anna Rafanell
Grup 3: dijous de 11 a 12 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez 
Preu: 35.09 €

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

ASHTANGA vINYASA IOGA

Dimecres de 17 a 18 h
(10 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Begoña Eladi
Preu: 35.09 €

L’Ashtanga vinyasa ioga es dis-
tingeix per ser un ioga més 
dinàmic ja que es practiquen 
una sèrie de postures (asanes) 
encadenades amb el vinyasa 
(moviment amb respiració). El 
cos no només s’enforteix, es 
flexibilitza i sana, sinó que la 
pràctica continuada aporta cal-
ma, reafirmació, claredat mental 
i equilibri emocional.

DINÀMIC IOGA

Dilluns de 20 a 21 h
(10 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec d’Anna Rafanell
Preu: 35.09 €

La clau d’aquesta pràctica és 
que a través d’un flux de postu-
res i moviments rítmics i repe-
titius en sincronía 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.

PILATES

Grup 1: dimarts de 18 a 19 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Carlota Fernandez
Grup 2: dimecres de 10 a 11 h
(10 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Neritza Pinillos
Grup 3: dijous de 17.30 a 18.30 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Neritza Pinillos
Preu: 35.09 €

TALLERS CULTURALS

fo
to

gr
afi

a:
 p

ix
ab

ay
.c

om

fo
to

gr
afi

a:
 d

ep
os

itp
ho

to
.c

om



6 7

Introdueix-te en el món d’aques-
ta dansa màgica, on la música i 
els moviments són els elements 
ideals per conèixer altres ha-
bilitats del teu cos. Una dansa 
amb molta energia i ritme que 
t’ajudarà a millorar la coordina-
ció i el propi ritme corporal.

BALLS LLATINS

Dilluns de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 47.37 €

Aprèn a ballar els diferents balls 
llatins: salsa, merengue, bacha-
ta i txa-txa-txa entre d’altres. 
Aprendràs a moure’t i gaudir del 
teu cos alhora que t’instrueixes 
en el món musical de cada ball, 
els passos, les figures bàsiques 
i de perfeccionament. No es ne-
cessita parella.

LINDY HOP

Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Abel Susin
Preu: 47.37 €

Aprèn el ritme de moda! El Lin-
dy Hop és un ball molt dinàmic 
i creatiu on a través del Swing 
i el Jazz trobaràs les eines ne-
cessàries per començar a ballar 
lliurement alhora que aprendràs 
a crear nous passos al ritme 
de la música. Taller de ball on 
no cal anar acompanyat però 
t’animem a venir amb parella.

DANSA DEL vENTRE

Dimecres de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Margarita Giner
Preu: 47.37 €

Vine a conèixer aquesta dansa 
ancestral que ens permet con-
nectar amb l’essència femenina, 
equilibrant cos i ment. Una dan-
sa que et permet fer exerici de 
forma original, divertida i crea-
tiva, alhora que et proporciona 
beneficis corporals i emocials.

CREIXEMENT 
PERSONAL 

CREIXEMENT PERSONAL:
“vIURE EN POSITIU”

Dimarts de 12.30 a 14 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Rebeca Bermúdez
Preu: 47.37 €

En aquest taller treballarem les 
emocions i pensaments alho-
ra que aprenem tècniques per 
dirigir-los en direcció positiva. Si 
aconseguim potenciar les emo-
cions positives i ser més cons-
cients de les nostres capacitats 
i virtuts, podrem fer front més 
fàcilment a aquelles situacions 
que percebem com a negatives.

TALLERS CULTURALS

ESTIRAMENTS CREATIUS 
PER A GENT GRAN 

Dijous de 13 a 14 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec d’Olympia Vilafranca
Preu: 35.09 €

Treballarem per recuperar la fle-
xibilitat i obertura corporal amb 
suavitat! En aquest taller es fa-
ran exercicis dirigits i moviments 
lliures per aconseguir l’obertura 
de la respiració i del nostre cos 
per guanyar vitalitat i benestar.

COS I MENT 
EN EQUILIBRI 

Dimecres de 18 a 19 h
(10 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Wendy Lorena 
Granados
Preu: 35.09 €

En aquest taller trobaràs la com-
binació perfecte entre el ioga, el 
tai txí, el mètode Pilates i els 
estiraments, que t´ajudarà a mi-
llorar l’equilibri interior i físic. Es 
treballaran diferents tècniques 
per millorar la correcció postural 
i a més a més guanyaràs flexibi-
litat i força en tot el cos.

ZUMBA DANCE BÀSIC

Grup 1: dilluns de 19 a 20 h (10 
sessions. Inici 11 de gener)
Grup 2: dimecres de 19 a 20 h 
(10 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Wendy Lorena 
Granados
Preu: 35.09 €

Estàs preparat/ada per divertir-
te i posar-te en forma? La Zum-
ba és un taller on a través del 

ball i el fitness treballaràs la toni-
ficació dels músculs i aspectes 
cardiovasculars, sense deixar 
de ballar i aprenent que fer exer-
cici pot ser molt divertit!

BATUKA

Dijous de 18.30 a 19.30 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 35.09 €

Desconnecta i posa’t en forma 
gràcies a la Batuka, una activi-
tat que combina el ball amb la 
gimnàstica aeròbica, desenvo-
lupant aspectes tant importants 
com la coordinació, el sentit del 
ritme i la tonificació del cos.

BALLS I DANSES

DANSA AFRICANA

Dilluns de 18 a 19 h
(10 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec de Carlos Humberto
Preu: 35.09 €

TALLERS CULTURALS
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GUITARRA CONTINUACIÓ

Dijous de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Paulo Da Cruz
Preu: 47.37 €

Vine a perfeccionar els teus 
coneixements de guitarra i així 
podràs interpretar les cançons 
dels teus grups preferits. Cal te-
nir coneixements previs o haver 
realitzat el taller d’iniciació a la 
guitarra. Cal dur la guitarra.

IDIOMES

COFFEE AND ENGLISH

Dilluns de 10 a 11.30 h
(9 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 47.37 €

Comença el dia amb un deliciós 
cafè i una agradable conversa 
en anglès amb la finalitat de mi-
llorar-ne la fluïdesa i l’expressió 
oral. Taller de conversa per 
practicar la parla anglesa i am-
pliar vocabulari. Cal tenir conei-
xements d’anglès a nivell de 
comprensió oral i parla.

ANGLÈS BÀSIC

Grup A: Dilluns de 11.30 a 13 h
(9 sessions. Inici 11 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Grup B: Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Olivia Cortez
Preu: 47.37 €

COMUNICACIÓ CONSCIENT 
I ASSERTIvA 

Dimarts de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Montse Franco
Preu: 47.37 €

La comunicació és una eina 
necessària per a relacionar-
nos amb nosaltres mateixos i 
amb els altres. En el taller es 
treballarà la comunicació efec-
tiva i conscient, l’art d’escoltar i 
l’empatia, la comunicació Verbal 
i No verbal, entre d’altres eines 
que ens ajudaran a donar cons-
ciència de quin és el nostre pa-
tró de comunicació. Coneixerem 
eines de la Programació Neuro-
Lingüística i del Coaching que 
ens permeten l’auto coneixe-
ment a partir d’una metodologia 
pràctica i dinàmica.

COM GESTIONAR 
LES EMOCIONS 

Dimecres de 10 a 11.30 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Clara Dini de Bcn 
Gestalt
Preu: 47.37 €

Les emocions ens acompan-
yen les 24 hores del dia i són 
la nostra principal font de ma-
lestar. Aprendre a reconeixer-
les, conviure’n i gestionar-les de 
la manera més sana possible 
és una eina imprescincible per 
encarar la vida de manera més 
equilibrada i serena. Al taller 
aprendrem recursos que ens 
permetran gestionar les nos-
tres emocions de manera sana 
i efectiva i millorar les nostres 
relacions personals.

ARTS ESCÈNIQUES

IMPROvITZACIÓ TEATRAL

Dijous de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec d’Anna Carone
Preu: 47.37 €

Taller de teatre que es realitza 
a partir de tècniques lúdiques i 
jocs d’improvització. Dirigit a qui 
vulgui adquirir competències 
teatrals o desenvolupar-se en 
altres àmbits de treball, creixe-
ment personal, etc. Treballarem 
la confiança individual i en grup 
per parlar i/o actuar en públic.

EXPRESSIÓ MUSICAL

UKELELE 

Dissabte de 13 a 14 h
(10 sessions. Inici 16 de gener)
A càrrec de Marta Vigo
Preu: 35.09 €

Taller d’iniciació a l’Ukelele, un 
dels instruments més agraïts per 
iniciar-se en el món de la música. 
Una petita guitarreta originària 
de Hawaii, de preu assequible, 
i molt còmoda de transportar. 
En aquest taller es puntejaran 
melodies senzilles a partir de 
partitures escrites per a aquest 
instrument. Cal portar Ukelele 
soprano, tenor o concert.

MINDFULNESS: 
vIU EL PRESENT

Dimarts de 17.30 a 19 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Sergi Franch de 
Bcn Gestalt
Preu: 47.37 €

El mindfulness és una pràctica 
que ens permet experimentar 
el moment present i ens pro-
porciona molts beneficis a nivell 
mental, emocional i físic. Pren-
dre consciència de nosaltres 
mateixos i del nostre entorn ens 
facilita amplificar la capacitat 
de viure i desconnectar el “pilot 
automàtic” que tots portem avui  
en dia. Els recursos que propor-
ciona ens ajudaran a aconseguir 
un major equilibri mental i emo-
cional, augmentar la concentra-
ció, l’autoconeixement, controlar 
l’estrès i a enfrontar-nos amb més 
serenitat als reptes del dia a dia.

INICIACIÓ A LA 
GRAFOLOGIA II

Dimarts de 19 a 20.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Sara Cervelló
Preu: 47.37 €

La grafologia és la ciència que 
té per objectiu conèixer el caràc-
ter i la personalitat humana per 
mitjà de l’estudi i l’anàlisi de 
l’escriptura. A través de la grafo-
logia podem arribar a descobrir 
i conèixer els trets que determi-
nen el nostre comportament; les 
aptituds, actituds i els desitjos 
inconscients. Destinat a aquelles 
persones que volen conèixer les 
seves aplicacions a nivell perso-
nal (autoconeixement).

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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FOTOGRAFIA I NOvES 
TECNOLOGIES

INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA AMB 
CÀMERA RÈFLEX

Dimarts de 17 a 18.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Alfredo Vera
Preu: 47.37 €

Tens una càmera rèflex i enca-
ra dispares en automàtic? Vols 
aprendre a disparar manual-
ment i controlar així tots els as-
pectes que tens al teu abast? 
Vols millorar substancialment 
les teves fotografies? En aquest 
taller descobriràs els trucs per 
aconseguir tot allò que encara 
no domines de la càmera reflex!

FRANCÈS BÀSIC 

Dijous de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Jessica Renault
Preu: 47.37 €

Taller d’iniciació al francès per co-
mençar a parlar i desenvolupar-
te en aquesta llengua. Exercicis 
gramaticals, de lectura i de parla 
per a que comencis a desenvo-
lupar coneixements gramaticals 
però sense deixar de banda el 
més essencial: aprendre a parlar.

FRANCÈS CONvERSA

Dimecres de 19.30 a 21 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Sebastien Bellarbre
Preu: 47.37 €

Taller pensat i adreçat pels que 
tenen coneixements de francès 
i volen practicar-lo, perdre la ver-
gonya de parlar-lo i fer-se enten-
dre en situacions pràctiques. Cal 
tenir coneixements de fran-
cès a nivell de comprensió 
oral i parla.

PERFECCIONA EL TEU 
CATALÀ

Dimarts de 11.30 a 13 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Anna Romaní
Preu: 47.37 €

Si t’agrada el català però vols 
aprofundir en coneixements, 
gramàtica, lèxic i sobretot, pas-
sar-t’ho d’allò més bé, aquest 
és el teu taller. Aquí aprendràs 
a escriure’l millor, a parlar-lo 
amb més fluïdesa i a entendre 
tot allò que se’t resisteix d’una 
manera distesa i divertida.

FEM UN CAFÈ 
EN CATALÀ 

Dimarts de 10.30 a 11.30 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Anna Romaní
Preu: 35.09 €

Aquest taller és ideal si tens ga-
nes de parlar i practicar en cata-
là. Serà el típic cafè del matí on 
cada setmana exposarem nous 
temes a comentar a fi d’enriquir 
el nostre vocabulari en un am-
bient distès i entretingut.

Taller d’iniciació a l’anglès per 
començar a parlar i desenvolu-
par-te en aquesta llengua. Exer-
cicis gramaticals, de lectura i 
de parla per a que comencis a 
desenvolupar coneixements gra-
maticals però sense deixar de 
banda el més essencial: apren-
dre a parlar.

ANGLÈS SÈRIES

Dijous de 17 a 18.30 h
(9 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 47.37 €

Estàs cansat dels típics exer-
cicis gramaticals per aprendre 
anglès? Doncs aquest és el teu 
taller ideal! Practicarem la llen-
gua anglesa amb l’ajuda de les 
sèries de televisió, els diàlegs 
i molt més. Una nova manera 
d’aprendre i de practicar. Cal 
tenir coneixements d’anglès 
a nivell de comprensió oral i 
parla.

ANGLÈS CONvERSA

Dijous de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec de Marina Torres
Preu: 47.37 €

Taller de conversa en anglès 
amb la finalitat de millorar-ne la 
fluïdesa i l’expressió oral. Prac-
ticarem l’anglès i ampliarem 
vocabulari a partir de l’art de 
la parla, així com també apren-
drem a entendre’l. Cal tenir co-
neixements d’anglès a nivell 
de comprensió oral i parla.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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FOTOGRAFIA AMB CÀMERA 
RÈFLEX AvANÇAT

Dimarts de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Alfredo Vera
Preu: 47.37 €

Ja domines la teva càmera 
rèflex però vols aprendre a per-
feccionar i conèixer petits trucs 
que et poden ajudar a millorar 
les teves fotografies? Aquesta 
és la teva activitat. Calen conei-
xements mínims de fotografia 
amb càmera rèflex.

PHOTOSHOP: 
RETOC FOTOGRÀFIC

Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Alfredo Vera
Preu: 47.37 €

Coneix i endinsa’t en el progra-
mari més universal de retoc fo-
togràfic, de composició i creació 
de diferents treballs gràfics. En 
aquest taller és imprescindi-
ble tenir coneixements bàsics 
d’informàtica. Cal portar ordina-
dor portàtil amb el programa de 
photoshop.

CREATIvITAT

COSTURA

INICIACIÓ AL PATRONATGE

Dimecres de 18.30 a 20 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Cristina Garcia 
d’Artentela
Preu: 47.37 €

Amb aquest taller d’iniciació al 
patronatge aprendràs a realitzar 
patrons base per fer faldilles, 
bruses, pantalons... que et per-
metran crear els teus propis dis-
senys a mida. Aprendràs també 
les tècniques de tall i confecció.

PATRONATGE NIvELL MIG

Dimecres de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Cristina Garcia 
d’Artentela
Preu: 47.37 €

En aquest taller aprendràs a 
realitzar més patrons base utilit-
zats avui dia en la indústria de 
la moda femenina, així com les 
transformacions pertinents per 
aconseguir les peces que més 
t’agradin. Un cop realitzat el pa-
tró a la nostra mida passarem a 
realitzar el prototip en teixit. Es 
requereix haver cursat el ta-
ller d’iniciació al patronatge.

PATCHWORK: UN HOBBY 
PER A TOTHOM

Dimecres de 16 a 17.30 h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 47.37 €

El patchwork és un vocable 
anglès que significa treball de 
pedaços. Els objectius d’aquest 
curs són recuperar la tradició de 
treballar amb fil i agulla a partir 
de les peces de roba que es 
reciclen per a fer-ne un nou ús. 
Aprendrem tot el que es pot fer 
jugant amb robes de colors, es-
tampats i textures.

COSTURA DE 
SUPERvIvÈNCIA 

Dimarts de 20 a 21.30 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec d’Alicia Corripio
Preu: 47.37 €

Has pensat mai afagar fil i agu-
lla i fer la vora d’un pantaló? O 
canviar un botó d’una camisa? Si 
ho has pensat però no saps per 
on començar, amb aquest taller 
et donarem les eines i coneixe-
ments perquè tu mateix/a tinguis 
la capacitat de fer la vora d’un 
pantaló, cosir un botó, sobrefilar...

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

PINTURA PER A TOTHOM

Dimarts de 11.30 a 13 h
(9 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Gemma Zaragüeta
Preu: 47.37 €

En aquest taller apendrem a 
realitzar les nostres obres pic-
tòriques amb la tècnica que pre-
ferim: oli, aquarel.la, acríl.lics... 
Seran classes individualitzades 
on es guiarà a cada alumne per 
ajudar-lo a desenvolupar la seva 
pròpia creativitat.

CREACIÓ LITERÀRIA

ESCRIPTURA CREATIvA
Dimecres de 10’30 a 12h
(9 sessions. Inici 13 de gener)
A càrrec de Carmen Domingo
Preu: 47.37 €

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 el·laborades. El 
curs abasta tots els temes que 
un narrador ha de posar en 
pràctica per posar-se a escriure. 
Poden participar persones amb 
o sense experiència prèvia en 
l’hàbit d’escriure.

TALLERS EN FAMÍLIA

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A NADONS DE 2 A 12 
MESOS

Divendres de 11.30 a 12.30 h
(10 sessions. Inici 15 de gener)
Preu: 35.09 €

L’objectiu principal d’aquest curs 
és enfortir el vincle nadó-adult a 
través de l’estimulació musical. 
Acompanyarem l’evolució del 
nadó amb cançons adapta-
des, audicions musicals, jocs i 
instruments musicals, donant 
èmfasi al concepte de música 
perquè aquesta contribueixi a 
l’educació global de l’infant. El 
nadó ha d’anar acompanyat 
d’un adult.

TALLERS CULTURALSTALLERS CULTURALS
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MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS D’1 A 3 ANYS

Divendres de 12.30 a 13.30 h
(10 sessions. Inici 15 de gener) 
Preu: 35.09 €

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

BALLANT LA MATERNITAT

Dijous de 12 a 13 h
(10 sessions. Inici 14 de gener)
A càrrec d’Olympia Vilafranca
Preu: 35.09 €

Dansa oriental creativa per a 
la recuperació post-part. Mi-
tjançant moviments de dansa 
oriental i estiraments específics 
millorarem la tonicitat del nos-
tre cos i del sòl pèlvic. Si estàs 
buscant recuperar la forma físi-
ca de manera lúdica i creativa i 
passar una bona estona amb el 
teu nadó i altres mares, aquest 
taller és per tu!

IOGA PER A NADONS

Dimarts de 11 a 12 h
(10 sessions. Inici 12 de gener)
A càrrec de Mar Àlvarez
Preu: 35.09 €

Taller dirigit a pares i/o mares 
i nadons de 2 a 12 mesos, on 
s’ofereix l’oportunitat de recu-
perar força i flexibilitat del propi 
cos, a través de postures de 
ioga, estiraments i tècniques de 
respiració alhora que connectes 
amb la teva criatura mitjançant 

una activitat agradable i en un 
entorn on podràs compartir 
noves experiències amb altres 
famílies.

SEMINARIS

L’EDUCACIÓ DELS 
PENSAMENTS I LES 
EMOCIONS

4, 11, 18, 25 de Febrer
Dijous de 20 a 21.30 h
A càrrec de Carmen Boo
Preu: 26.21€

Educar el pensament és la base 
per tenir emocions equilibrades 
i nobles que ens apropin a la 
plenitut vital i a la satisfacció. El 
taller ens aproparà al coneixe-
ment i l’energia que representa 
poder aprendre com rectificar 
hàbits mentals que ens impe-
deixen gaudir i viure en equilibri.

INTRODUCCIÓ A 
LA CRIMINOLOGIA

3, 10, 17, 24 de Març
Dijous de 20 a 21.30 h
A càrrec de Sara Cervelló
Preu: 26.21€

Una persona no arriba a con-
vertir-se en un delinqüent d’un 
dia a un altre. A través d’aquest 
seminari veurem quins factors 
de risc poden ser determinants 
en la formació d’una personali-
tat violenta i delictiva. Estudia-
rem alguns dels perfils criminals 
més destacats així com alguns 
dels casos més rellevants dins i 
fora d’Espanya.

“REUNIONITIS” ESPECIAL 
ASSOCIACIONS. 
CONDUCCIÓ EFECTIvA DE 
LES REUNIONS DE TREBALL

2, 9, 16 de Febrer
Dimarts de 17.30 a 19 h
A càrrec de Vicenç López, 
NoûsCamins Formació
Preu: 19.66€

Aprendrem a gestionar i con-
duir les sessions i reunions de 
treball a partir de tècniques i 
recursos útils perquè ens re-
sultin productives i agradables. 
Aquest taller està orientat es-
pecialment a aquelles persones 
que treballen o que estan vin-
culades a les Juntes Directives 
d’associacions, agrupacions, 
associacions de veïns/es, co-
munitats de propietaris, etc.

ITINERARIS

Cal inscripció prèvia per cadas-
cun dels itineraris. És impres-
cindible facilitar un número de 
telèfon mòbil per a poder posar-
nos en contacte. Preu per itine-
rari: 11,75 €

INDÚSTRIA I 
CIÈNCIA A GRÀCIA

27 de Febrer
Hora: 11 h
Punt de trobada: Pça. de la Vila 
de Gràcia (antiga Rius i Taulet),
Durada: 2.5 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec Miquel Carandell

Independent durant gairebé 
50 anys, la Vila de Gràcia s’ha 
anat transformant de ser una 
població eminentment agrícola 

 
a ser un centre industrial i, ja 
més recentment en una zona 
comercial. Durant aquest pro-
cés ha estat testimoni de petits i 
grans esdeveniments científics, 
tecnològics i mèdics: un quí-
mic de renom que va patir exili 
i presó, una taller de rellotges 
suïssos que encara funcionen, 
l’arribada de les màquines de 
Vapor, la redacció de la prime-
ra llei de l’avortament de l’Estat 
espanyol, el descobriment 
d’asteroides i planetes... vine 
a conèixer Gràcia amb ulls de 
Ciència!

PASSATGERS AL TREN! 
HISTÒRIA DEL 
FERROCARRIL 
A BARCELONA

5 de Març
Hora: 11 h
Punt de trobada: Pça. de Pla 
de Palau (davant de la Llotja de 
Mar)
Durada: 2.5 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec Miquel Carandell

El 28 d’octubre de 1848 
s’inagurava el primer tren de 
la península ibèrica que unia 
Barcelona i Mataró. A partir 
d’aquest dia, milers de trens 
han sortit i arribat de Barcelona 
traslladant passatgers i merca-
deries. Coneixerem els orígens 
del tren, les estacions que s’han 
construït i destruït i moltes his-
tòries relacionades amb els fe-
rrocarrils de Barcelona. Prepa-
rats pel viatge?

ITINERARISTALLERS CULTURALS
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TALLERS vOLUNTARIS

Oferta de tallers de caràcter 
anual –d’octubre a juny- dirigits 
per persones que, de manera 
voluntària, comparteixen els 
seus coneixements.
El dia de la inscripció es reco-
llirà un donatiu de 10€ destinat 
a algun projecte social escollit 
per la Comissió de Talleristes 
Voluntaris.
El material necessari per a 
la realització de cada taller 
s’indicarà pel propi professor/a 
a l’inici dels tallers.

NORMATIvA 
D’INSCRIPCIONS

La inscripció ha de fer-se de for-
ma presencial.
El donatiu es farà en efectiu en 
el moment de la inscripció.
El centre es reserva el dret de 
variar la programació, l’horari, o 
la ubicació d’una activitat si ho 
considera necessari.
Cada persona només podrà 
realitzar una inscripció per una 
altra persona.
En el període d’inscripcions del 
mes de Setembre, cada perso-
na només es podrà inscriure a 
un taller i grup.
A partir del mes de Desembre, 
es podran realitzar les inscrip-
cions a més d’un taller voluntari.

TALLERS vOLUNTARIS:

BIJUTERIA 

Dimarts de 16 a 17.30 h

DIBUIX 

Dimecres de 18 a 19.30 h

LABORS 

Dimarts de 16 a 17.30 h

MANUALITATS 

Dilluns de 16 a 17.30 h

PATCHWORK

Divendres de 16 a 17.30 h

PINTURA SOBRE ROBA 1 

Dilluns de 17 a 18.30 h

PINTURA SOBRE ROBA 2 

Dijous de 10 a 11.30 h

PINTURA SOBRE ROBA 3 

Dijous de 16 a 17.30 h

PINTURA SOBRE ROBA 4 

Divendres de 17 a 18.30 h

PINTURA A L’OLI 1 

Dimecres de 16 a 17.30 h

PINTURA A L’OLI 2

Dilluns de 18.30 a 20 h

PINTURA L’OLI 3 

Dijous de 16 a 17.30 h

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

ESPECTACLES

CICLE DONA I CANÇÓ

Dona Cançó vol ser una plata-
forma professional per promou-
re projectes creatius on la figura 
de la dona sigui representada 
en qualsevol de les expressions 
artístiques existents. El centre 
cívic es suma i col·labora amb 
elles i al seu projecte, donant 
suport i organizant una sèrie de 
concerts i espectacles amb un 
objectiu clar: difondre la impor-
tància artística de la dona. 

ET-CO&MARTA RENYER 

Divendres 5 de febrer a les 19 h 

Proposta que busca la seva tro-
bada amb la musicalitat primària 
acompanyada d’una clown jove, 
entusiasta i apassionada per la 
vida. No t’ho perdis! 

MARTA MATTOTTI 
&CARMEN GLEZ 

Divendres 11 de març a les 19 h

Espectacle de contes i ritmes 
llatins, de narració oral i funky. 
Una proposta atrevida en la 
seva essència! 

TEATRE: GAME OvER

Divendres 19 de febrer a les 19 h
A càrrec de: Cia. Mai Rojas y Los 
Escultores del Aire
Guió: Victor Valdelomar / Direc-
ció: Mai Rojas / Intèrprets: Pedro 
Ruiz, Ignasi Campmany, Nuria 
Garcia, Mai Rojas/ Pianista: Ma-
tías Muñoz. 

Darrera de la vitrina d’una botiga 
de segona mà, quatre joguines 
desgastades pel temps i la pena 
esperen un comprador anònim 
que els tregui del seu tancament. 
Un espectacle cru, entendridor i 
surrealista, ple de colors i movi-
ment. A més a més, al final de 
l’espectacle tindrem l’oportunitat 
de xerrar en un col·loqui obert 
amb els intèrprets.

PROGRAMACIÓ CULTURALTALLERS vOLUNTARIS
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ESPECTACLES INFANTILS 

UN GULLIvER vIOLINISTA 

Dissabte 30 de gener a les 12 h 
Preu: 3,10 €
Dirigit a tota la família. A partir de 
7 anys d’edat.
A càrrec de Symbiotic Duo. 

Symbiotic Duo ens presenta un 
espectacle dinàmic per a tota la 
família, entorn dels Viatges de 
Gulliver on la música barroca es 
fusiona amb l’actuació teatral i 
dóna pas a la interacció amb el 
públic, eina imprescindible per a 
la comunicació.

TIGER IN MY TANGLES 

Dissabte 27 de febrer a les 12 h. 
Preu: 3,10 €
A càrrec de la Companyia 
Boom-chicka-boom. 

Un conta-contes musical en 
anglès de la companyia Boom-
chicka-boom per a infants 
d’entre 3 i 8 anys i les seves fa-
mílies.

EXPOSICIONS 

EXPOSICIÓ 
D’IL·LUSTRACIÓ: LA MÀGIA 
DEL COLOR 

Del 18 de gener al 11 de febrer
A càrrec de la il·lustradora 
Gemma Zaragüeta, que treba-
lla amb diferents tèniques plàs-
tiques, aquarel·les, acríl·lics, 
llàpis de colors... 

En aquesta exposició veu-
rem un recull de diferents 
il·lustracions que ens transpor-
taran a un món màgic amb la 
natura com a protagonista.

EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIA:
vIATGE SENSE CAP RAÓ 

Del 16 de febrer al 4 de març 
A càrrec de Joan Picanyol 
de l’Associació Photosagrera. 

Un viatge sense cap raó, és un 
recull de fotografies fetes des 
del voral de la carretera, de viat-
ge. El paisatge que passa pel 
nostre costat, insignificant, sen-
zill; el paisatge domesticat i mol-
tes vegades tensionat. El paisat-
ge que no és el destí del nostre 
viatge. Només captar la llum, el 
color, els núvols, els volums; la 
bellesa del moment irrepetible. 
Parar el cotxe i fer la fotografia. 

EXPOSICIÓ DE PINTURA: 
SILENCIS I REFLEXIONS 

Del 7 al 18 de març 
A càrrec de Mercè Matalonga i 
María Quesada.

“Silencis i reflexions” vol recu-
perar la memòria històrica de 
les dones anònimes treballa-
dores de les fàbriques tèxtils 
que durant la postguerra van 
patir situacions de repressió i 
explotació. 

CONFERÈNCIES

CIvILITZACIONS: OXIRRINC, 
LA CIUTAT DELS PAPIRS

Dijous 25 de febrer a les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i 
Solé, doctora en Història, espe-
cialista en Egiptologia i mem-
bre de la Missió Arqueològica a 
Oxirrinc (Egipte).

A 200 km al sud del Caire 
s’aixecava l’antiga Oxirrinc, una 
ciutat famosa pels milers de pa-
pirs que es van trobar a finals 
del segle XIX. Però les restes 
més antigues corresponen a 
una necròpolis dels faraons 
que es va usar durant mil anys. 
Restes de la ciutat grecoroma-
na, un temple subterrani dedicat 
a Osiris i oratoris cristians fan 
d’Oxirrinc una ciutat enigmàtica.

AUDICIÓ COMENTADA: 
L’ÚLTIMA ÒPERA DE 
MOZART: LA FLAUTA 
MÀGICA

Dijous 28 de gener a les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio Ro-
drigo, pianista, arranjador, 
compositor i traductor.

La flauta màgica és l’exemple 
perfecte de la universalitat de 
Mozart i de fins a quin punt la 
seva música exprem tot allò que 
l’envolta. El cel i la terra, el cò-
mic i la tragèdia, la solemnitat 
de la francmaçoneria i els plaers 
terrenals, Sarastro i Papagueno. 
A cadascun sembla reservar-li, 
no només una part, sinó la tota-
litat de la seva simpatia.

PROGRAMACIÓ CULTURALPROGRAMACIÓ CULTURAL
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DONA I REPÚBLICA

Dijous 10 de març a les 19 h
A càrrec de Carmen Domingo, 
escriptora especialista en el 
període des de la II República 
fins a la postguerra.

En proclamar-se la República, 
les dones van veure arribar 
l’oportunitat de reivindicar els 
seus drets i fer-los constar en 
la nova Constitució: dret al vot, 
divorci, llei de l’avortament, etc. 
En aquesta conferència es pre-
tèn fer una reflexió sobre el pa-
per de la dona des d’una pers-
pectiva de gènere .

CICLE “LA SAGRERA, LA 
NOSTRA HISTÒRIA” 

Teniu l’oportunitat d’escoltar, 
conversar i fer itineraris sobre 
diferents temes relacionats amb 
la història local, presentats i 
guiats per historiadors.

LA GUERRA CIvIL A LA 
SAGRERA

Dijous 11 de febrer a les 19 h
A càrrec de Joan Pallarès- Per-
sonat, historiador 

Repàs a la vida quotidiana du-
rant la guerra civil a La Sagrera: 
Primers dies, industries de gue-
rra, col·lectivitzacions, bombar-
deigs i alarmes aèries, el final 
de la guerra.

vISITA GUIADA AL REFUGI 
307 

Dissabte 13 de febrer 
Hora: 9.45 h 
Punt de trobada: Centre Cívic 
La Sagrera A càrrec de Joan 
Pallarès-Personat, historiador. 
Preu: Gratuït. 
Cal inscriure-s prèviament al 
centre cívic. El preu de l’entrada 
anirà a càrrec de l’usuari/a. 

Seguint les pautes de la Con-
ferència del dijous 11 de febrer, 
visitarem el refugi 307, amb guia 
especialitzat, amb qui recorre-
rem els 400 metres de galeries 
subterrànies d’aquest refugi 
construït durant la Guerra Civil. 

CICLE “SALUT I SOCIETAT” 

Cicle de conferències sobre 
diferents aspectes relacionats 
amb la salut i la societat dutes 
presentades per diferents pro-
fessionals vinculats a “Onada 
serveis a les persones”.

PRIMERS AUXILIS EN LA 
LLAR I LA FARMÀCIA A 
CASA

Dijous 21 de gener a les 18 h
A càrrec de Bouchra El Mektami, 
d’Onada serveis a les persones. 

Què fer davant una caiguda? I 
si ens ennueguem que fem?... 
Consells per actuar en una si-
tuació d’emergència.

PASTILLES LES JUSTES

Dijous 4 de febrer a les 18 h
A càrrec de Bouchra El Mektami, 
d’Onada serveis a les persones. 

És necessari prendre tantes 
pastilles per a tot? Consells per 
sentir-nos millor.

SEXUALITAT, GAUDIR-NE A 
QUALSEvOL EDAT

Dijous 3 de març a les 18 h
A càrrec de Sara Ruiz, psicòlo-
ga especialitzada en Geriatria i 
reminiscencia, d’Onada serveis 
a les persones.
 
Cada edat té el seu moment. 
Com sentir-nos lliures en totes 
les edats.

ACTIvITATS DE LES 
ENTITATS

FESTIvAL ART 2016 
Cia ARCOIRIS 

Dissabte 6 de febrer a les 19 h 

“Som-hi!!! Una nova represen-
tació s’està fraguant!!! Vols viure 
un any més amb nosaltres la 
diversitat de l’espectacle? Tot 
transcorre a l’interior d’una peti-
ta taverna, on qui vol, pot expre-
sar aquella qualitat artística que 
duu a dins seu i que vol com-
partir amb els altres. I tot, sota 
la mirada encuriosida d’aquells 
que sàpiguen apreciar-ho...” 
Com l’any passat col·laborarem 
amb La Sagrera es Mou en una 
recollida d’aliments. 

BÚSTIA REIAL 

Del 28 de desembre al 5 de gener 

Bústia Reial davant del Centre 
Cívic La Sagrera “La Barraca” A 
càrrec de la Comissió de Festes 
de La Sagrera.

TALLERS DE LES 
ENTITATS

PRINCIPIS DE FOTOGRAFIA 

Divendres de 18.30 a 20 h
Inici 22 de gener 8 sessions i 
una exposició (a determinar da-
tes pel professor)

Veniu a aprendre i posar en 
pràctica els principis de fotogra-
fia amb un càmera compacta, 
amb una rèflex o amb la del te-
lèfon mòbil. Milloreu la qualitat 
de les vostres fotografies. Preu: 
Gratuït Inscripcions al Centre 
Civic La Sagrera. A càrrec de 
l’Associació de Fotografia Pho-
toSagrera.

TALLER DE SARDANES 

Dimecres de 20 a 21.30 h 
(10 sessions. Inici 20 de gener) 

Vols aprendre a ballar sarda-
nes? Pots venir sol o amb tota 
la família. 
Preu: Gratuït 
Inscripcions al Centre Civic La 
Sagrera i AAVV La Sagrera. 
A càrrec de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de La Sagrera i 
Grup Sardanista Maig.

ACTIvITATS DE LES ENTITATSPROGRAMACIÓ CULTURAL
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INFORMACIÓ 
I SERvEIS

BARCELONA WIFI, CONNE-
XIÓ GRATUÏTA A INTERNET. 
Accessibilitat dins de l’horari 
d’obertura al públic del centre 
cívic. 

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS El 
Centre Cívic La Sagrera ofe-
reix diferents sales per acollir 
reunions i activitats de la xarxa 
associativa del barri. La cessió 
està condicionada a les neces-
sitats de la programació pròpia 
del centre. Cal fer una sol·licitud 
prèvia a l’Administració del Cen-
tre. 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

ASSOCIACIÓ DE vEÏNS I 
vEÏNES DE LA SAGRERA 
Dilluns, dimecres i divendres 
18.00 - 21.00 h (secretaria) 
www.avvlasagrera.com ; avv.
lasagrera@gmail.comlasagrera.
blogspot.com i blogdelasagre-
ra@gmail.com tel. 93 408 13 34 

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

DRAC, DIABLES I GEGANTS 
DE LA SAGRERA 
Si vols ser diable o portar la nos-
tra bèstia de foc... si prefereixes 
els gegants i els cap grossos o 
t’agradaria tocar la gralla o el ta-
bal... si el que vols es un ritme 
més “canyeru”. Foc, música i ge-
gants. A partir de 5 anys. 
dracidiablesdelasagrera.com - 
dracidiablesdelasagrera@gmail.
com 

ASSOCIACIÓ DE 
FOTOGRAFIA 
PHOTOSAGRERA 
L’objectiu del grup és crear un 
punt de trobada per a aficio-
nats i professionals de la fo-
tografia, veïns i veïnes de la 
Sagrera, sensibles a la impor-
tància cultural de la fotografia i 
que vulguin compartir activitats 
del grup. www.photosagrera.
es; photosagrera@gmail.com 
Grup Facebook Photosagrera: 
http://www.facebook.com/group.
php?gid=209554565092 

GRUP POÈTIC LITERARI 
NADIR 
Divendres, 19.00 - 21.30 h 
pepita200@yahoo.es 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
MIRADA DE DONA 
Dilluns i dimecres a les 17 h Un 
espai de trobada per a les do-
nes a La Sagrera. 

SAAC ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
Atenció al públic:Oficina del 
Mercat de Felip II de dilluns a 
divendres de 9:30h a 11h. Telf. 
687 338 729 www.sagrera.es ; 
saacbcn@hotmail.com 

ASSOCIACIONS TEATRALS 
DEL CENTRE ASSOC. ARCO 
IRIS 
Assaig els dijous i divendres, 
20 - 22 h

EL CALAIX 
Assaig els dimarts i dijous, 
21.30 - 23 h  GATS Assaig els 
dilluns, 21.30 - 23.30 h 
gats@lasagrera.info

ENTITATSINFORMACIÓ 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

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 

dotat d’anell magnètic

bcn.cat/cclasagrera
cclasagrera@bcn.cat
twitter.com/CCLaSagrera 
facebook.com/cclasagrera

PER A MÉS INFORMACIÓ
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LA SAGRERA

CENTRE CÍvIC
LA SAGRERA


