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HORARI
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Dissabtes de 17 a 22 h

SERVEIS

ESPAI DE TROBADA
Per a joves a partir de 12 anys. Passa la tarda amb joves com tu en 
un espai distès on jugar a futbolí, jocs de taula, videojocs, escoltar 
música.... I a partir de les propostes que vagin sorgint, es configura 
un calendari d’activitats especials. També pots reservar l’espai per 
a activitats en grup (assaigs, treballs en grup....)
Horari: de dilluns a dissabte, de 17 a 20.30 h

ESPAIS D’ASSAIG
Si t’agrada cantar o toques algun instrument o tens un grup de mú-
sica, aprofita les sales de La Bàscula per assajar. 
Preu: 
Sense equip: 3,27 € /hora 
Amb equip: 5,45 € /hora

RESIDÈNCIES
Estàs preparant un espectacle i busques un espai d’assaig temporal? 
Tens una companyia de dansa, teatre o circ? Consulta’ns disponibi-
litat i opcions.

ESTUDI DE GRAVACIÓ
Tens un grup de música? Rapeges a la teva habitació? Vols enregis-
trar el que fas? Tenim un espai on ho pots fer: l’estudi.

PROGRAMACIÓ
Totes les setmanes proposem concerts, exposicions, projectes i di-
verses activitats per a tu. 

Divendres Concert: cicle de concerts que dóna l’oportunitat d’ac-
tuar a la sala gran de l’equipament a bandes joves de tots els estils. 
Presenta les teves propostes a produccio@labascula.cat
Hivernacle: concerts de petit format amb propostes principalment 
acústiques. Cada primer dijous de mes al bar de La Bàscula.

Participem als festivals Barcelona VisualSound i Brot. També ges-
tionem el programa La Marina Memòria Musical amb Pla de Barris 
i el projecte Pedrera 3.8 amb el Centre Cultural Albareda.

ESPAI JOVE
LA BÀSCULA

C. 
DE L

A 
MIN

ER
IAGR

AN
 VI

A

C. DE LA M
ARE DE DÉU DEL PORT

PL. 
D’ILDEFONS

CERDÀ

C. DEL SEGURA

C. DE LA FONERIA

C. DE LA M
ARE DE DÉU DEL PORT



PROPOSA’NS UN TALLER

Estem oberts a les teves propostes. Digue’ns quin taller t’agradaria 
fer i nosaltres n’estudiem la seva viabilitat.

INSCRIPCIONS:
Del 10 al 21 de setembre de 2018. Inscripcions presencials de dilluns 
a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h i dissabtes de 17 a 22 h.
Pagament en efectiu o amb ingrés bancari.

PREU: 
Tallers de Música Moderna: 76,10 € (menors de 29 anys: 51,30 €)
Tallers infantils: 51,30 €
Tallers joves: 33,20 € o 10 Bàsculos
Els tallers joves poden pagar-se amb Bàsculos. Un Bàsculo equival a 
una hora del teu temps que inverteixes en participar en l’organització 
i preparació d’activitats de l’equipament. Les formes de col·laboració 
dependran del que més sàpigues o el que més t’agradi fer. Per a més 
informació contacta amb espaijove@labascula.cat

CALENDARI: 
Inici dels tallers: setmana de l’1 al 7 d’octubre
Finalització: setmana del 10 al 16 de desembre

TALLERS INFANTILS (DE 8 A 12 ANYS)

BATERIA 
Dijous, de 17.45 a 19 h
A càrrec de Sebastián Cabra

CANT 
Dimecres, de 17.45 a 19 h
A càrrec de Núria Delgado 

PERCUSSIÓ

BATUCADA 
Grup A: dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Grup B: dijous, de 18.45 a 19.45 h
Preu: 45 €
A càrrec de Brincadeira

Percussió grupal en què el moviment és protagonista, al més pur 
estil Brincadeira.

MÚSICA MODERNA

GUITARRA ELÈCTRICA 
Grup A: dijous, de 17.30 a 18.45 h
Grup B: dijous, de 18.45 a 20 h
Grup C: dijous, de 20 a 21.15 h
A càrrec de Robert González

Practica acords i escales per interpretar acompanyaments, potents 
riffs i improvisar solos.

BAIX ELÈCTRIC 
Avançat: dimarts, de 19.15 a 20.30 h 
Iniciació: dimarts, de 20.30 a 21.45 h
A càrrec de Martí Pericay

Tot el groove i la potència dels greus als teus dits.

BATERIA 
Grup A: dilluns, de 19.15 a 20.30 h
Grup B: dilluns, de 20.30 a 21.45 h
Grup C: dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Grup D: dimarts, de 20.30 a 21.45 h
A càrrec d’Albert Pagès

Grups reduïts. Practicarem amb una bateria per a cada alumne.

CANT 
Grup A: dijous, de 19.15 a 20.30 h
Grup B: dijous, de 20.30 a 21.45 h
A càrrec de Mónica Benedicto (Madison)

La millor manera d’aprendre a cantar és cantant. A la Bàscula podràs 
posar en pràctica, des del primer dia, els teus dots artístics. Et pre-
parem per pujar a l’escenari.

TALLERS JOVES (DE 12 A 29 ANYS)

MÚSICA ELECTRÒNICA
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h
A càrrec de Robert González

Beat maker. Crea les teves bases electròniques o improvisa sessions 
en directe.

RUMBA Y SON
Dilluns, de 19.15 a 20.30 h
A càrrec de Rumba y Son

Endinsa’t en el mon de la rumba.

DANSA URBANA - HIP HOP
Dijous, de 17.15 a 18.45 h
A càrrec de Berto Bare

Balla amb les coreografies dels hits més actuals.

SHUFFLE
Dilluns, de 17.30 a 19 h
A càrrec d’Óscar Cabero

Aprendrem els moviments més característics d’aquesta dansa urba-
na: slides (lliscaments), hand moviments (moviments de mans), run-
ning on the spot (córrer sense desplaçar-se)....

BACHATA
Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
A càrrec d’Alex Galé

Mou el cos a ritme de bachata i altres estils relacionats.

TEATRE MUSICAL
Dimecres, de 19 a 20.30 h
A càrrec de Núria Delgado

Un gènere que combina interpretació, cant i ball.

DISSENY DE PERSONATGES
Dilluns, de 18 a 19.30 h
A càrrec de Carlos Gutiérrez

Curs per aprendre o millorar la tècnica de dibuix per a la creació de 
personatges.

COMBOS
Grup A i B: dimecres, de 18.45 a 20 h
Grup C i D: dimecres, de 20 a 21.15 h
A càrrec de Robert González i Martí Pericay

Els alumnes dels tallers de música moderna tenen la possibilitat de 
posar en pràctica el que estan aprenent, incorporant-se a un grup de 
música que pujarà a l’escenari gran de La Bàscula.


