
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 19hBalles? Club de ball esportiu

Dilluns i dijous de 21 a 22:30h
+ info: balles2010@hotmail.com
 
Ball en línia

Dilluns d'11 a 12:30h
+ info: presencialment en l'horari indicat
 
Club d'Escacs La Lira

De dilluns a divendres de 19 a 20:30h
+ info: escacslalira@gmail.com
 
Grup Sardanista Maig

Divendres a les 19h i dissabte de 17 a 22h
+ info: secretaria@grup-maig.cat
 
Orfeó La Lira

Dimecres de 20:30 a 22:30h
+ info: orfeolalira@gmail.com
 
Somni'ts - teatre solidari

Dimarts i dijous de 22 a 24h
+ info: tssomni@gmail.com
 
Tennis Taula Sant Andreu

De dilluns a dijous de 17 a 20:30h
+ info: ttsantandreu@hotmail.com
 
 
 

 SOCIETAT CULTURAL I
ESPORTIVA LA LIRA

PROGRAMA TRIMESTRAL
GENER - MARÇ 2020

CONTACTE

Coroleu, 15

08030

Sant Andreu de Palomar. 

Barcelona

93 667 62 17

693 00 47 36

infolalira@gmail.com

www.scelalira.cat

Instagram: @scelalira.cat

Facebook: @SCELaLira

Twitter: @SCELaLira

I si vols contactar amb el BAR de La Lira....

664 76 73 22

bardelalira@gmail.com

de dimarts a divendres de 10:30 a 23:30h

dissabtes de 19 a 23:30h 

SECCIONS



GENER

25 i 26
Representació obra de teatre L'Orquestra
ds a les 22 i dg a les 18h
Somni'ts - teatre solidari
 
FEBRER

1 i 2 
Representació obra de teatre L'Orquestra
ds a les 22 i dg a les 18h
Somni'ts - teatre solidari
22
Ball de carnaval
23:00h
Balles? Club de ball esportiu 
 
MARÇ

21 i 22
Representació obra Dones Desmuntades
ds a les 22 i dg a les 18h
Somni'ts - teatre solidari
28 
Sortida a Montserrat
Totes les seccions
Somni'ts - teatre solidari
29
Concurs de sardanes
11:30h a la plaça Can Fabra
Grup Sardanista Maig
 
 
 
 

 

Programa de formacions,
assessorament i suport per a les
entitats i associacions del territori
gratuït.
 
FORMACIONS

Tota la programació a la pàgina web
de l'entitat.
 
ASSESSORAMENTS

Sessions d'assessorament el primer
dimecres de cada mes (ass.  jurídic) i
l'últim dimecres de mes (ass.
econòmic)
Cita prèvia a infolalira@gmail.com o
al formulari que apareix a la wev de
l'entitat
 
www.scelalira.cat
 
 
 
 

CURSOS I TALLERS

CELEBREM 150 ANYS!!

ACTIVITATS INFANTILS

FEM XARXA!

Balls de saló

Dimarts de 21 a 22:30h
168€ per parella - Inici el 7 de gener
balles2010@hotmail.com 
 
Country

Nivell mig - Dilluns de 19 a 21:30h
60€ per persona
Iniciació - 18:15 a 19:15h. 40€ per pers.
dreamcatcherscatalonia@gmail.com
 
Kundalini Ioga

Dimarts de 19:30 a 20:45h
29€ pers. sense matricula, per
trimestre 85€ o 10 classes per 90€
annette@conectandoconarte.com
 
Teatre Fòrum Giravent

Dijous de 10:30 a 12:30h
preu a determina
+ info: presencialment en horari indicat
 
 

Escola d'Escacs

dilluns, dimarts i dimecres a la tarda i
dissabtes al matí. Hores diverses.
En curs. Totes les edats
+ info: escacslalirajunior@gmail.com
 
Escola de Sardanes

Dissabtes d'11 a 12:30h
Gratuït - Inici 11 de gener
A partir de 5 anys
+ inscripció a: infolalira@gmail.com 
 
 

LLOGUER D'ESPAIS

si ets una entitat/associació/empresa
que busca un lloc per fer les seves
activitats, pots llogar l'espai a la nostra
entitat!
Contacta amb nosaltres!
 
VISITES AL REFUGI

Vols conèixer què s'amaga al final de
l'escala del vestíbul? Vine a visitar el
refugi antiaeri de l'entitat.
Demana la teva cita a
infolalira@gmail.com 
 

Maus Kids

Sensibilització musical per a nadons i
infants!
Dm i dj: 0 a 3 anys de 17:30 a 18:20h; 3 a
6 anys de 18:30 a 19:20h
669 16 99 31 - mauskids.blogspot.com
 
 
 


