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Centre Cívic Cotxeres Borrell

Setembre, octubre, novembre i desembre

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://cotxeresborrell.net/


RENOVACIONS per usuaris i usuàries  
d’HIVERN’20 de l’1 al 6 de setembre.

Inscripcions a tots els tallers del 7 al 23 de 
setembre. A partir d’aquesta data no es podran 
realitzar més inscripcions.

Inscripcions on-line a través del 
nostre web cotxeresborrell.net

L’import de la inscripció només serà retornat si 
l’organització anul·la el taller per no arribar al 
mínim de places establertes o per altres raons 
tècniques. En el cas que l’usuari/a no pugui 
realitzar el taller per causes alienes al Centre 
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es po-
drà canviar de taller, cedir la plaça a altres per-
sones ni guardar la quota per un altre trimestre. 

INICI DELS TALLERS 
Setmana del 28 de setembre de 2020.  
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp
https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp


Ús de 
mascareta

Desinfecció  
dels 
espais

Ventilació 
després de 
cada ús

INFORMACIÓ IMPORTANT

Dispensador 
de gel 
hidroalcohòlic

Aforament 
controlat i 
reduït

Manteniment 
de la distància 
de seguretat

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual 
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti 
el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat ins-
crit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstàn-
cia pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà 
adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en 
format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, 
el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Mesures de seguretat



ARTS ESCÈNIQUES

INICIACIÓ ALS MONÒLEGS

Amb Jaume García Arija
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Proposta que apunta directament al treball d’un 
text curt o monòleg. Vine a jugar i divertir-te 
composant un personatge.



INTERPRETACIÓ D’ESCENES

Amb Jaume García Arija
Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Eines bàsiques i conceptes essencials a tenir 
en compte a l’hora d’afrontar un text en una 
escena curta entre dues persones, ja sigui de 
teatre, cinema o televisió.

MICROTEATRE

Amb Anna Ponces
Dilluns de 18.15 a 19.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Màgia d’aprop i interpretació en estat pur, sense 
filtres. Aprèn a fer d’actor o d’actriu, tot desco-
brint com crear un petit projecte de microteatre.



CANT I INTERPRETACIÓ 

Amb Laura Daza
Dimarts de 18.45 a 20.15 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Tècnica vocal i interpretació de les cançons po-
tenciant les capacitats naturals a l’hora de cantar. 

INICIACIÓ AL TEATRE 

Amb Anna Ponces 
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Experimenta i descobreix les teves possibilitats 
expressives explorant les bases de la interpre-
tació teatral a partir de jocs i improvisacions. 



DANSA

DANSAFITNESS 

Amb Sandra Rodríguez 
Dimarts i dijous de 17 a 18 h
Preu: 72,38 € (14 sessions)

Activitat original i divertida que combina dife-
rents estils de ball com Zumba, Dance o Ba-
quetes. Ideal per posar-se en forma mitjançant 
moviment i ball.



FUNKY DELS 70’S

Amb Laura Calveras
Divendres de 17.30 a 18.45 h 
Preu: 45,24 € (7 sessions)

Vens a la nostra pista de ball a ritme de Funk, 
Soul, Pop i Disco dels 70’s? Diversió i exercici 
assegurats!

DANCEHALL

Amb Esmeralda Sánchez
Divendres de 10.30 a 12 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Ball que neix als carrers de Jamaica i es carac-
teritza pels passos de pelvis i de pit i els movi-
ments ondulats. Energia, eufòria i bona música! 



JAZZ-FOSSE

Amb Joseph Romero
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Coreografies que es caracteritzen per la seva sen-
sualitat, humor i precisió basades en el treball de 
Bob Fosse, reconegut coreògraf nord-americà.

DANSA DE LA POLINÈSIA

Amb Macarena Gonzalvo
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Aprendràs boniques aparimas amb els suaus 
moviments com les onades del mar i potents 
ote’as amb els seus ràpids jocs de malucs a rit-
mes de percussió.



BALLET PER A TOTHOM 

Amb Laura Calveras 
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Sempre has volgut fer ballet? Ara comencem 
de zero. Passos i tècnica bàsica.

DANSA AFRO-CONTEMPORÀNIA 

Amb Anna Mbengué 
Dilluns de 18 a 19.30 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Coreografies de dansa africana amb ritmes tra-
dicionals fusionades amb dansa contemporània.



DANSA AFRICANA 

Amb Anna Mbengué 
Divendres de 17 a 18.30 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Danses enèrgiques, divertides i alliberadores. 
Gaudeix dels ritmes africans i de la seva filosofia. 

ETNODANSA 

Amb Laura “Banyari”
Dimarts de 19.15 a 20.45 h (nivell mig)
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Expressivitat i bellesa que pren com a font diferents 
danses del món creant un nou llenguatge. Dan-
ses perses, orientals, girs “sufís”, índies i gitanes.



GYPSY ORIENTAL 

Amb Laura “Banyari” 
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Enriquim la dansa oriental amb l’expressivitat, 
l’alegria i la força de les danses gitanes dels 
Balcans, l’Índia i Turquia. 

BROADWAY JAZZ 

Amb Laura Calveras 
Dimecres de 18 a 19.30 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Ballarem divertides coreografies emulant els 
musicals d’aquesta famosa avinguda de Man-
hattan, mentre treballarem tècnica corporal.



ELS BOJOS ANYS VINT 

Amb Laura Calveras
Dimarts de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Gaudeix del ritme frenètic i alegre del Swing i 
el Charleston, els balls dels bojos anys 20 als 
Estats Units. El més important era divertir-se.

DANSA CONTEMPORÀNIA 

Amb Celeste Ayús 
Dijous de 19.30 a 21 h  
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Les possibilitats del cos des de la vessant del 
moviment lliure i la disciplina de la dansa.



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

En cas de tenir dubtes sobre alguna de les activitats 
físiques recomanem fer consulta mèdica prèvia.

MEDITACIÓ I MOVIMENT

Amb Erica Borzese
Dimecres d’11.30 a 13 h
Preu: 54.29 € (7 sessions) 

Coneixes la sensació d’entrar al teu cos i con-
nectar-te? Mitjançant consciència corporal, mo-
viment espontani i atenció plena (mindfulness) 
treballarem el present donant-nos la possibilitat 
d’estar aquí i ara.



ESTIRAMENTS 

Amb Laura Calveras
Dilluns de 10.30 a 11.30 h
Preu: 36,19 € (7 sessions) 

Ens ajuden a prevenir lesions, mantenir l’ elas-
ticitat i millorar la flexibilitat dels músculs. Tre-
ball global del cos mitjançant la postura, l’equi-
libri i la coordinació.

HIPOPILATES 

Amb Alba Solé
Dimecres de 10 a 11.30 h 
Del 7 d’octubre a l’11 de novembre
Preu: 46,52 € (6 sessions)

Combinació d’abdominals hipopressius i pilates 
per millorar la postura de l’esquena, i augmen-
tar l’estirament abdominal mitjançant diferents 
posicions. 



IOGA PER A TOTHOM 

Grup A (hatha): dilluns i dimecres de 19.45 a 
20.45 h amb Ananda 
Grup B (integral): dilluns i dimecres de 17 a 18 h
amb Divya 
Preu: 72,38 € (14 sessions) 

Integrar la percepció de l’ésser interior amb la 
del món exterior, reconeixent-la com una via de 
desenvolupament personal mitjançant aquesta 
pràctica originària de l’Índia.



PILATES 

Grup A: dilluns de 19.30 a 20.30 h  
Amb Laura Calveras
Grup B: dimecres de 20 a 21 h  
Amb Evi Charalampidou 
Preu: 36,19 € (7 sessions)

Mitjançant exercicis i una respiració específica, 
aconsegueix enfortir la teva faixa abdominal que 
és la que sosté el cos. Treballa la concentració, el 
control del cos, la força muscular i la flexibilitat.  

IOGUILATES 

Amb Evi Charalampidou 
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Combinació de pilates i ioga per aconseguir 
un sistema d’entrenament físic i mental encara 
més complet. 



TAI-TXI 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous d’ 11.30 a 12.30 h
Preu: 72,38 € (14 sessions)

Vine a conèixer aquest treball integral, originari 
de la Xina, de les energies vitals a través de 
l’acció corporal i la respiració, amb moviments 
suaus encadenats.

Fotografia (cc)迷花不事君

TXI-KUNG 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 12.45 a 13.45 h
Preu: 72,38 € (14 sessions)

El txi-kung, originari de la Xina, integra la ment, 
el cos i les percepcions per mitjà de la respira-
ció i els moviments.



GASTRONOMIA (ON-LINE) 

CUINA DE DIUMENGES

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18 a 19.30 h
Del 28 de setembre al 19 d’octubre
Preu: 19,76 € (3 sessions)

Arriba el cap de setmana i no saps què cuinar? 
Aprèn a fer plats senzills i ben bons. 



CUINA MEDITERRÀNIA DE TARDOR

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18 a 19.30 h
Del 2 al 16 de novembre
Preu: 19,76 € (3 sessions)

S’apropa el fred i ens venen de gust àpats que 
ens escalfin. Cuinarem plats suculents amb els 
colors de la tardor. 



EXPRESSIÓ 

ESCRIPTURA CREATIVA

Amb Patricia Font
Divendres d’11.30 a 13h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Tant si t’agrada escriure sobre experiències vis-
cudes com si t’enganxen els gèneres literaris, 
necessites un pla: eines i trucs de la narrativa 
i de la construcció de la ficció perquè allò que 
escriguis sigui teu i només teu, personal, únic i 
irrepetible.



INICIA’T EN LA FOTOGRAFIA

Amb Ivan Sanczewski
Dijous de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Taller teòric i pràctic per aprendre les bases de 
la fotografia i a utilitzar la teva càmera per ob-
tenir imatges creatives. Treballarem la compo-
sició analitzant fotògrafs consagrats. Cal portar 
la càmera amb el seu manual.

DJ’S EN FEMENÍ

Amb Rosa Amuedo de PDjK
Dimarts de 19.30 a 21 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Per a dones que volen aprendre a fer de Dj i 
producció. Ens acostarem al món de la música i 
l’electrònica donant-los el seu propi espai i forma. 



AQUAREL·LA BOTÀNICA EXPERIMENTAL

Amb Alejandra Morales 
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: 72,38 € € (7 sessions)

Coneix el món de l’aquarel·la i l’aiguada apre-
nent trucs i possibilitats creatives que ens apor-
ten recursos per pintar la vegetació i tots els 
seus colors. 



TÈCNIQUES DE DIBUIX 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 17.45 a 19 h
Preu: 45,24 € (7 sessions)

Gaudeix aprenent a dibuixar amb diferents tècni-
ques. No és necessari tenir coneixements en dibuix.

DIBUIX CREATIU 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 19.15 a 20.30 h
Preu: 45,24 € (7 sessions)

El dibuix com a mitjà d’expressió i de desenvolu-
pament creatiu amb alguna pinzellada d’artteràpia. 
No és necessari tenir coneixements en dibuix.



HUMANITATS 

CONFERÈNCIES

CICLE: SALUT

ALIMENTACIÓ SANA PER LA TARDOR

Dimarts 13 d’octubre a les 19 h 
A càrrec de MyGranChef, educación nutricional  

Per on començo a menjar més saludable? 
Quins productes ens ofereix la tardor? Com 
puc composar un plat equilibrat, amb els nutri-
ents necessaris?



EL SISTEMA IMMUNITARI,  
QUÈ ÉS I COM FUNCIONA

Dimarts 17 de novembre a les 19 h 
A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada 
en bioquímica, doctora en biomedicina, 
divulgadora i conferenciant

El sistema immunitari, “les nostres defenses”, 
està integrat per milers d’elements diferents. 
Es tracta d’un mecanisme d’altíssima precisió, 
on cèl·lules i molècules estan engranades per 
defensar-nos d’amenaces tant internes com 
externes. Vols saber-ne més?



EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CICLE: VIOLÈNCIES SEXUALS,  
IGUALTAT DE GÈNERE I  
PREVENCIÓ

A càrrec d’Ana Sánchez Mula d’AADAS, 
Associació d’Assistència a Dones Agredides 
Sexualment 

VIOLÈNCIES PATRIARCALS

Dimarts 27 d’octubre a les 18.30 h

Recorregut per posar en relleu les qüestions 
que tenim normalitzades en el nostre dia a dia 
i que conformen el caldo de cultiu que sustenta 
altres violències també molt greus.

CONSENTIMENT SEXUAL I LÍMITS

Dimarts 10 de novembre a les 18.30 h

Revisarem les idees errònies associades al 
consentiment. Parlarem sobre allò que assu-
mim entorn a la sexualitat de les altre persones 
i com comuniquem els nostres desitjos i prefe-
rències.



ITINERARIS

A càrrec de Conèixer Bcn 
Preu: 10.33 €

LA BARCELONA DE LES EPIDÈMIES

Dissabte 3 d’octubre de 10.30 a 12.30 h

Les pandèmies han estat presents a la vida dels 
barcelonins i de les barcelonines des de temps pre-
tèrits. La ruta que us presentem s’endinsa en com 
Barcelona ha lluitat i vençut aquests diferents episo-
dis. Farem especial atenció a la vessant més social 
i fins i tot cultural en l’afectació d’una epidèmia. 

NATURA I LITERATURA 
JACINT VERDAGUER

Dissabte 17 d’octubre de 10.30 a 12.30 h 

Jacint Verdaguer va passar els darrers dies de 
la seva vida a la Vil.la Joana, una antiga masia 
ancorada al bell mig de Collserola, a Vallvidrera. 
Els poemes del gran escriptor de la Renaixença 
catalana ens condueixen a través dels boscos 
d’aquest increïble parc natural barceloní.



RECURSOS 

LLENGUATGE INCLUSIU

Amb Lidia Palmer
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Activitats creatives i participatives a través del 
pensament de diferents autores per reflexionar 
sobre les conseqüències del sistema de gène-
res en el llenguatge. Detectarem usos sexistes 
de la llengua, per què existeixen, com funcio-
nen i com evitar-los.



INICIACIÓ AL JAPONÈS

Amb Daruma, serveis lingüístics
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Taller per aprendre les bases de l’idioma. Un 
primer contacte amb els seus alfabets, gramàti-
ca i expressions quotidianes.

COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA A MÀ

Amb Àngels Palau
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Costura a mà. Començarem des del més bà-
sic, petits arranjaments a la roba, com agafar 
un baix de pantalons o estrènyer alguna peça. 



INICIACIÓ A L’ITALIÀ

Amb Claudia Santoro
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

De la mà d’una professora nadiua practica l’italià 
des d’un enfocament participatiu. Aprèn estructu-
res i vocabulari bàsic i la conjugació dels verbs. 

PARLEM D’ACTUALITAT EN ANGLÈS?

Amb Laura Santone 
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Conversa en anglès mitjançant articles i notícies 
d’actualitat. Pronunciació, ús correcte de la gra-
màtica i incorporació de nou vocabulari. Adreçat 
a persones amb un bon nivell de conversa.



PERD LA POR A L’ANGLÈS

Amb Laura Santone
Dimecres de 17.45 a 19.15 h 
Preu: 54,29 € (7 sessions)

Inicia’t en el vocabulari i les estructures neces-
sàries per defensar-te en contextos comunica-
tius bàsics de la vida quotidiana. Dirigit a per-
sones sense coneixements d’anglès.



TALLERS FAMILIARS

A les sessions dels tallers familiars cada nadó 
o infant ha de venir acompanyat d’una sola 
persona adulta. 

CARÍCIES MUSICALS 

Amb Laura Balil
Dilluns de 10.15 a 11.15 h 
Preu: 36,19 € (7 sessions)

Cançons i jocs de falda com a recursos lúdics 
i musicals per gaudir d’un espai per compartir 
amb el vostre nadó i enfortir el vincle. Per a na-
dons de 2 a 12 mesos. 



IOGA AMB NADONS 

Amb Verónica Russo
Dijous de 10.15 a 11.15 h  
Preu: 36,19 € (7 sessions)

Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. Exer-
cicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs amb 
el teu nadó. Per a nadons de 2 a 12 mesos.

DANSA AMB NADONS 

Amb Erica Borzese de Danza Corazón
Dimecres de 10.15 a 11.15 h 
Preu: 36,19 € (7 sessions)

Temps compartit per gaudir del vincle amb el 
teu nadó a través del moviment i la dansa. Per 
a nadons de 2 a 12 mesos.



ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER

L’Escola Tísner apropa a infants i joves de 
4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de 
descoberta i experimentació on les diverses 
disciplines esdevenen una eina expressiva i 
d’enriquiment emocional. Crearem itineraris 
formatius que s’alternaran durant tot el curs.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz
 



Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys 
Dilluns, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys. 1r, 2n i 3r
Dijous, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes 
Teloners/es: 9 a 12 anys. 4rt, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € al mes
Debutants A: 12 a 14 anys. 1r, 2n i 3r d’ESO 
Dimecres, 17.30 a 19.30 h. 53,20 € al mes
Debutants B: 14 a 17 anys 4t ESO i Batxillerat
Dijous, 17.30-19.30 h 53,20 € al mes

Inici del curs: setmana del 5 d’octubre
Reunió informativa: dilluns 28 de setembre a 
les 19.30h 
Inscripcions: a partir del 14 de setembre
Renovacions: de l’1 al 10 de setembre
Inscripcions obertes fins exhaurir places

Mesures preventives específiques de l’Escola
El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que 
en cada moment s’estableixin. 
En el cas específic de l’Escola: el nombre de places serà 
menor per garantir la distància de seguretat. Si per motius 
de força major s’han d’interrompre les classes presencials 
es continuarà amb sessions telemàtiques amb l’objectiu de 
donar continuïtat a l’activitat de l’Escola.



CASAL INFANTIL 

Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen 
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir 
en un ambient acollidor. 
Els nens i les nenes seran els protagonistes i 
cada dia podran triar a què, com i amb qui ju-
guen entre un seguit de materials innovadors i 
seleccionats per a cada edat. 
El joc dels infants estarà acompanyat en tot 
moment per professionals qualificades que els 
ajudaran a descobrir i gaudir del joc en un es-
pai segur i pròxim.
Les famílies hi trobareu orientació i assessora-
ment i un espai de participació en diverses pro-
postes compartides amb els vostres infants.



Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a di-
jous de 16.30 a 19.30 h
Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Ludoteca familiar de 4 a 12 anys:  
el 1r dimecres i dijous de cada mes només per 
famílies inscrites al casal.
Quota trimestral: 25 €
Inscripcions: a partir del 7 de setembre
Grup A: dilluns i dimecres
Grup B: dimarts i dijous
Inici i fi del Casal: del 21 de setembre a l’11 
de desembre 
Aforament limitat.  
Per a més informació consultar el díptic de 
Casal infantil.



MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA DE 
L’EIXAMPLE “AQUÍ ES JUGA!”

Els Casals Infantils de l’Eixample s’omplen de 
jocs i joguines perquè les famílies amb infants 
de 0 a 12 anys disposin d’un espai on poder 
compartir una estona de joc, tot descobrint i ex-
perimentant les últimes novetats lúdiques així 
com dels jocs més clàssics.
Horaris:
16, 17, 18 i 21 de desembre de 16.30 a 19.30 h
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener 
d’11 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h
24 i 31 de desembre i 5 de gener d’ 11 a 13.30 h
Preus: 1,20 € infant i sessió



DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA

Espai de trobada i interrelació  en el que les 
famílies poden compartir l’experiència de la cri-
ança en un entorn educatiu i lúdic amb materi-
als especialitzats i suport professional.
Grup A: dimarts de 10 a 12 h 
Grup B: dijous de 10 a 12 h
Renovacions: 7 de setembre 
Noves inscripcions: 14 de setembre 
Inici: dimarts 22 de setembre
Preu: 44,44€ (11 sessions) 
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i mo-
noparentals
Cessions d’espai a grups de famílies organit-
zades



ALTRES SERVEIS

PUNT D’INFORMACIÓ 

CESSIÓ D’ESPAIS

Informació general del centre, dels recursos del 
Districte i de la ciutat 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa 
d’espais de lloguer per a grups i entitats. 
Consulteu possibilitats i condicions.



ADREÇA

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @tallers.cccotxeresborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

http://cotxeresborrell.net/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Viladomat,+2,+8,+08015+Barcelona/@41.3755747,2.1607462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a26731923cc9:0x72f97c68faeb0ad6!8m2!3d41.3755747!4d2.1629349
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
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Metro Poble Sec

Carrer Blasco de Garay
Avinguda Paral·lel
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro Sant Antoni

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2

Fo
to

gr
afi

es
 a

m
b

 a
tr

ib
uc

ió
 | 

P
àg

. 4
: ©

 A
ud

e 
V

an
la

th
em

 (w
w

w
.a

ud
ev

an
.c

om
) |

 P
àg

. 8
: S

rA
 A

nt
ho

ni
 S

an
ch

el
li 

(c
c)

 | 
P

àg
. 1

2:
 M

ire
ia

 P
la

ns

CENTRE CÍVIC  
COTXERES BORRELL

MAPA


