
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE SALUT 
al barri Sagrada Família

FEBRER, MARÇ 2017

En aquest programa trobareu les activitats de salut que s'organitzen al barri Sagrada Família des de diferents serveis i 
associacions del territori. La iniciativa d'elaborar aquest fulletó neix de la Taula de Salut del Pla Comunitari Sagrada Família 
(PDC) amb l'objectiu d'oferir un programa unificat d'activitats, amb propostes diverses, que responguin a les inquietuds i 
interessos dels veïns i veïnes del barri. Amb dita intenció us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes a:

 pcsagradafamilia@gmail.com o trucant a l’ESPAI 210 tel.932.653.645

FEBRER

LA MEDICINA AL TEU ABAST, conferència “NOVES 
TECNOLOGIES, ON SÓN ELS LÍMITS?
16 de febrer a les 18.30 h, a les aules polivalents (Bloc A Planta 2). 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C/ Sant Quintí, 89.
A càrrec d’Antonio Tejero, psicòleg de la Unitat de Conductes 
Addictives, i Ana Millet, infermera especialista en Salut Mental. 
Hospital de la Santa Creu i  Sant Pau
Adreçat a: població en general 
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Més informació: Comunicació corporativa i relacions ciutadanes       
Tel. 93 553 78 30 // comunicacio@santpau.cat.�

VISIONS DE LA CIÈNCIA. L'impacte del canvi climàtic a Catalunya. 
Salut i canvi climàtic a les grans ciutats
27 de febrer, a les 19h, a la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. 
Ainaud de Lasarte (c/ Provença, 480 Sala d’actes de la Biblioteca)
Adreçat a: població en general
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Més informació: a carrec de Xavier Basagaña, doctor en 
bioestadística per la Universitat de Harvard. Investigador a ISGlobal. 
Tel. 934.508.733 // b.barcelona.sf@diba.cat 
(Contactar amb Neus) 

COM ESTAN ELS TEUS OSSOS? 
6 de febrer a les 17h, a L’Espai 210 (C/Padilla, 210)
Xerrada sobre la degeneració òssia
Adreçat a: població en general, especialment a majors de 65 anys
Organitza: AVV Sagrada Família. A càrrec de: DANONE
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Més informació: avvsagrada@gmail.com

ACOMPANYAMENT A L F INAL D E L A V IDA A L M ALALT O NCÒLOGIC
27 de Febrer, a les 19:00 h. a l’Espai 210 (C/Padilla,210)
Adreçat a: Població en general i tota persona interessada en ser 
voluntari/a amb malalts oncològics.
Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer ( Catalunya contra el 
Càncer ).
Activitat gratuïta. No cal inscripció.
Mes informació: jordi.abad@aecc.es

JO I LA MEVA SALUT (1/3) QUÈ VOL DIR CUIDAR-SE I COM HO 
PODEM FER?
7, 14 i 21 de març, a les 10 h, espai a concretar
L’activitat s’estructura en 3 sessions diferents: Què vol dir cuidar-se i 
com ho podem fer?/ Què puc fer per cuidar-me dins de casa?/ Què 
puc fer per cuidar-me fora de casa?.
Adreçat a: Persones afectades per problemes de salut crònics o que 
volen incorporar estils de vida saludables.
Organitza: Fundació Salut i Envelliment
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació: Tel. 93.433.50.20 // fsie@uab.cat (Contactar amb 
Elisabet Masip)
Per inscriure’s cal assistir a les tres sessions de l’activitat.

VISIONS DE LA CIÈNCIA. L'impacte del canvi climàtic a 
Catalunya. La perspectiva global del canvi climàtic i els acords 
internacionals
13 de març a les 19h, a la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. 
Ainaud de Lasarte (c/Provença, 480 Sala d’actes de la Biblioteca)
Adreçat a: població en general
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Més informació: a càrrec de Josep Enric Llebot, catedràtic de física 
de la UAB. Tel. 934.508.733 // b.barcelona.sf@diba.cat 
(Contactar amb Neus)

SAAC, SUPORT A L'ACCIÓ ASSOCIATIVA DEL CUIDADOR
17 de març, treball al voltant del que els evoca la lectura d'Any i 
mig.  de Sílvia Soler
Adreçat a:  Cuidadors  que  han  fet el  Taller de  cuidadors  i el  Taller 
de  creació de la  xarxa del cuidador.
Organitza:  CSS Sagrada Família  i  CAP  Sagrada Família
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació:    CSS Sagrada Família  i  CAP  Sagrada Família

XERRADA-COL·LOQUI  SOBRE SALUT MENTAL.
Divendres 17 de febrer de 18:15 h a 20.45 h. a l'Espai 210. 
C/Padilla 210, baixos.
Adreçat a: Persones  interessades.
Organitza: Ammbar Associació de malalts mentals de Barcelona
ACTIVITAT GRATUÏTA. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
Més informació: Tel. 620 970 935//correu@ammbar.org 
(Contactar amb Mª Jesús)

CINEFORUM AMB TEMÀTICA DE SALUT MENTAL: L'ANORÈXIA
Divendres 17 de març a les 18:30 de la tarda a l'Espai 210. 
C/Padilla 210, baixos 
Adreçat a: Persones interessades.
Organitza: Ammbar Associació de malalts mentals de Barcelona
ACTIVITAT GRATUÏTA. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
Més informació: Tel. 620 970 935//correu@ammbar.org 
(Contactar amb Mª Jesús)

MARÇ
.

DONA’T ESPAI
14 de març a partir de les 17h a l’Espai 210 (C/padilla, 210)
Diferents activitats dirigides a l’apoderament i la promoció de la 
pròpia cura de les dones.
Adreçat a: Dones
Organitza: Comissió de Dones Sagrada Família
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia (pcsagradafamilia@gmail.com)
Més informació: http://donessagradafamilia.net



DONA I ESPORT  
Dilluns i dimecres de 10h a 11h, al CAP Roger de Flor (Roger de 
Flor, 194-196)
Què farem? Aquestes sessions seran un espai de relació i oci. Però 
no només això, també ens posarem en forma!!!  
Com ho farem? Amb un gran ventall d’activitats, des de sessions 
moviment corporal enèrgic, de relaxació, de tonificació, de control 
postural, activitats a l’aire lliure… 
Adreçat a: Dones majors de 18 anys
Organitza: PIAD Eixample
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. 
Més informació i inscripcions: C/ Mallorca, 219, 3er 1ª, 932562819, 
piad_eixample@bcn.cat

IOGA PER A DONES I ADOLESCENTS
Tots els dimarts de 19h a 20:30h, a l’Espai 210 
(C/Padilla, 208-210)
Treballem cos, ment i emocions a través de respiració i moviment. 
Acabem amb relaxació.
Organitza: Associació Hèlia
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: Espai 210| Tel. 932 653 645 
espai210@gmail.com

ESPAI MIMA’T 
Inici: febrer. Dimecres de 18:30 ha 20h, a l’Espai 210                  
(C/ Padilla, 210 baixos).
Un espai on parlarem de salut i benestar en femení. Un espai  per 
mimar el teu cos, calmar la ment i gaudir dels sentits  a través de la 
relaxació, l'automassatge i la creativitat.
Adreçat a: les dones.
Organitza: Fundació Aroa.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: www.fundacioaroa.org 
|Tel.669.05.75.40 |dones@fundacioaroa.org

TALLER DE COSTURA I PINTURA CREATIVA
Tots els dimarts de 17h a 19h, a l’Espai 210 (C/Padilla, 208-210)
Proporciona eines d’aprenentatge (pintura sobre tela, patronatge a 
mida, punt, etc.) i aplicació pràctica per a realitzar models de 
confecció propis. 
Adreçat a: Dones (amb o sense experiència prèvia en costura i 
pintura).
Organitza: Associació Hèlia.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: Espai 210 | Tel. 932 653 645 
espai210@gmail.com

TALLER D’HABILITATS PARENTALS
Inici el primer trimestre del 2017
Adreçat a: Pares i mares amb infants de 2 a 5 anys que vulguin 
promoure la parentalitat positiva mitjançant el coneixement, 
potenciació i aprenentatge d’habilitats parentals.
Organitza: CAP ROGER DE FLOR
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació: Laura García i Yolanda Muñoz (pediatra i infermera). 
Tel: 935 070 390

TALLER LACTÀNCIA MATERNA
Obert durant tot l’any.
Adreçat a: Mares lactants.
Organitza: CAP ROGER DE FLOR
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació: Reme Castilla (infermera pediatria) Tel: 935 070 390

TALLER MASSATGE INFANTIL
Obert durant tot l’any.
Adreçat a: Adreçat a pares i/o mares amb fils d’1 a 6 mesos que vulguin 
aprendre la tècnica del massatge infantil.
Organitza: CAP ROGER DE FLOR
Més informació: Yolanda Muñoz (infermera pediatria) Tel: 935 070 390

TALLER DE CUIDADORS 2017, XVIII  edició
 Inici:  el 23 de març fins el 8 de juny. 11 sessions. De les 12h a 
les 13:30h al CAP Sagrada Família
Adreçat a:  Cuidadors familiars per a prevenir el risc de claudicació i 
la sobrecàrrega  emocional.
Organitza:  CSS Sagrada Família  i  CAP  Sagrada Família
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació:  CSS Sagrada Família  i  CAP  Sagrada Família

VINCLES
Dijous de 10h a 12:30h, a l’Espai 210 (C/ Padilla, 208-210 baixos)
Persones a partir de 65 anys, que se sentin soles/sols i que els 
agradaria deixar de sentir-se així i compartir un espai de trobada 
setmanal. Cal contactar amb el CAP Sagrada Família o l’EAP Roger de 
Flor, per explicar a les persones interessades  com poden participar.
Entitat responsable del taller: Fundació Aroa
Impulsa: Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari Sagrada Família.
Activitat gratuïta. Cal inscripció i entrevista d’acollida, prèvia. 
Més informació i inscripcions: www.fundacioaroa.org 
Tel. 669 057 540 |vinclessagradafamilia

ESPAI CULTURA
Cada dimecres, 17:30 a 18:30h, a la Biblioteca Sagrada Família 
(c/Provença, 480 2º planta).
Espai de trobada per conèixer i participar d’activitats i sortides 
culturals que es fan al territori i fer-ho en grup.
Adreçat a: persones majors de 65 anys.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: Tel. 934 508 733 o 
b.barcelona.sf@diba.cat (Contactar amb Celso)

CIRCUITS ESPORTIUS
Dijous de 10.30 a11.30h,  Jardins de Flora Tristan. 
Adreçat a: Persones a partir de 60 anys o prejubilats/des a partir de 
55, residents al Districte de l’Eixample o bé socis i sòcies dels Espais 
de Gent Gran Municipals del mateix Districte.
És una activitat dirigida. Els circuits són equipaments esportius 
pensats per prevenir i millorar la condició física de les persones 
usuàries.
Organitza: Districte de l’Eixample (Programa de Salut)
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.  
Més informació: Demaneu més informació a l’Espai Gent Gran 
Sagrada Família | Tel.: 93 256 28 31 o al mateix Espai de Gent Gran.

GRUP DE CONVERSA I SUPORT
Els divendres de 10h a 11h (sessions quinzenals) al l’Espai de Gent 
Gran Sagrada Família.
Adreçat a: Persones a partir de 60 anys o prejubilats/des a partir de 
55, residents al Districte de l’Eixample o bé socis i sòcies dels Espais 
de Gent Gran Municipals del mateix Districte.
Suport a persones que estan passant una situació personal o familiar 
adversa (jubilació, canvis, aïllament, soledat, pèrdues, malaltia...). Són 
sessions grupals en un clima de confiança i confidencialitat.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.  
Més informació: Demaneu més informació a l’Espai Gent Gran 
Sagrada Família | Tel.: 93 256 28 31 o al mateix Espai de Gent Gran.

ACTIVITATS TRIMESTRALS

ACTIVA’T ALS PARCS
Dimarts i dijous de 10:30h a 11:30h, als Jardins de la Indústria 
(C/Indústria 109-117)
Un dia es fa Tai-Txi Txi-Kung i l'altre caminades d'uns 30mn. previ 
escalfament. També   exercicis de memòria mentre es camina.
Adreçat a: qualsevol persona major de 40 anys
Organitza:  Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública 
i Barcelona Esports
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia, anar directament a 
l’adreça i l’horari indicats.

ESPAI DE RESPIRACIÓ I RELAXACIÓ
1er i 3er dijous de cada mes, de 19h a 20h, a l’Espai 210 
(C/ Padilla, 210 baixos)
Adreçat a: Població en general.
Organitza: Fundació Aroa
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions: www.fundacioaroa.org |
Tel. 669 057 540 |salutglobal@fundacioaroa.org

A càrrec d’Agustí  Barnadas, director del Servei d’Oncologia Mèdica, i 
Magda Ciendones, infermera gestora de casos de Patologia 
Mamària. Hospital de la Santa Creu i  Sant Pau
Adreçat a: població en general
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Més informació: Comunicació corporativa i relacions ciutadanes 
 Tel. 935 537 830 // comunicacio@santpau.cat.

LA MEDICINA AL TEU ABAST, conferència “TRACTAMENT DEL 
CÀNCER DE MAMA I QUALITAT DE VIDA”
23 de març a les 18.30 h, a les aules polivalents (Bloc A Planta 2). 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C/ Sant Quintí, 89.

ESCOLA DE PARES I MARES 
Del 18 de gener al 29 d’abril de 18h a 19:30h al CAP SAGRADA 
FAMILIA (aula educació sanitària, 1a planta. C/Còrsega 643)
Adreçat a: pares i mares de nens/es entre 2 i 5 anys que vulguin 
promoure la parentalitat positiva i reduir l’estrès parental i els 
problemes en la relació pares-fills. 
Organitza: CDIAP ASPANIAS I CAP SAGRADA FAMÍLIA
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Més informació i inscripcions: Sílvia Simó (CAP Sagrada Família-935 
072 580) i Lorena Garcia (CDIAP ASPANIAS 934 872 277)



TALLER D'INTRODUCCIÓ ALS MANDALES
Dijous de 17:30h a 18:45h, a l’Espai 210 
(C/ Padilla, 210 baixos)
Els mandales, son dibuixos simètrics en cercle, que s’han utilitat, en 
diferents cultures mil·lenàries, com a eina per desenvolupar la 
concentració, la creativitat, l’autoconeixement i la relaxació.
Adreçat a: Població en general.
Organitza: Fundació Aroa.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Més informació i inscripcions: www.fundacioaroa.org |
Tel. 669 057 540 |salutglobal@fundacioaroa.org

IOGA SOLIDARI
Dilluns de 11.45 a 13.15 hores
Adreçat a:  Població en general
Organitza: Associació Can Roger
Activitat amb aportació solidària via apadrinament del projecte. 10 € 
mes, donant dret a participar en tots els tallers que s’organitzen. Cal 
inscripció prèvia.
Més informació: Associació Can Roger. 931 703 989 
associaciocanroger@gmail.com

CICLE: PARLEM DE SALUT: PLANTES QUE CUREN
Primer dimarts de mes de 18.30 a 20.30 (Si és festiu és posposa al 
següent)
Adreçat a: Població general
Organitza: Associació Can Roger
Activitat gratuïta. Aportació voluntària en favor del projecte Can Roger.
Més informació:  Associació Can Roger. 931 703 989 
associaciocanroger@gmail.com 

TALLERS D’AGRICULTURA ECOLÒGICA
Segon dijous de mes de 12.00 a 14:00 
Adreçat a: Població general
Organitza: Associació Can Roger. A càrrec de: Tarpuna, cooperativa 
d’iniciatives sostenibles
Activitat amb aportació solidària de 5€ per taller. Cal inscripció 
prèvia.
Més informació:  Associació Can Roger. 931 703 989 
associaciocanroger@gmail.com

TALLERS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
Dilluns de 17 a 18:30 hores a l’Espai 210. C/Padilla 210.
Dimecres de 11 a 13 hores a la Biblioteca Sagrada Família – Josep 
Mª Ainaud de Lasarte, segon pis, sala de suport.
Per estimular les capacitats intel·lectuals: atenció, memòria, 
comunicació, fluïdesa verbal, coordinació, creativitat, etc..., i sobretot 
passar-ho bé. 
Adreçat a: Persones interessades.
Organitza: Ammbar Associació de Malalts Mentals de Barcelona
Activitat gratuïta . Cal inscripció prèvia.
Més informació: Tel. 620 970 935 // correu@ammbar.org 
(Contactar amb Mª Jesús)

TALLER DE REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA, a càrrec de la 
Neuropsicòloga ROCÍO VARGAS CRUZ
Dimarts de 11:00 a 12:00 hores a l’Espai 210 
(C/Padilla 208-210 baixos).
Té com a objectiu general el millorar les funcions mentals que han estat 
afectades, sobretot l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció, la 
psicomotricitat la funció executiva i l’emoció, així com retornar a les 
persones el nivell de funcionament, independència i integració social 
més alt possible.
Adreçat a: Persones usuàries de Salut Mental i altres persones 
interessades.  
Organitza: Ammbar Associació de malalts mentals de Barcelona
Activitats gratuïtes . Cal inscripció prèvia.
Més informació: Tel. 620 970 935 // correu@ammbar.org 
(Contactar amb Mª Jesús)

TALLER D’ANIMACIÓ  A LA INFORMÀTICA I INTERNET
Dijous de 10 a 11 hores a la Biblioteca Sagrada Família - Josep Mª 
Ainaud de Lasarte. C/ Provença 480.
Divendres de 17 a 18 h. a l’Espai  Social de la Caixa. C/ Padilla 327
Obert a persones que mai s’han apropat a un ordinador o que encara 
que saben volen aprendre més. 
Fem una ensenyantza personalitzada respectant el ritme de cadascú. 
Adreçat a: Persones usuaries de Salut Mental i veïns interesats.  
Organitza: Ammbar Associació de malalts mentals de Barcelona
Activitat gratuïta . Cal inscripció prèvia.
Més informació: Tel. 620 970 935 // correu@ammbar.org 
(Contactar amb Mª Jesús)

SERVEIS, GRUPS I ESPAIS DE TREBALL

PROJECTE AIDA (ABORDATGE INTEGRAL PER A LES DONES I EL 
SEU APODERAMENT)
Serveis subvencionats d'atenció i recuperació per a dones que han 
viscut o viuen processos de violència masclista.
Adreçat a: Dones que pateixen o han patit violència de gènere i/o 
altres situacions de vulnerabilitat..
Organitza: Associació Hèlia i Advocades Assessores. CAL CONCERTAR 
CITA PRÈVIA.
Més informació: 654850527 / www.heliadones.org

DONA I RELACIÓ SOCIAL
Sessions grupals d’octubre a juny (dimarts o dimecres matí) al 
Centre de Serveis Social Sagrada Família 
(C/ Mallorca 425, quarta planta)
Adreçat a: Dones  que  han viscut experiències adverses  o pèrdues 
en el seu entorn  social,  familiar i de salut.
Organitza: Centre de Serveis Socials Sagrada Família.
Activitat gratuïta. Cal demanar entrevista a serveis socials
Més informació i inscripcions: Tel.: 932 562 828 (demanar per 
Miquel Ruaix o Mónica Colls)

COMISSIÓ DONES
Espai de traspàs d’informació, coneixement mutu i realització 
d’activitats adreçat a les entitats, serveis i grups que treballen amb i 
per les dones al barri Sagrada família. 
Impulsa: Taula de Salut Pla Comunitari Sagrada Família 
Més informació: ESPAI 210 (c/Padilla, 210 baixos)
Tel.: 932 653 645| pcsagradafamilia@gmail.com 
http://www.donessaagradafamilia.net

REMS-REFORÇAR I ESTIMULAR LA MEMÒRIA I LA SALUT
Diferents grups  i dies durant la setmana. Itineraris de 2,3,4 i 5 
dies a la setmana. Matins de  10 a 13h o  tardes de 16 a 19 h.  a 
l’Espai Social Sagrada Família (C/Mallorca, 454-456) 
Adreçat a: Persones amb graus lleus o moderats de malalties 
neurològiques pròpies del procés d'envelliment. Objectiu: potenciar 
el màxim de temps possible, les capacitats físiques i cognitives. 
Tallers de memòria (estimulació cognitiva), activitat física adaptada , 
tallers de socialització i grup d'ajuda i suport als familiars. 
Organitza: Espai Social Sagrada Família – Fundació Catalunya La 
Pedrera
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA AMB PARTICIPANT I FAMILIARS DE 
REFERÈNCIA  Preu segons itinerari a partir de 90€ mensuals. 
Més informació i inscripcions:  
bcnsagradafamilia@espaisfcatalunyalapedrera.org | 
Tel: 932 324 008

GRUPS DE MEMÒRIA ACTIVA 
Tots els dijous dos grups d'activitat en horari de 17 a 19 h a l’Espai 
Social Sagrada Família (c/ Mallorca, 454-456). 
Adreçat a: Persones majors de 50 anys i gent gran sense 
deteriorament cognitiu o molt lleu. 
Organitza: Espai Social Sagrada Família – Fundació Catalunya La 
Pedrera 
Preu taller: 15€ o 22€ mensuals. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 
Més informació i inscripcions:  
bcnsagradafamilia@espaisfcatalunyalapedrera.org | 
Tel: 932 324 008 

DINA EN COMPANYIA
De dilluns a divendres en horari de 13 a 15:30 h a l’Espai Social 
Sagrada Família (c/ Mallorca, 454-456). 
Adreçat a: Persones majors de  65 anys, autònomes,  que necessiten 
d'un servei de menjador casolà i molta relació social. 
Organitza: Espai Social Sagrada Família – Fundació Catalunya La 
Pedrera 
Preu : 4,90€ per àpat. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA AMB PARTICIPANT I 
FAMILIARS DE REFERÈNCIA 
Més informació i inscripcions:  
bcnsagradafamilia@espaisfcatalunyalapedrera.org | 
Tel: 932 324 008 

PROJECTE RADARS
Radars és un projecte comunitari i això vol dir que el creem i portem a 
terme entre totes les entitats i persones que ens hi volem implicar. 
L’objectiu del projecte és ajudar i facilitar que les persones grans del 
barri puguin continuar a la seva llar, tot garantint el seu benestar amb la 
complicitat del seu entorn. Es tracta d'una xarxa de prevenció en la qual 
hi participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i 
professionals de les entitats i serveis vinculats al barri. Si voleu saber 
més del projecte i/o participar adreceu-vos a: Centre de Serveis 
Socials Sagrada Família (C/ Mallorca 425, quarta planta) 

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions: www.fundacioaroa.org |
Tel. 669 057 540 |salutglobal@fundacioaroa.org



IMPULSA: AMB LA COL.LABORACIÓ DE:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

I MÉS ACTIVITATS...

Si vols rebre, via correu electrònic,
aquest programa trimestral d'activitats de salut 

al barri Sagrada Família
només cal que ens ho facis saber a:

pcsagradafamilia@gmail.com

Programa de Salut del Districte de l'Eixample per a persones a 
partir de 60 anys o persones prejubilades a partir de 55 anys. 
Circuits esportius, marxa nòrdica, tallers de memòria, 
caminades...
Adreçat a: persones a partir de 60 anys o prejubilats/des a partir de 
55, residents al Districte de l'Eixample o bé, socis i sòcies dels 
Espais de Gent Gran Municipals del mateix Districte.
Organitza: Districte de l'Eixample 
Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Es podran realitzar 
telefònicament o de manera presencial.
Més informació: Demana tota la informació a l'Espai Gent Gran 
Sagrada Família o bé a qualsevol dels altres Espais de Gent Gran 
del Districte.

Tallers de salut i creixement personal al Centre Cívic 
Sagrada Família
Un munt de possibilitats: Viure en positiu, La cura de l'esquena, 
Part en moviment per parelles, Relaxació, Sol pelvià (és normal 
"pixar-se de riure"?), etc.
Consulta l'oferta de tallers de tardor a www.ccsagradafamilia.net

Més informació i inscripcions: Centre Cívic Sagrada Família 
C/ Provença, 480 
Tel.: 934 508 917|www.ccsagradafamilia.net

SERVEI DE PRÉSTEC I LECTURA A DOMICILI
No està subjecte ni a dates ni a horaris específics.
Adreçat a: persones amb problemes de mobilitat o de visió.
Els préstecs es duen al domicili de l’usuari o a una residència 
geriàtrica. 
Organitza: Biblioteca Sagrada Família.
Més informació: Tel. 934 508 733 o b.barcelona.sf@diba.cat 
(Contactar amb Sara o Susana)

CLUB DE LECTURA SOBRE LITERATURA I SALUT
El segon dijous de cada mes, a les 19h, a la Biblioteca Sagrada 
Família (c/Provença, 480 2a Planta)
Diferents propostes contemporànies que inclouen assaig, novel·la i 
teatre, i que ens fan reflexionar sobre la relació entre la literatura i la 
salut, tractant temes d’actualitat.
Adreçat a: població en general
Organitza: Biblioteca Sagrada Família
Activitat gratuïta. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 
Més informació i inscripcions: Tel. 934 508 733 o 
b.barcelona.sf@diba.cat (Contactar amb Pau)

ACTIVITATS D’ARTTERÀPIA I MUSICOTERÀPIA PER A 
PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS D’ATENCIÓ
Dimarts de 12:00 a 13:00 hores a l’Espai 210 (C/Padilla 208-210 
baixos). Activitats d’Artteràpia. 
Dijous de 17 a 18 hores a Sanitas Residèncial. C/ Castillejos 256-
258 Activitats de Musicoteràpia.
Es busca afavorir a travès de l’Art i/o la Música com a vehicle 
terapèutic les ganes de viure, compartint vivències, expressant 
emocions i desenvolupant potencial artístic.
Adreçat a: Persones usuaries de Salut Mental i altres persones 
interessades.  
Organitza: Ammbar Associació de malalts mentals de Barcelona
Activitats gratuïtes . Cal inscripció prèvia.
Més informació: Tel. 620 970 935 / correu@ammbar.org
(Contactar amb Mª Jesús) 

TAULA DE SALUT 
Espai de traspàs d’informació, coneixement mutu i realització 
d’activitats adreçat a les entitats, serveis i grups que treballen o tenen 
interès en la millora, a nivell sociosanitari, del barri Sagrada Família. 
Impulsa: Pla Comunitari Sagrada Família 
Més informació i calendari de reunions: ESPAI 210 (C/Padilla, 208-210 
baixos) Tel.: 932 653 645| pcsagradafamilia@gmail.com 

Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) ofereix 
informació, atenció i assessorament en tots aquells temes 
d'interès per a les dones: informació i atenció individualitzada, 
assessorament jurídic, acompanyament psicològic, tallers 
gratuïts i grups de creixement personal.
C/ Mallorca, 219, 3er 1ª, 932 562 819, 
piad_eixample@bcn.cat

TALLER D'AUTODEFENSA PER A DONES JOVES
.

Què és? Amb aquest taller es pretén potenciar la seguretat 
física i emocional
Com ho farem? A través del augment de la pressa de 
consciencia de l'espai, de la postura i de la comunicació verbal 
i no verbal, com a eines de les dones
Quan? Els dijous des del 26 de gener al 30 de marc de 2017, 
de 17 a 19 hores
On? A l'Oficina Jove de Calàbria (C. Calàbria, 147)
 
TALLER DE DANSA-TEATRE: EL MITO DE LA MEDIA NARANJA
.

Què és? Taller vivencial per afavorir el treball de les emocions i 
la comunicació en llibertat des d'una perspectiva de gènere i 
intercultural.
Com ho farem? A través de la reflexió sobre les desigualtats de 
gènere i el treball de les relacions de parella, l'amor romàntic i 
les diverses manifestacions de la violència masclista, amb la 
finalitat de prevenir-les.
Quan? De març a maig, una sessió a la setmana (encara per 
confirmar) 
On? Pendent de confirmació
 
GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL PER A DONES
.

Què és? Espai col·lectiu per treballar les necessitats, 
inquietuds, malestars i desitjos de les dones
Com ho farem? Promovent el creixement de cada una des de 
la consciència de perspectiva de gènere, potenciant 
l'apoderament i la xarxa entre dones
Quan? De març a juny, una tarda a la setmana (encara per 
confirmar)
On? PIAD Eixample (C/ Mallorca 219, 3e 1a)

Tallers GRATUÏTS! Cal INSCRIPCIÓ prèvia al PIAD de 
l'Eixample.
 C/ Mallorca, 219, 3er 1ª, 932 562 819,
piad_eixample@bcn.cat

BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA
És una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, que emula 
simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es 
"presta" i es "rep" és temps dedicat a serveis a les persones. Aquest 
mecanisme d'intercanvi multilateral té per objectiu establir una xarxa 
d'ajuda mútua i reforçar els llaços comunitaris d'un barri, poble o ciutat 
sense ànim de lucre ni cap mediació monetària.
Les reunions de socis es fan el tercer Dilluns de cada més i estan 
obertes a tot aquell que desitgi assistir.
.

Horari d'atenció: Cada dimecres, 10'30-13'30h i Dijous, 17'30-20'30h a 
l'Espai 210 (c/Padilla,  208-210, baixos)
Espai 210 (C/ Padilla,  208-210, baixos)|Tel. 932 653 645 |
http://bdtsagradafamilia.blogspot.com


