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23È PREMI DE RELATS CURTS

RELATS EN FEMENÍ  

Del 14 de novembre de 2022 al 29 de gener de 2023
Es convoca la 23a edició del Premi de Relats Curts amb 
l’objectiu de crear un espai de reflexió, creativitat i expressió 
literària per a dones.

BASES

PARTICIPACIÓ

Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

Els treballs que optin al premi han de ser inèdits i de creació 
pròpia, i cal que no hagin estat premiats anteriorment. Els relats 
poden ser escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: 
català o castellà.
Cada participant podrà presentar-hi com a màxim dos treballs, 
que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories 
següents:
• Categoria Jove (de 16 a 25 anys) 
 Prosa en català o castellà
• Categoria Adulta (a partir de 26 anys) 
 Prosa en català o castellà

TEMÀTICA

Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la 
temàtica és lliure.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 
escrits amb el tipus de lletra Arial 12. Els folis cal que s’hagin 
redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

EL LLIURAMENT DELS TREBALLS

Opcions de lliurament:
• Presencialment o per correu postal al Centre Cívic Sagrada 
Família, al C/Mallorca 425-433, 4a, 08013 Barcelona.
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i 
la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar 
acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de 
fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de 
l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, 
ciutat i codi postal). 
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• Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net
S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats 
presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la 
categoria en què es concursa. Al text del missatge  s’hi haurà 
de fer constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i 
cognoms de l’autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, 
la ciutat i el codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual 
s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria
Els treballs es poden presentar del 14 de novembre de 2022 al 
29 de gener de 2023, dins de l’horari del Centre: de dilluns a 
divendres, de 9.00 h a 21.00 h (consultar els horaris de Nadal).
L’acte de lliurament dels premis serà el dilluns 6 març de 2023 
a les 19.00 h.

EL JURAT

El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones 
vinculades directament o indirectament al món de la lectura i 
la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la 
temàtica de gènere.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no 
s’ajustin a les bases; escollir-ne les guanyadores; declarar 
desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions 
honorífiques que consideri oportunes, i dirimir qualsevol 
eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran 
inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la 
qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un 
tractament dels rols de gènere no estereotipat.

PREMIS

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues 
categories (import subjecte a retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. 
Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades 
necessàries a aquest efecte.

ALTRES CONDICIONS

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, 
que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic 
o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels 
organitzadors.
El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

Organitzen el premi:
Centre Cívic Sagrada Família i 
Biblioteca Sagrada Família–Josep M. Ainaud de Lasarte
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ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

Dilluns 6 de març
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A la sala d’actes

Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura 
signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors. 
La cerimònia serà presentada per l’actriu Maria Ten i el 
col·lectiu Les Fugitives.

Cal inscripció prèvia a partir del 27 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
Segueix tota l’actualitat del premi al blog premirelatsenfemeni.cat.
#RelatsEnFemení

ALTRES ACTIVITATS VINCULADES

“LO QUE NO SABÍA QUE SABÍA ”

Del 14 de febrer al 8 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Dora Cantero

 L’actriu, titellaire i dramaturga Dora Cantero crea càpsules 
poètiques audiovisuals a partir de l’activitat onírica i la poesia visual.

Exposició amb motiu del Premi de Relats Curts – Relats en 
Femení i de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones.
Inauguració: dimarts 14 de febrer a les 19.00 h
#Exposicions #RelatsEnFemení
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SLAMMERS

Del 2 al 23 de febrer
Dijous de 20.15 h a 21.45 h
A càrrec de Poetry Slam Barcelona
Taller i mostra

Poesia performativa, poesia en escena. L’slam és avui dia un 
dels moviments poètics més vitals i amb més projecció. Si 
voleu aprendre’n, desenvolupar-vos-hi i tenir nocions de com 
cal fer-ho en públic, apunteu-vos-hi! Inclou quatre sessions de 
treball i, com a cloenda, podreu mostrar la vostra feina en la 
sessió Slammers en acció, el 2 de març, dins del programa 
d’activitats del premi Relats en Femení.

Cal inscripció prèvia a partir del 19 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Workshop #RelatsEnFemení

SLAMMERS EN ACCIÓ

Dijous 2 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mostra en directe

Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació 
Slammers, on podreu descobrir el talent de les persones 
participants i submergir-vos en el món de la poesia performativa 
i la poesia en escena.

Cal inscripció prèvia a partir del 23 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#ArtsEscèniques #RelatsEnFemení
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MÚSICA Z

Música Z és el circuit musical de la Xarxa de Centres Cívics 
de Barcelona que acosta als barris el talent de l’alumnat de les 
escoles superiors de música de la ciutat, en una experiència 
propera i compartida. És un programa fet en col·laboració amb 
l’Escola Jam, el Taller de Músics i la Fundació Conservatori 
Liceu, i que en aquesta segona edició arriba ja a nou 
equipaments.

CONCERTS

• Dimarts 24 de gener a les 20.00 h
• Dijous 9 de febrer a les 20.00 h
• Dijous 9 de març a les 20.00 h
• Dijous 30 de març a les 20.00 h
#Música #MúsicaZ
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RELATS DES-ORIENTATS

Relats des-orientats és un projecte de Larre, col·lectiu de 
mediació cultural feminista, amb l’acompanyament de La 
Caníbal SCCL, en col·laboració amb el Museu del Disseny de 
Barcelona i organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona, 
que busca acostar el disseny i el pensament artístic a les 
veïnes, veïns i entitats de la ciutat, i viceversa.

VISITA A L’EXPOSICIÓ “OBJECTES COMUNS.  
HISTÒRIES LOCALS, DEBATS GLOBALS”

Dissabte 11 de març a les 11.00 h
A càrrec del Museu del Disseny de Barcelona
Visita guiada

Visita guiada en clau de gènere a l’exposició “Objectes 
comuns. Històries locals, debats globals” del Museu del 
Disseny de Barcelona.
Associem el disseny de producte a objectes quotidians, però 
sovint oblidem com aquests determinen enormement el nostre 
entorn social. Espais, productes, identitats, campanyes, 
serveis... res de tot allò dissenyat és neutral des del punt 
de vista del gènere. I és que el disseny i l’arquitectura són 
una pràctica cultural clau en la construcció de patrons 
socioculturals. Per aquest motiu us convidem a fer una visita 
en clau de gènere a l’exposició “Objectes comuns. Històries 
locals, debats globals” a fi de reflexionar sobre quin ha de ser 
el rol del disseny com a eina fonamental per qüestionar els 
constructes i les jerarquies de gènere en l’actualitat.

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
Amb motiu de Relats des-orientats.
#VisitaGuiada #RelatsDesOrientats
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“FRAU(EN) BAUHAUS”

Dilluns 13 de març
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Marta Barceló
Xerrada-taller

Les frau(en) de la Bauhaus estan trobant el seu espai en una 
Història de l’Art que les havia oblidat, tractades com un tot 
genèric, sense el reconeixement individual que la seva obra 
mereix. Un frau en la narrativa històrica que Marta Barceló 
reivindica amb el joc de paraules que dona títol a aquesta 
xerrada, que inclou propostes d’exercicis de color i composició 
de la nostra catifa. Cal portar llapis,pinzells, aquarel·la i paper.

Amb motiu de Relats des-orientats.
Cal inscripció prèvia a partir del 6 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 93 450 89 17
#Conferències #RelatsDesOrientats #Reflexions1H

TALLER DE CREACIÓ DE RELATS DES-ORIENTATS

Dimecres 22 i 29 de març de 18.00 h a 20.00 h
A càrrec de Larre
Taller

Taller de creació de relats en el qual explorarem els nostres usos, 
experiències, especulacions i interaccions amb el mobiliari urbà 
que trobem al voltant del Centre Cívic Sagrada Família.
Farem un recorregut al voltant del Centre Cívic, compartirem 
moments de conversa i ens endinsarem en dinàmiques de 
creació a través de la imatge, el text o l’àudio per donar forma 
als nostres relats. Vols crear i compartir el teu relat?
Els relats resultants del taller s’afegiran a Relats des-orientats 
del Museu del Disseny, un arxiu col·lectiu vinculat a l’àmbit del 
disseny de ciutat que s’està creant des de les experiències 
i en col·laboració amb les veïnes i veïns de Barcelona. 
La participació en el taller també inclou la visita guiada 
a l’exposició “Objectes comuns. Històries locals, debats 
globals” del Museu del Disseny de Barcelona (el dissabte 11 
de març a les 11.00 h).

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
Amb motiu de Relats des-orientats.
#Workshop #RelatsDesOrientats



08

AGENDA CULTURAL | GENER

NURI TOTAL AMB BANDA: AY MADRE

Dijous 19 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Núria Cela: veu i composició musical
Coloma Bertran: violí
Gregori Ferrer: piano i acordió
Gaddafi Núñez: percussió i guitarra

Ay madre és un concert teatralitzat que ens presenta un viatge 
a través de la maternitat.
Cançons tendres, cançons crues, cançons amb molt d’humor 
i cançons que no fan gota de gràcia.

Cal inscripció prèvia a partir del 12 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Música #AraToca

SWIMMING POOL

Dijous 26 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. laMare
Teatre

Dos germans. Les seves parelles. Una piscina buida. Tres 
elements que componen la vida d’una família, una vida que es 
veu condicionada per la influència dels pares, que sempre hi 
són encara que mai se’ls vegi.

Cal inscripció prèvia a partir del 19 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#ArtsEscèniques #Teatre #Attrezzos
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“LLIBERTAT I LÍMITS. ACOMPANYANT EL CREIXEMENT 
DELS INFANTS AMB RESPECTE I AMOR”

Dimarts 31 de gener
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Verónica Antón Mitrópulos. Psicòloga. Terapeuta 
especialitzada en infància i família. Directora de Senda, 
Centre d’Acompanyament Familiar i Educació Viva
Conferència

Els límits en el dia a dia amb les criatures suposen sempre 
un gran repte, un desafiament. Com podem ser una figura 
d’autoritat sense que això impliqui ser autoritària?
En aquesta xerrada oferirem una mirada als límits des de la 
perspectiva d’acompanyar els processos de creixement dels 
infants fonamentant-nos en el desenvolupament de la seva 
autoregulació i des del respecte a l’autoritat que cuida i que 
no imposa.
Reflexionarem sobre l’equilibri entre la llibertat i els límits, 
fixant-nos en el com, el quan i el perquè d’aquests, i també 
sobre quan i com flexibilitzar-los i sostenir-los. I pensarem 
quins límits ajuden a créixer en cadascuna de les etapes de 
la infantesa.

Cal inscripció prèvia a partir del 24 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Conferències #ParlemInfància
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OH, UH, AH, EI! TERRA·AIRE·FOC·AIGUA

Dijous 2 de febrer
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de L’Autèntica
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Instal·lació audiovisual

Un viatge lúdic pels elements de la natura. Una experiència 
col·lectiva on compartim, juguem i ballem. Una experiència 
singular on els infants habiten des d’un altre lloc l’espai 
escènic, ja que, a més de fer aquest recorregut, al final ballen 
en una discoteca molt especial.

Cal inscripció prèvia a partir del 26 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#ArtsEscèniques #Audiovisuals #Installació #De0a3anys

ENFAIXA’T I VINE A FER CASTELLS!

Dissabte 11 de febrer
A les 11.00 h
Activitat gratuïta
Al pati interior del Centre Cívic
A càrrec dels Castellers de la Sagrada Família
Per infants de 4 a 12 anys i les seves famílies
Taller participatiu

Un taller per apropar la pràctica castellera a petits i grans. 
Apte per a totes les edats i condicions físiques!
Una activitat distesa i divertida per saber què és un castell, 
conèixer les seves diferents parts i estructures, la música, etc.
Si vols aprendre de forma segura com hi pugen la canalla i els 
grans, com s’organitza la pinya... no dubtis a venir.

Amb motiu de la festivitat de Santa Eulàlia. 
Cal inscripció prèvia a partir del 3 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Taller #TotsElsPúblics #ActivitatFamiliar
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A(L)BUELO

Dijous 16 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Triana Doce
Teatre

A(L)buelo és una obra unipersonal basada en fets reals. Una 
història que ens parla de la infància, de la identitat, de la 
immigració i de les mil maneres que existeixen de transitar pel 
dolor.
A través de la tendresa i l’humor coneixerem la vida de la 
Macarena, una noia que se sent desconnectada i sense veu 
en una ciutat que no és la seva. El descobriment de les cartes 
que el seu avi havia escrit a la seva família fa més de mig 
segle ens desperta aquesta pregunta: és possible reconstruir 
el record d’algú que ja no hi és tant de temps després?

Cal inscripció prèvia a partir del 9 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Teatre #Attrezzos
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“COEDUQUEM A CASA? REFLEXIONS PER AL DIA A DIA”

Dimarts 21 de febrer
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Coeducacció. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona-Districte de 
l’Eixample
Conferència

Quin paper té la família en l’educació dels infants? Eduquem 
igual les nenes i els nens? Com les situacions personals i 
les expectatives influeixen en el que esperem dels infants? 
Com afrontem les diferents necessitats i demandes que ens 
fan? Com operen les nostres idees preconcebudes i els 
nostres prejudicis? Reflexionarem sobre la mirada que tenim 
les famílies cap als infants i què podem fer nosaltres per 
acompanyar-los a ser qui vulguin ser.

Cal inscripció prèvia a partir del 14 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Conferències #ParlemInfància

BEWIS DE LA ROSA <RAP RURAL>

Dijous 23 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Concert performatiu

Bewis de la Rosa és un projecte interdisciplinari de  
Beatriz del Monte, on investiga sobre la base del concepte 
<RAP RURAL>. El seu primer treball rep el nom d’Amor más 
que nunca i proposa dos eixos de reflexió: l’amor i el món rural. 
Recull assaigs, cançons, videoclips i concerts performatius. El 
seu discurs es basa en el pensament crític, el transfeminisme, 
el decreixement, la memòria històrica i la salut mental, partint 
de l’amor i l’art com a mitjans de transformació social.
Cal inscripció prèvia a partir del 16 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Música #AraToca
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LA LLUNA EN UN COVE

Dimecres 1 de març
A les 11.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Laberta Delpoblet
Per a infants de 6 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes i cançons

Un pescador que vol pescar la lluna, un planeta que se sent sol 
o una estrella que cau del cel són els protagonistes d’aquesta 
sessió que parla del firmament. Contes i cançonetes de falda 
que parlen del cel i dels astres.

Cal inscripció prèvia a partir del 22 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#ArtsEscèniques #Contes #De0a3anys

“CORA. CANVIA EL MÓN SI CANVIO DE GÈNERE?”

Del 14 de març a l’1 abril
A la sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural Sagrada 
Família
A càrrec de Gabo Caruso
Fotografia

“Quan sigui gran vull ser una nena”, va dir a la seva mare una 
nit abans de tancar els ulls i adormir-se. En aquell espai oníric 
amagat al seu coixí, es va anunciar una altra realitat: la seva.
Avui, la Cora és una nena trans feliç que somia fabricar 
unicorns.
Aquest projecte expositiu proposa un recorregut visual a 
través dels anys pels universos vitals de la Cora –universos 
que històricament han tancat la porta a tota persona trans–, 
per donar compte d’una infància poc visibilitzada i aportar 
informació a favor del dret a la identitat i la diversitat.

Inauguració: dimarts 14 de març a les 19.00 h.
Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Trans.
#Exposicions
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“EDUCAR SENSE CRIDAR”

Dimarts 21 de març
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d ’Alba Castellví. Sociòloga, educadora i 
assessora de famílies
Conferència

Una xerrada amb idees pràctiques per resoldre problemes de 
la vida quotidiana en família sense perdre la calma: quan els 
fills i filles no ens fan cas, quan protesten davant les negatives, 
quan no volen col·laborar... Alba Castellví ens orienta per 
educar per a una llibertat responsable.

Cal inscripció prèvia a partir del 14 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al Punt d’Informació del 
Centre: 934 508 917.
#Conferències #ParlemInfància
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CALENDARI

Del 2 al 23 
dj. de 20.15h  

a 21.45h
Workshop: Slammers
Inscripció prèvia a partir del 19 de gener p. 04

dj. 2 17.30h

Espectacle infantil:
Oh, uh, ah, ei! Terra·Aire·Foc·Aigua
Preu: 3,00 € 
Per a infants de 1 a 3 anys acompanyats 
Inscripció prèvia a partir del 26 de gener

p. 10

dj. 9 20.00h Concert: Música Z p. 05

ds. 11 11.00h
Taller participatiu:  
Enfaixa’t i vine a fer castells!
Inscripció prèvia a partir del 3 de febrer 

p. 10

Del 14 de febrer 
al 8 de març

Exposició: “Lo que no sabía que sabía”
Inauguració: dimarts 14 de febrer a les 
19.00 h

p. 03

dj. 16 20.00h Teatre: A(L)buelo
Inscripció prèvia a partir del 9 de febrer p. 11

dt. 21 17.30h
Conferència:Coeduquem a casa? 
Reflexions per al dia a dia
Inscripció prèvia a partir del 14 de febrer

p. 12

dj. 23 20.00h
Concert performatiu: 
Bewis de la Rosa <RAP RURAL>
Inscripció prèvia a partir del 16 de febrer

p. 12

FEBRER

dj. 19 20.00h
Concert:
Nuri Total amb banda: Ay madre
Inscripció prèvia a partir del 12 de gener

p. 08

dt. 24 20.00h Concert: Música Z p. 05

dj. 26 20.00h Teatre: Swimming pool
Inscripció prèvia a partir del 19 de gener p. 08

dt. 31 17.30h
Conferència: “Llibertat i límits. 
Acompanyant el creixement dels infants 
amb respecte i amor”
Inscripció prèvia a partir del 24 de gener

p. 09

GENER
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CALENDARI

dc. 1 11.30h

Contes i cançons: La lluna en un cove
Preu: 3,00 €
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
acompanyats d’un adult
Inscripció prèvia a partir del 22 de febrer

p. 13

dj. 2 20.00h Mostra: Slammers en acció
Inscripció prèvia a partir del 23 de febrer p. 04

dl. 6 19.00h
Relats en Femení:
Acte de lliurament de premis
Inscripció prèvia a partir del 27 de febrer

p. 03

dj. 9 20.00h Concert: Música Z p. 05

ds. 11  11.00h
Visita guiada a l’exposició:
“Objectes comuns. Històries locals, 
debats globals”
Inscripció prèvia a partir del 3 de març

p. 06

dl.13  19.30h Xerrada-taller: Frau(en) Bauhaus
Inscripció prèvia a partir del 6 de març p. 07

Del 14 de març 
a l’1 abril

Exposició: 
“CORA. 
Canvia el món si canvio de gènere?”
Inauguració: dimarts 14 de març a les 
19.00 h

p. 13

dt. 21 17.30h Conferència: “Educar sense cridar”
Inscripció prèvia a partir del 14 de març p. 14

dc. 22 
i 29

De 
18.00h 

a 
20.00h

Taller: Creació de Relats des-orientats
Inscripció prèvia a partir del 3 de març p. 07

dj. 30 20.00h Concert: Música Z p. 05

MARÇ



@centrecivicsafa

Districte de
l’Eixample

ADREÇA

Tel. 934 508 917
info@ccsagradafamilia.net
Metro: L2 i L5 Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, B24, D50, H10 i V21
Bicing: C/ Lepant amb C/ Mallorca
Aparcament per a bicicletes

www.ccsagradafamilia.net
facebook.com/centrecivicsafa

twitter.com/centrecivicsafa
instagram.com/centrecivicsafa

UBICACIONS

De dilluns a divendres de 9 h a 21 h,
dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

HORARIS

Centre Cívic Sagrada Família
C/ Provença, 480 
C/ Mallorca, 425
Ateneu el Poblet
C/ Nàpols, 270
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