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ESPA I  JOVE 
CASA SAGN IER

SERVEIS
ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres de 15 a 22 h
Dissabtes de 16 a 20 h
Un espai obert on podràs reunir-te amb altres joves per 
fer-hi activitats. Hi trobaràs: música, Wii, Play Station, 
jocs de taula, futbolí, jocs de malabars, ping-pong… i 
moltes activitats. A més, cada divendres t’espera una 
gran sorpresa! T’hi esperem! 

AULA OBERTA D’IMPRESSIÓ 3D
Per joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17:30 a 19 h
Accés lliure als ordenadors i a Internet per a fer els teus 
treballs escolars i dur a terme els teus projectes tecno-
lògics, creatius i/o artístic, així com espai assistit i ala 
oberta d’impressió 3D.

SUPORT A INICIATIVES JOVES
Si teniu un projecte o una idea per desenvolupar rebreu 
suport: cessió d’espais per assaig, reunions i realització 
de les vostres activitats, assessorament per desenvo-
lupar-les, informació d’activitats i recursos per dur a 
terme tots els vostres projectes.

CESSIÓ D’ESPAI D’ASSAIG DE TEATRE I DANSA 
Horari de cessió de dilluns a divendres de 10 a 22h 
Disposem d’espai d’assaig per a grups de teatre i dan-
sa; per a  cessions puntuals i residències.

AULA D’ESTUDI 
De dilluns a divendres de 10 a 22 h 
Dissabtes de 16 a 20 h
Espai tranquil i comfortable on podràs estudiar o fer 
treballs en grup amb connexió WI-FI 

REFORÇ ESCOLAR Gratuït NOU
Els dijous de 18 h a 20 h a la sala d’estudi
Dinamitzat per dos educadors especialistes en les ma-
tèries d’ESO i Batxillerat. 

ESPAI RECERCA DE FEINA NOU
Elaboració de currículums i cartes de presentació. Cal 
cita prèvia.
Dll, dmc i dv de 10 a 13 h
Dm i Dj de 16 a 19 h

ESPAI COWORKING
Desenvolupa el teu projecte compartint un mateix es-
pai de treball i interactua amb d’altres joves coworkers. 
L’espai, amb  capacitat per a 8 joves, t’ofereix: 

•	 Servei d’enmagatzament de pertinències i material i 
bústia de correu. 

•	 Aula equipada amb ordinadors portàtils,pissarra, im-
pressora Wifi i xarxa elèctrica i material d’oficina.

•	 Cessió de material (projectors, pantalles, taules i ca-
dires plegables).

•	 Servei de neteja i manteniment de l’espai.
•	 Accés puntual a altres espais i serveis de l’equipa-

ment mitjançant sol·licitud (sala d’actes, sala robòti-
ca, sala informàtica i 3D, etc...)

ATE “L’Aquí T’Escoltem”
De dilluns a dijous de 16 a 20h 
És un servei gratuït destinat a joves d’entre 12 i 20 anys, 
on es creen activitats a partir dels teus interessos  i on 
poder parlar sobre sentiments i emocions, on resoldre 
conflictes, treballar l’autoestima, el respecte i l’asserti-

vitat des dels temes que més us interessin. 

Atenció individual i confidencial
Dilluns i dijous de 16 a 20h amb cita prèvia ATE
Si estàs fet un embolic, desanimat/ da, necessites un 
canvi però no saps per on començar... Podrem refle-
xionar conjuntament i et donarem suport per fer front 
al que et preocupa: família, parella, amics, sexualitat, 
drogues, ansietat, estudis… 

CASALS
CASAL 11-14! 
Per a joves d’11 a 14 anys
Dimecres de 17:30 h a 19 h
Un grup de nois i noies que te el seu espai al casal i es 
troben per fer dinàmiques i jocs i per crear i produir 
activitats i sortides. Quina serà la pròxima: un rooom 
scape, una gimcana... On anirem: al Tibidabo, a un bosc 
vertical... T’atreveixes? . Encara estàs a temps;) Inscrip-
cions obertes,  Places limitades. Continuarà... Gratuït

CASAL VACANCES DE PRIMAVERA 11/14
Per a joves de 12 a 17 anyss
15,16 I 17 d´abril 
Durant les vacances de Setmana Santa el Casal et pro-
posa diferents sortides, activitats i jocs!



Vine a gaudir de bon ambient i a passar-ho d’allò més 
bé amb nosaltres! 
Horari de 10 a 14 h 
Inscripcions al Casal: a partir de l´11 de març. De di-
lluns a divendres de 10 a 22h i dissabtes de 16 a 20h 
Preu 29.04€

ACTIVITATS 
PER A JOVES 
FORMACIÓ:
PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LES VOLÈNCIES EN-
TRE INFANTS I ADOLESCENTS
Dijous 17 de gener de 18 a 22h
A càrrec de Fil a l’agulla
Gratuïta

TORNEIG DE FUTBOLÍ
Dijous 24 de gener a les 18 h
Competició per parelles per joves de 12 a 29 anys.
Premis pels equips vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia.

DIA DE LA DONA
Consultar programació específica.
Gratuït

Xerrada “Diez años de Marvel Estudios”del 
youtuber StripMarvel (Dani Lagi)
19 de gener  de 18 a 20 h
Cal reservar plaça
Gratuït

BONA FUSTA. TALLER DE FUSTERIA
Dijous de 17 a 19 h. A partir del 7 de febrer

CLUB MARVEL
Dissabtes del 9 de febrer al 6 d’abril a les 17 h
Activitats entorn a l’univers Marvel: projecció de pel-
lícules, creació de teories, presentacions de llibres, etc.
Gratuït

SETMANA DE LA CIÈNCIA
De l’11 al 16 de febrer
Setmana dedicada a la divulgació científica.
Consultar programació específica.

FESTA “FEM UN ANY D´ESPAI JOVE”
Divendres 22 de febrer a les 18h
Música, pica-pica i bon humor. 

TORNEIG DE TENIS TAULA
Divendres 22 de febrer a les 18 h 
Competició de joves de 12 a 29 anys.
Premis pels equips vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia.
VISUALSOUND
Dimecres 20 de març a les 19 h
Projecció dels curts presentats a la categoria de FICCIÓ 
de la 16ena edició del Festival Audiovisual Barcelona 
VisualSound.
Gratuït

HIP HOP CONTRA EL RACISME 2018
Dissabte 23 de març a partir de les 12 h
11ª Edició d’aquesta jornada poètica i antiracista que 
sota el lema “La força de la música i la paraula en la 
lluita antiracista” us proposa diferents activitats:

•	 Exhibicions i concurs de ball 
•	 3x3 de Bàsquet
•	 Mural participatiu
•	 Concurs de lletres rap antiracistes Rapeja contra el 

racisme. 
 Basesa: https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-

casa-sagnier/
•	 Cloenda amb concert de hip-hop. 

Gratuït

3x3 FUTBOL
Dissabte 6 d’abril a les 18 h
Torneig de minifutbol d’equips de 3. Premi pels ven-
cedors. 

TORNEIG DE PLAYERUNKNOWN’S BATTLE-
GROUNDS AMB MÒBIL
Divendres 1 de març a les 16 h
Premi pels vencedors.

EXPOSICIONS
“Tot això Passarà” d’Alba Ballesteros 
Del 10 al 31 de gener
Exposició que pretén plasmar les pors o inquietuds de 
la gent jove a través de la fotografia i la il·lustració.

“Els carrers són nostres” de Roc BlackBlock
Del 4 al 28 de febrer
Mostra de grafiti i muralisme vinculat als moviments 
socials com un vehicle de difusió d’idees i una forma de 
transmetre valors col·lectius.



“Nací para hacer la revolución ” de Bruna Ave-
llaneda
Del 4 al 15 de març
Fotografies que busquen natura amb naturalitat, lliber-
tat i revolució. La dona ja no és objecte sinó objectiu. 
Dones no és tot el que som, però en tot el que som, 
som dones. I ho celebrem.

“Art crític” grup del taller Zinteta
Del 18 al 30 de març
Exposició col·lectiva de les obres creades durant el 
taller d’Art crític impartit per l’artista i instagramer @
Zinteta

“Inconvencional” – exposició col.lectiva
De l´1 al 13 d´abril
Diferents joves del territori presenten aquesta exposició 
que busca mostrar les “inconvencionalitats” de la soci-
etat capitalista.

TALLERS D’HIVERN 
PER JOVES 
de 12 a 17 anys i de 18 a 29 anys

Inscripcions de continuïtat: De l’1 al 15 de desembre
Inscripcions obertes: a partir del 17 de desembre
De dilluns a divendres de 10 a 22h i dissabtes de 16 
a 20h
Activitats gratuïtes i tallers a preu jove: 36,30€
Durada: 10 sessions
Inici tallers: Setmana del 21 al 25 de gener
Places limitades
La inscripció és presencial. Cal portar: fotocòpia del 
DNI pare/mare o tutor/tutora, DNI nen/nena o llibre de 
família i fotocòpia de la targeta sanitària (si són menors 
de 18 anys).

MULTIMÈDIA
FABRICACIÓ DIGITAL – curs gratuït
Per a joves de 16 a 29 anys
Dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Amb el David Tena de FABCAFE
En aquest curs desenvoluparàs una idea de producte 
des del seu concepte amb metodologies Design Thin-
king fins a la seva materialització gràcies a impressores 
3D i talladora láser.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D gratuït
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17:30 a 19 h
Dimecres de 17:30 a 19 h

Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibi-
litats que té la impressió 3D, els materials que es fan 
servir, les diferents tipologies d’impressores existents, 
la filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els progra-
mes de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En 
aquest primer taller ens proposem com a objectiu que 
els participants arribin a perdre la por a la màquina.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 19 a 20:30 h
Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibi-
litats que té la impressió 3D, els materials que es fan 
servir, les diferents tipologies d’impressores existents, 
la filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els progra-
mes de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En 
aquest primer taller ens proposem com a objectiu que 
els participants arribin a perdre la por a la màquina.

ROBÒTICA AMB LEGO. Equip Lego League!! (grup 
de continuació)
Per a joves de 12 a 17 anys
Divendres de 17:30 a 19 h
Dijous de 17:30 a 19 h
Amb el Johan Martínez
Has fet algun cop robòtica i vols continuar aprenent? 
Vols participar en la First Lego League? Apunta’t a 
aquest taller! L’equip es prepararà i podrà participar al 
torneig el febrer del 2018! En aquest taller treballarem 
programació i robòtica amb LEGO.

ROBÒTICA AMB LEGO PER NOIES 
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 17:30 a 19 h
Amb la Rocío Cucala
T’agradaria iniciar-te en el món de la robòtica? Aquest 
és el teu taller! Aprendrem des de l’inici a programar i 
dissenyar els nostres robots amb LEGO MINDSTORM i 
ens iniciarem amb Arduino.

ART I CREACIÓ
INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ MUSICAL 
(Procés de creació d´una cançó hip-hop)
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimecres de 19:30 a 21 h
A càrrec de Gramophonia
L´objectiu serà descobrir les eines necessàries per a 
poder crear, gravar i produir música. Les sessions es 
construeixen al voltant d´un fil conductor: la creació col-



lectiva d´una cançó de hip-hop. És un taller creat per 
a fer créixer la sensibilitat, la imaginació, la creativitat 
i la tècnica a través de la música. Ens introduirem en 
un llenguatge musical investigant i experimentant amb 
el timbre, els ritmes, les harmonies, etc. I també amb 
el llenguatge tècnic de la producció musical, aprenent 
a gravar veus, instruments i conceptes bàsics per a 
utilitzar seqüenciadors. Tocarem  instruments, escolta-
rem música, escriurem lletres i cantarem. Però també 
gravarem veus i crearem melodies i imaginarem i pro-
duirem música. 

INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ MUSICAL 
(Procés de creació d´una cançó hip-hop)
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres 18 a 19:30 h 
A càrrec de Gramophonia

ART CRÍTIC 
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 18.30 a 20 h
Amb Zinteta
Art,emoció i transformació serà un espai on poder re-
flexionar sobre la producció artística, sobre les nostres 
emocions i com a partir de l´art podem expressar-nos 
i alliberar-nos.

ESCRIPTURA CREATIVA iniciació
Per a joves de 18 a 29 anys
Dilluns de 19:30 a 21 h
Amb Guim Valls
El taller es planteja com una iniciació a l’escriptura amb 
finalitats artístiques. A través d’una sèrie d’activitats lú-
diques i també de la lectura i la comparació de textos li-
teraris de diversa mena, coneixerem les problemàtiques 
i els reptes que qualsevol text de creació ens proposa. 
Farem un repàs pels gèneres, centrant-nos sobretot en 
la narrativa breu i la poesia, però també cercant vincles 
amb altres disciplines no pròpiament literàries. Veurem 
de quina manera podem esquivar els tòpics i treballar 
l’originalitat a l’hora d’expressar-nos.

RÀDIO gratuït
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 18 a 19.30 h
Amb el Dani Arizmendi  
Taller de ràdio per aprendre com funciona i descobrir 
els secrets d’una emissora; com fer guions i preparar 
les gravacions així com conèixer els aspectes tècnics 
bàsics d’una ràdio online.

FOTOGRAFIA (grup de continuació)
Per a joves de 12 a 17 anys

Dilluns de 17:30 a 19 h 
Amb Las Lucis
En aquest taller ens posarem en al paper de fotògrafs 
i fotògrafes, però també en el de models. Aprendrem 
a mirar les imatges per poder entendre-les des d’ una 
altre punt de vista. Partirem de temes que ens interes-
sin, per capacitar als i les participants a crear el seu 
propi llenguatge artístic. Farem  servir la fotografia per 
explorar les emocions, assajar identitats, analitzar-les 
imatges produïdes i consumides per les participants. 
En definitiva, jugarem a construir les  imatges que ens 
plantegem, descobrint qui som i què tenim al voltant i, 
en el camí, aprendrem tècnica fotogràfica mentre en ho 
passem bé.

GUITARRA INICIACIÓ
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 17:30 a 19 h
Amb el Toni Rubies
Si sempre has volgut tocar la guitarra i mai has tingut 
l’oportunitat aquest és el teu moment. En aquest curs 
aprendrem el bàsic: exercicis, escales, acords, afinació, 
ritmes (rumba, soleà, sevillanes, arpegis...). L’objectiu 
serà passar-ho en gran tocant i fent noves amistats !

GUITARRA CONTINUACIÓ
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 19 a 20:30 h
Amb el Juan Manuel Hauser
El taller està orientat a qualsevol persona que vulgui 
aprofundir la seva relació amb les cançons ja sigui en la 
seva construcció , apreciació o interpretació. L´objectiu  
principal d´aquest taller és que, a través de les nocions 
bàsiques d´harmonia, melodia i ritme, el músic/cantant/
cantautor conegui la seva pròpia veu i discurs.

CÒMIC INICIACIÓ
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 17:30 a 19 h
Amb el Marc Garreta
Vols plasmar les teves pròpies histories en còmic? 
Si t’agrada el manga, els superherois, la fantasia, el 
cartoon…i vols aprendre a fer còmic, aquest es el teu 
taller. Obtindràs la capacitat de crear i desenvolupar 
qualsevol història a través de l’art seqüencial. Amb la 
utilització de diferents tipus d’eines i tècniques, parti-
rem des del guió, passant per la creació de personatges 
i entorns fins arribar a l’art final d’una pàgina de cò-
mic. Mitjançant exercicis l’alumne haurà desenvolupat 
la seva pròpia història d’almenys 2 pàgines de còmic 
consecutives en acabar el curs. No et perdis aquesta 
aventura.



CÒMIC I ART GRÀFIC continuació
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 19 a 20:30 h
Amb el Gerard Ortega 
Continuarem amb l’aprenentatge del dibuix i explorant 
les tècniques de la narració visual a través de l’univers 
del còmic. Dissenyarem personatges i els convertirem 
en actors de les seves pròpies aventures, seguirem tre-
ballant el dibuix, la narrativa i el color.

URBAN  SKETCHING
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 17 a 19 h
Amb Daniel Castro
El dibuix urbà (urban sketching*) és una forma diver-
tida i fàcil d’apropar-se al món del dibuix i la pintura, 
i fer-ho en un ambient distès i relaxat, a més, ens per-
met conèixer el barri i la ciutat d’una forma diferent, ja 
que dibuixarem els llocs més representatius i potser 
descobrirem llocs desconeguts. Si bé s’utilitzen les 
eines tradicionals del dibuix i la pintura, necessita una 
preparació i una forma diferent de entendre el dibuix. 
Juntament amb les eines pròpies de la disciplina, s’em-
fatitzarà la visió i la comprensió del que es veu com a 
forma d’abordar el tema a dibuixar

ESPORTS I DANSA
HIP HOP (iniciació) 
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 18 a 19:30 h
Amb el Sergi Segura Monterde
Taller inicial de hip hop amb acostament a la cultura 
urbana. Tractarem els balls propis del hip hop, es a dir, 
el hip hop old school com el locking, poping, breakdan-
ce i el house. Aprendrem els passos y la tècnica com 
la expressió individual dels alumnes i prepararem una 
coreografia per a fer una representació final.

KPOP
Per a joves de 12 a 17 anys
Dissabtes de 16 a 17:30 h
Amb Laia Massana
T’agrada el Pop Coreà i vols aprendre les coreografies 
dels grups més coneguts? Apunta’t a aquest taller! 

SHUFFLE
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 18:30 a 20 h
Amb Oscar Cabero
Shuffle dance, un ball de moda. Sorgit als anys 90 a 
Austràlia però redescobert recentment gràcies als grans 
festivals de música electrònica. El taller combina l’es-
sència del Shuffle dance i la incorporació de tècniques 
de subestils emergents com el cutting shapes, mel-
bourne, cali, rocking, i molts més.
Amb un mestre pioner en aquesta dansa, que facilita 
que els alumnes busquin amb els passos bàsics del 

Shuffle el seu estil més personal. No dubtis en pro-
var-ho si vols gaudir d’una bona festa.

MÚSICA ELECTRÒNICA(DANSA)
Per a joves de 16 a 29 anys
Dilluns de 18:30 a 20 h
A càrrec d´Electrohope
Coneixement de les tècniques i els passos bàsics del 
electro amb l’ajut de rutines, exercicis físics, exercicis 
de improvisació, etc. Amb això el que aconseguiran és 
establir relació entre ells mateixos i amb la dansa en si, 
la qual cosa farà que poc a poc vagin guanyant confi-
ança i interès en el mon de la dansa i la improvisació.

XFIT SAGNIER
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 20 a 21 h
Dijous de 10 a 11 h
A càrrec de l´Amanda Susena
Activitat per a posar-se en forma de manera divertida. A 
les classes combinem l’entrenament de força amb l’en-
trenament cardiovascular amb l’objectiu de millorar la 
condició física. Es tracta d’un entrenament d’alta inten-
sitat de tipus circuit, que fa treballar tota la musculatura 
del cos.

AUTODEFENSA continuació
Per a noies joves de 18 a 29 anys
Dijous de 20:30 a 22 h
Amb la Carme Duran
En aquest taller aprendrem en conjunt com defen-
sar-nos de les agressions presents en la nostra quo-
tidianitat. Per això utilitzarem tècniques de defensa 
personal, eines físiques per poder sortir de situacions 
d’atac, combinades amb eines més reflexives d’auto-
coneixement individual i col·lectiu, com estratègies que 
ens permeten assolir seguretat i entendre l’autodefensa 
com una disciplina més amplia i propera.

AUTODEFENSA iniciació
Per a noies joves de 18 a 29 anys
Dijous de 18:30 a 20 h
Amb la Carme Duran
En aquest taller aprendrem en conjunt com defen-
sar-nos de les agressions presents en la nostra quo-
tidianitat. Per això utilitzarem tècniques de defensa 
personal, eines físiques per poder sortir de situacions 
d’atac, combinades amb eines més reflexives d’auto-
coneixement individual i col·lectiu, com estratègies que 
ens permeten assolir seguretat i entendre l’autodefensa 
com una disciplina més amplia i propera.

ALTRES
TALLER D’ALIMENTACIÓ HEALTHY & TASTY & 
NUTRITIOUS 
Per a joves de 18 a 29 anys
A càrrec de Lemon Secrets



Dimecres de 18:30 a 20 h
*cost dels ingredients a càrrec dels alumnes
Arriba el taller més complert d’alimentació Healthy & 
Tasty & Nutritious amb la Judit i la Mireia de Lemon’s 
Secrets. Amb la Mireia, dietista i estudiant de nutrició, 
aprendràs tota com crear els millors esmorzars, dinars, 
sopars i snacks més sans i adaptats als teus gustos. I 
amb la Judit, enginyera de telecomunicacions i de re-
ceptes, descobriràs receptes d’allò més TOP per posar 
en pràctica amb els teus amics, família i persona es-
pecial. Deixa’t sorprendre per un món ple de sabors i 
desperta el #LemonsCHEF que portes dins!

ANGLÈS continuació
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 18 a 19:30 h
Amb la Rachel Thew 
Posarem en pràctica els coneixements d’anglès a partir 
de situacions diferents i millorarem la pronunciació, la 
gramàtica i l’expressió. Farem jocs d’idiomes i de teatre, 
veurem vídeos, articles, i exposicions, i desenvolupa-
rem un petit projecte col·laboratiu en anglès.
Requerit nivell intermedi

ATENCIÓ AL CLIENT gratuït
Per a joves de 16 a 29 anys
Dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Curs per aprendre tècniques de comunicació, venda i 
negociació així com fer una correcta atenció de consul-

tes, queixes i reclamacions.     
TALLER D´INTRODUCCIÓ AL WORD I ELABORA-
CIÓ DEL CV gratuït
Per a joves de 18 a 29 anys
Dijous de 19:30 a 21 h
A càrrec de Barcelona Actúa
Taller d´introducció al word i a les seves eines i confec-
ció d´un bon curriculum

TASTET DE TEATRE D´IMPROVITZACIÓ  gratuït
20 i 27 de febrer i 6 de març
Per a joves de 12 a 17 anys de 17:30 a 19:30 h
Per a joves de 18 a 29 anys de 20 a 22 h
A càrrec de Claudio Calumarte i Silver

CLASSES DE REPÀS ACADÈMIC
Els dijous de 18h a 20 h 
Per a estudiants d’ESO i Batxillerat
Gratuït amb inscripció prèvia 



SERVEIS 

BUCS D’ASSAIG
Locals d’assaig musical.
Disposem de dos espais especialment dissenyats 
perquè els músics joves puguin reunir-se, assajar i 
treballar en les seves propostes musicals. Són dos 
2 bucs insonoritzats i amb aire condicionat que es 
lloguen mensualment a preus assequibles. Els grups 
que hi assagen entren en el circuit i programació de 
concerts de la CRS. Els bucs estan equipats amb 
material de la Coordinadora de Rock de Sarrià, que és 
qui gestiona el servei: bateria, amplificadors de guitar-
ra i baix, equip de veus, teclat… (Peavey, Hughes & 
Kettner, Fender, Pearl, Yamaha, etc…). 
Horaris de dilluns a dissabte, de 10 h a 20.30 h. 

LA TRAMOIA
Et cal un espai per assajar o un lloc on puguis mostrar 
el que estàs fent? 
Programa de residències trimestrals que vol donar su-
port a artistes i companyies emergents de teatre, dan-
sa, música o altres disciplines de la ciutat i del districte 
de Sarrià - Sant Gervasi, en connexió amb els cicles  
Rusc, Llençart o Mínim del Centre Cívic, així com amb 
altres espais i propostes del centre i del conjunt de la 
ciutat.

ESPAIS LABORATORI.  ESPAIS JOVES
Els Espais Laboratori són espais de formació gratuïts 
per a joves de 12 a 18 anys. Temps d’aprenentatge i 
creació en diferents disciplines, per aprendre i per 
passar-s’ho bé, de mà de professionals del sector. Són 
càpsules d’introducció a diferents sabers. 
T’interessen? Espais gratuïts amb inscripció prèvia. 
Informa-te’n al Centre Cívic. Si el que vols fer és dansa, 
cinema, música, fotografia, cuina o d’altres, pots pro-
posar–nos un espai laboratori nou! Atenció: Si sou un 
col·lectiu, també us podem fer un espai laboratori a 
mida. Per a contactar amb els serveis, podeu trucar al 
93 2562720 o bé escriure a joves.sarria@qsl.cat

SALES D’EXPOSICIONS
Disposem de dues sales d’exposicions de 25 m2 ca-
dascuna i 9 carrils expositors. L’objectiu de les sales 
és proporcionar un espai de mostra i coneixement de 
l’obra de l’artista, així com complementar diferents ac-

tivitats del centre mitjançant exposicions que hi estan 
relacionades. La cafeteria de l’equipament també conté 
espai expositiu destinat, en aquest cas, exclusivament 
per a exposicions de fotografia. Consulteu-ne la dispo-
nibilitat i les condicions al web  https://ajuntament.bar-
celona.cat/ccivics/sarria o escrivint al correu electrònic 
exposarria@qsl.cat

ACTIVITATS
SUPORT A LA CREACIÓ

MÍNIM CONVOCATÒRIA 
Projecte de mostra i suport a la creació per a les arts 
de l’escena, la imatge, la música i més. És MÍNIM 
perquè cada peça o obra en creació tindrà un màxim 
de 5 minuts per a presentar-se. Recollida de propostes 
durant els mesos de gener i febrer. Podeu consultar  
les bases a la web http://ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/sarria

MÍNIM MOSTRA
Divendres, 15 de març, a les 19.30 h
Activitat gratuïta
Espai de mostra, recerca i trobada que recull peces 
mínimes en creació i les posa davant d’un públic. 
Al final de cada MÍNIM es comunicarà el guanyador 
de l’edició que rebrà un premi econòmic per al seu 
projecte artístic. 

RUSC: CICLE DE CESSIÓ D’ESPAIS ESCÈNICS. 
Programació d’espectacles de companyies i grups amb 
ganes de mostrar la seva obra. Activitats gratuïtes. 
Aforament limitat.
“Tempus fugit” EL MUSICAL
Divendres, 1 de febrer, a les 19 h
Sempre ens queixem que el temps passa volant, que 
va massa ràpid, quan en realitat som nosaltres els que 
passem volant per la vida. “Tempus fugit” EL MUSI-
CAL, és un espectacle de petit format dut a terme per 
a tres estudiants de teatre i dos músics, com a treball 
de recerca.
Us hi esperem. 

CENTRE C ÍVI C 
DE SARR IÀ



MÚSICA EN DIRECTE – CRS
CONCERT al Soterrani 
Divendres 25 de gener, a les 22 h
Preu: 3,19 € (*) Preu públic pendent d’aprovació.
THE COAL (rock simfònic) + THE NAINTIS (covers ‘90)
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

MICRO OBERT + JAM SESSION al Soterrani 
Divendres 22 de febrer, a partir de les 22 h
Activitat gratuïta
Jam Session de música, oberta i participativa. Obrirà 
la JAM, la Backing Band CRS, que conduirà la sessió. 
Porta el teu instrument! Si vols consultar possible 
Set List, contacta al facebook de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià. Open Mic, si tens una banda, també 
pots trepitjar l’escenari. BackLine, escenari i tècnic a 
disposició. Porta el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

CONCERT al Soterrani 
Divendres 29 de març, a les 22 h
Preu: 3,19 € (*) Preu públic pendent d’aprovació.
FAR (indie) + VINCENT BLACK SHADOW (fuzz & roll)
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

EXPOSICIONS
“Un món ofegat pel plàstic”
Del 4 al 31 de gener
Exposició divulgativa i fotogràfica sobre les conse-
qüències de l’excessiu consum de plàstic d’un sol ús. 
Aquesta exposició vol dona veu a diferents iniciatives 
individuals i col·lectives que promouen la preservació 
d’ecosistemes naturals i defensen un model de con-
sum ètic i conscient.
A càrrec de Vidas Sostenibles

“Antiprincesas”
De l’1 al 31 de març
Aquesta exposició vol trencar amb la pretensió que 
tradicionalment s’atribueix als homes de representar 
el cos de la dona, denunciar la situació de la dona en 
un món que li continua sent
“Antiprincesas” vol combatre els estereotips dels con-
tes de fades. Amb aquesta exposició, joves de trinitat 
vella, en mostren un seguit de fotografies inspirades 
en els relats tradicionals però amb unes protagonistes 
i un final poc convencionals; amb l’objectiu de fer de-
nuncia social i donar visibilitat a diferents col•lectius.
A càrrec de Peluquitas.

Dones en directe
De l’1 al 30 de març
Exposició de fotografies centrades en donar prota-
gonisme a les personalitats en l’escena musical. En 

aquest cas concret, remarcant el gènere femení, en 
un món on hi ha una gran falta de reconeixement cap 
a aquest. L’artista, amb aquesta exposició, fa evident 
amb imatges el panorama actual de lluita i reivindi-
cació de les dones; immortalitzant dones artistes, les 
seves expressions facials i la força que transmeten.
A càrrec de Cristina Moral.

TALLERS I ESPAIS LABORATORI
Consulteu les dates de matrícules a joves.sarria@qsl.
cat, trucant al 93.256.27.20 o bé al web
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria durant el 
mes de desembre i gener.

LABORATORI DE CUINA (joves de 12 a 16 
anys)
Divendres, de 18:30 a 20 h 
Preu: Gratuït (3 sessions)
Dates a confirmar. Veieu programació específica del 
centre cívic Sarrià. Taller de cuina on treballarem plats 
senzills però amb molt de truc tot intentant treure’n 
l’entrellat nutricional. Combinarem la passió per la cui-
na amb l’alimentació saludable.

LABORATORI STREET BOARD (joves a partir 
de 12 anys)
Dissabtes de 15.30 a 17.30 h 
Febrer i març
Preu: Gratuït  (8 sessions)
Espai Laboratori obert de pràctica d’streetboard. L’es-
pai disposa de mòduls d’skate, materials i formadors. 
Tot el necessari per a iniciar-se en aquest esport. Vine 
a la pista dels Jardins de la Vil·la Cecília els dissabtes!

TALLERS PER  A JOVES 
INICIACIÓ A LA GUITARRA 
(joves de 14 a 17 anys)
Dissabtes, d’11 a 12.30 h.
12 de gener > 16 de març
Preu: 43,89 € (15 hores)
Taller d’iniciació a la guitarra on aprendrem nocions 
bàsiques de l’instrument i de solfeig (acords, afinació, 
ritmes, etc). Amb unes quantes sessions i pocs acords 
veurem quins grans resultats podem obtenir. Cal portar 
l’instrument!

TEATRE EN FRANCÉS  (joves de 12 a 14 anys)
Divendres, de 18 a 19.30 h
11 de gener > 15 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 
Taller de teatre i improvisació on coneixerem i practi-
carem tècniques teatrals i explorarem les nostres ca-
pacitats d’inventiva i joc amb la llengua francesa com 
a idioma vehicular.
A càrrec de Mélanie Guilet



HIP HOP (joves de 13 a 17 anys)
Dijous, de 18 a 19.30 h
10 de gener >14 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 
En aquest taller es donaran nocions bàsiques de hip 
hop a través de diferents coreografies que s’aniran 
desenvolupant al llarg de les classes. Es treballarà 
aquest estil de ball aprenent els passos basics. Al final 
de cada trimestre es realitzarà una petita mostra de 
les corografies apreses.

RAP ( joves de 14 a 20 anys)
Dissabtes, de 18 a 20 h
2 > 23 de març
Preu: 23,41 € (8 hores)
El rap és un estil musical basat en ritmes i rimes, de fet 
el nom són les sigles de Rythm and Poetry. Si t’agrada 
aquest estil de música i vols aprendre a rimar amb rit-
me aquest és el teu taller. 
A càrrec de Mr. Sutra, de Llobregat Bock Party

CENTRE C ÍVI C 
VÀZQUEZ MONTALBÁN

SERVEIS
FEM COLLA  (a partir de 9 anys)
Els divendres, de 17 a 19.30 h
Espai lúdic i de relació per a nens i nenes a partir de 9 
anys on, de la mà d’una dinamitzadora, podran com-
partir el seu temps d’oci, així com realitzar tallers, jocs 
i activitats adequades a les seves característiques i in-
teressos.

ESPAI MULTIMÈDIA
AUTOSERVEI
De dilluns a divendres, a partir de les 19 h, dimarts 
de 10 a 14 h  i dimecres, d’11.30 a 14 h
Tenim vuit ordinadors amb Windows i programari lliure 
perquè els utilitzis. Si necessites algun programa lliure 
per a treballar, digues-nos-ho i l’instal·larem.

SERVEI DE CONSULTA
De dilluns a divendres, a partir de les 19 h, dimarts 
de 10 a 14 h  i dimecres, d’11.30 a 14 h
Necessites passar les fotos del mòbil a l’ordinador? 
Et perds a les xarxes socials? Vols crear-te un perfil a 
LinkedIn? Si tens aquests o altres dubtes sobre noves 
tecnologies, demana hora i t’ajudarem.

ACTIVITATS 
PUNTUALS 
Jocs de sempre
Divendres, 11 de gener, a les 17.15 h

JORNADA DE JOCS DE TAULA DE VALLVIDRE-
RA
Divendres, 18 de gener, a les 17.15 h
Vine a jugar a jocs de taula, en tenim un munt, i si vols 
porta els que tens a casa i vulguis compartir.  Per a 
totes les edats. Amb la col·laboració de Devir

Slime comestible
Divendres, 25 de gener, a les 17.15 h 

ReciclART. Aula ambiental
Divendres, 15 de febrer, a les 17.15 h

Scrapbooking
Divendres, 15 i 22 de març, a les 17.15 h 

Taller de henna
Divendres, 5 d’abril, a les 17.15 h



                                                                                                                                                       SERVEIS
                                                                                                                                                      
ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES             
Un espai plural adreçat a tots els adolescents i joves 
que vulguin apropar-s’hi. Un punt de trobada, de rela-
ció, convivència i participació. Totes les activitats són 
gratuïtes. Cal inscripció prèvia. A partir de 12 anys

SETMANALMENT
TARDA DE PING-PONG + TORNEIG.
Els dilluns, de 17 a 20 h
A partir del 14 de Gener
Ja siguis un mestre del tennis taula o bé un aprenent.. 
Aquesta és la teva tarda. Disposarem de taula i pales 
per fer partits i entrenaments.
Els dia 18 de Febrer hi haurà torneig de ping-pong, 
per a participants de 12 a 18 anys. Amb premi per al 
guanyador/a.

BOXA
Els dimarts, de 18:30 a 20 h
Del 22 de Gener al 9 d’Abril
Amb els esports de contacte volem treballar la segure-
tat física però també la emocional, i ho farem a partir de 
l’apoderament i la presa de consciència.
Si vols desfogar-te, fes-ho d’una manera conscient i 
productiva!Per a joves de 12 a 20 anys. Cal dur guants 
de boxa preferiblement de 12oz o 14oz. Amb la col-
laboració del projecte Aquí t’Escoltem de l’Ajuntament 
de Barcelona.

CINEMA A L’ELÈCTRIC
Els dimecres, de 18 a 20 h
A partir del 16 de Gener.
Aquesta serà la tarda on podrem visualitzar les pel-
lícules que els participants de l’espai jove proposin.
El dimecres 20 de Febrer es realitzarà una sortida per 
anar al cinema.

MULTIESPORT
Els dijous, de 17 a 19:30 h
A partir del 17 de Setembre
Espai per a practicar diversos esports, alguns d’allò 
més originals i altres de més tradicionals. 
Organitzat conjuntament pel CC l’Elèctric i els educa-
dors de carrer de Sarrià - Sant Gervasi.

ACTIVITATS 
PUNTUALS
TALLER: APRÈN A EDITAR IMATGES AMB EL 
MÒBIL
Dilluns, 28 de gener, 4 de febrer, 11 de març, 8 
d’abril, de 17.30 a 19.00 h
Descobreix els millors trucs i aplicacions per editar 
imatges amb teu telèfon. Aprèn a treure el màxim partit 
a les teves fotografies i fes del teu mòbil una eina clau.

CARACTERITZACIÓ
Divendres, 1 de març, a partir de les 18 h
Tens disfressa per al Carnestoltes, però necessites ma-
quillatge i elements per a caracteritzar-te? Nosaltres et 
donem idees i t’ajudem.
Per participar-hi cal avisar al centre cívic abans del 22 
de Febrer.

CENTRE C ÍVI C 
L ’ELÈCTR IC



ACTIVITATS 
CULTURALS
LA GENERADORA
Dijous de 17:30 h a 19:30 h
Laboratori escènic amb perspectiva de gènere, on volem 
treballar al voltant dels feminismes, combatre els este-
reotips de gènere, la normativitat, les violències, l’amor 
romàntic i donar-li la volta al patriarcat a través del teatre. 
De 12 a 20 anys. Gratuït. Amb inscripció prèvia a info@
casaorlandai.cat. Amb la col.laboració de ATE, Aquí 
T’escoltem

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
Divendres al vespre - Divendres 11 de gener, 21 h
Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a 
Sarrià: música, teatre, dansa... I si ets cantautor/a, 
cada 3r trimestre de mes t’obrim el nostre escenari! 
Inscripció prèvia a: cojam.cafeorlandai@gmail.com 
Gratuït. Aforament limitat.
Multidisciplinar

LA NIT DEL CAOS
Divendres 11 de gener, 20 h
Un  col·lectiu reunit especialment per una nit, acollirà 
en un mateix espai concerts, exposicions gràfiques i 
audiovisuals, instal·lacions i perfomances per donar 
forma a un IMPERDIBLE polifacètic. Una nit on el caos 
multiartístic impregnarà la casa.
Teatre musical

LES EXTRAORDINÀRIES AVENTURES DE FIONA 
PERESHTROIKOVITX
Divendres 18 de gener, 21 h
Barcelona, estiu del 92, al moment de la prova de 400 
m llisos, la jove promesa rusa Fiona Pereshtiokovitx es 
dóna a la fuga.  El Col·lectiu Pedant A MISSA I REPI-
CANT presenta la comèdia musical en cinc actes i un 
final que pretén esdevenir una crítica a la flamant Bar-
celona Olímpica i la realitat del capitalisme en la vida 
quotidiana dels seus habitants.
Il.lustració i música.

NIT IL·LUSTRADA
Divendres 1 de febrer, 20 h
Vine a gaudir de l’art! Un grapat d’Il.lustradors/es ens 

parlaran de la seva feina, gaudirem dels seus dibuixos 
en directe i dels seus treballs exposats de forma  col-
lectiva, acompanyats per la música en directa.
Organitza Llibreria Peu de Pàgina
Poesia

JA NO COMPRENC RES 
Divendres 8 de febrer, 19 h i 21 h
“Cal fer sonar els poemes per portar-los de la lectura 
pròpia a la comprensió afectiva de l’altre, per fer-los 
ballar i per fer-los significar” Amb aquesta intenció, Jo-
sep Pedrals i els seus alumnes de l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès presenten la seva obra.
Amb Josep Pedrals i Escola Escriptura de l’Ateneu Bar-
celonès
Dansa

UNOXUNO
Divendres 15 de febrer, 20 h
Des de la dansa- teatre, fins la investigació més con-
ceptual del moviment, aquests joves talents ens pre-
sentaran els seus solos sorprenents, atrevits i plens 
d’energia en moviment.
Amb Fr3 Bodies de l’Escola Vàrium
Música

CONCERT JOVE DE CARNAVAL 
Dissabte 2 de març, 20 h 
Vine disfressat/da a ballar amb qui vulguis i del què 
vulguis, per celebrar la nit més boja de l’any!!
Música

JAM VINILS FEMINISTES
Dissbte 15 de març,  20 h
S’apoderaran dels plats diverses PD’s de l’escena bar-
celonina amb estils tants diversos com el reggae, els 
sons llatins, ritmes africans, l’ska o la salsa. Una jam de 
vinils punxats per dones que ens faran ballar!!
Música

LJUBLIANA & THE SEAWOLF
Divendres 22 de març, 21 h
Aterren a Sarrià aquest quartet de músics versàtils per 
presentar el seu tercer disc “ Libra” 2019. Una banda 
que amaga tants mons dispars con sols podrien cabre 
en l’univers de Ljubliana & the Seawolf. 
Música

CASA ORLANDA I



L’IMPERDIBLE DE L’ANIVERSARI: La Ludwig 
Band + El Pèsol Ferèstec
Divendres 5 d’abril, 20 h

CO-JAMS de cantautors/es
Divendres 25 de gener, 20 h
Divendres 22 de febrer, 20 h
Divendres 29 de març, 20 h
Per bufar les espelmes del 12è aniversari, obriran la 
nit la jove banda Ludwig Band que parlen de la vida 
amb ritmes assonants. Després una de les bandes de 
la Casa: el Pèsol Feréstec, presentarà el seu nou disc 
que no deixarà a ningú indiferent.
Música 

Si ets cantautor/a o compositor/a, vine a provar les te-
ves cançons!  Apunta’t a les Jams del Cafè Orlandai! 
Cada últim divendres de mes, l’escenari t’està espe-
rant! Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com 

SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA
Tens una banda o una companyia i vols actuar a la Casa 
Orlandai? Et proporcionem un espai per donar-te su-
port a tirar-lo i presentar-lo en les nostres activitats. 
Envia’ns la informació a programacio@casaorlandai.
cat

TALLERS
BOOTY DANCE  
Dimarts de 18.15 a 19.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Preu: taller gratuït (12,5 hores). Taller per a joves a 
partir de 12 anys
El Booty Dance és un ball urbà amb orígens africans. 
Es basa en les mil i una maneres de moure els malucs 
i el cul. Cal portar genolleres
Amb Kim Jordan, ballarina i sociòloga. Amb la col-

laboració del Districte Sarrià-Sant Gervasi  

QUE SONI!
El món de la música no té per què ser un món 
desconegut! Acosta’t i descobreix les dinàmiques 
internes de la mà de professionals del sector: tècnics 
de so, experts en producció i gestió, comunicació... 
Pots apuntar-te a una càpsula o a totes, tu esculls! 
Gratuït
Dimecres de 19 a 20.30 h. Taller
Dimecres 30 de gener: Com llegeixo un rider? Què és 
un contrarider?
Dimecres 20 de febrer: De l’assaig al concert. Intro-
ducció a la producció i gestió musical
Dimecres 27 de febrer: I ara què? Com ens ho fem 
per fer bolos?
Dimecres 13 de març: Com arribem a la gent? 
Parlem d’estratègies de comunicació? 

FES EL TEU PIN FEMINISTA! 
Dissabte 9 de març, horari per confirmar 
 
Amb una impressora 3D i un programari obert i ben 
senzill d’utilitzar, podràs crear el teu propi pin feminis-
ta: el dissenyaràs, imprimiràs i el podràs portar allà on 
vulguis! Amb CIM UPC Gratuït



CENTRE C ÍVI C 
VIL · LA FLOR IDA

SERVEIS
DENOMINACIÓ D’ESTRENA
Tens entre 17 i 29 anys i tens un grup de música, 
una peça de teatre o de dansa de petit format, ets un 
cantautor o cantautora...  i vols actuar al Centre Cívic 
Vil·la Florida, t’ oferim un espai per a fer-ho realitat. 
Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat, a 
l’assumpte posa Denominació d’estrena i deixa’ns les 
teves dades perquè ens posarem en contacte amb tu.

EXPOSES?
Tens entre 17 i 29 anys i ets un artista plàstic, fotò-
graf, dibuixant,... i tens moltes ganes d’exposar la teva 
obra? Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat, 
a l’assumpte posa Exposes? i deixa’ns les teves dades 
perquè ens posarem en contacte amb tu.

ESTRENES AUDIOVISUALS
Disposem d’un auditori amb capacitat per a 80 per-
sones i de les infraestructures necessàries per pro-
jectar el teu curtmetratge, documental, migmetratge, 
webserie... en format digital. Envia’ns la informació 
al ccvilaflorida@qsl.cat, a l’assumpte posa Estrenes 
audiovisuals i deixa’ns les teves dades perquè ens 
posarem en contacte amb tu.

ESPAI DE CREACIÓ
Si tens entre 16 i 29 anys i estàs participant en  la 
creació de projectes de tipus acadèmic, emprenedoria, 
d’auto-ocupació, produccions artístiques o projectes 
socioculturals vine al centre cívic Vil·la Florida on 
disposaràs d’un espai habilitat per a treballar en el teu 
projecte. 
Envia la demanda al ccvilaflorida@qsl.cat, a l’assump-
te posa Espai de creació i deixa’ns les teves dades 
perquè ens posarem en contacte amb tu.

RACÓ D’ESTUDI
En períodes puntuals el Centre Cívic habilitarà un 
espai per estudiar. Consulta al punt d’informació del 
Centre Cívic, al 932546265, a la web http://ccivics.
bcn.cat/vil.laflorida o enviant un mail a ccvilaflorida@
qsl.cat els horaris d’obertura de l’espai.

PANELL D’INFORMACIÓ JUVENIL
A l’entrada del Centre Cívic trobaràs un Panell d’Infor-
mació Juvenil amb la informació de diferents activitats 
que hi ha a la ciutat i que poden ser del teu interès. 

ACTIVITATS 
PER A JOVES
GENERACIÓ 2.0... 
TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ PER A JOVES!

Creus que podràs fer-ho?

Et veus compartint, cuinant i aprenent nutrició i cui-
na en grup? Si la teva resposta es que si, aquest es 

el teu taller Gratuït ! 

Tots els dimarts del 12 de febrer al 12 de març de 
18.30 a 20.30 h
Places limitades.

Què necessites: Tenir entre 17 i 29 anys
Tenir interès per la cuina i pel que mengem 
I sobretot ganes de conèixer gent!!
   
Inscriu-te al punt d’informació del Centre Cívic a 
partir del 5 de desembre de 2018 i viu l’experiència 
Generació 2.0. 

TALLERS PER A JOVES 
Inscripcions on-line: a partir de l’1 de desembre
Inscripcions presencials: a partir del 3 de desembre
Preu Jove: 2,66€/ hora ( IVA inclòs)
Inici tallers: setmana del 14 de gener
Places limitades

ZUMBA JOVES (12 a 15 anys)® NOU
Dijous de 18.30 a 19.30 h 
17 GENER > 21  MARÇ
 (10 hores) 
Ens inspirarem en la música llatina i les cançons de 
moda per ballar, saltar, guanyar força i resistència men-
tre ens divertim.
A càrrec de Sant Andreu Pas a Pas.



SERVEIS
ESPAI ESTUDI
De dilluns a divendres de 10.30 a 20.30 h i dissab-
tes de 10.30 a 13.30 h
Oferim un espai tranquil per estudiar. Per accedir-hi 
cal registrar-se al punt d’informació del Centre Cívic.  

TALLERS I ACTIVITATS 
D’HIVERN 
Inscripcions obertes: a partir dilluns 7 de gener
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

DIES AMATEURS: CUINEM
AUTONOMIA A LA CUINA
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 10.30 h a 12.30 h
Del 19 de febrer al 5 de març
Preu: 17,56€ + 7€ en concepte de material
Taller per endinsar-se en el sorprenent món de la 
cuina, aprendràs tècniques de cocció, a organitzar-te i 
a preparar plats bons i saludables.
A càrrec de Laurier Ngilimana

CENTRE C ÍVI C 
CAN CASTELLÓ

DIBUIX SENSE COMPLEXES (18 a 29 anys) 
NOU Divendres de 17 a 19 h
18 GENER > 15 FEBRER
(10 hores) A partir d’una proposta de la mestra in-
vestigarem les possibilitats expressives del traç i del 
color. Sense complexes i gaudint del procés.
A càrrec de Glòria Vives.



Punt  in fo JOVE 
Sar r ià  -  Sant  Ge rvas i
BARCELONA TREBALL JOVES
Assisteix a les sessions del programa “Barcelona 
Treball Joves” de Barcelona Activa al PIJ. Consulta 
les activitats i fes la inscripció a la web: www.bcn.cat/
treball/joves

ELS SECRETS PER SUPERAR AMB ÈXIT UNA 
ENTREVISTA DE FEINA
Divendres 11 de gener a les 11 h

NOVES APPLICACIONS MOBILS PER TROBAR 
FEINA
Dilluns 18 de febrer a les 11 h

JA SAPS A QUÈ DEDICAR-TE? DESCOBREIX EL 
TEU PROJECTE DE FUTUR
Dimarts 19 de març a les 11 h

IN-FORMA’T
Del 29 de gener al 16 de març.

COM COMENÇO A FER EL MEU TREBALL DE 
RECERCA (TR)
Dimarts 26 de febrer a les 18 h 
Per on començo? Com delimito el tema? Què és una 
hipòtesi? Com estructuro el treball? Quins objectius 
em marco en la recerca? Aquestes són algunes de les 
preguntes a les quals s’enfronten els alumnes de 1º de 
batxillerat quan comencen a configurar el seu treball 
de recerca. Vine a trobar respostes.
A càrrec de Soraya Feliz, La Salle (URLL)

COM PRESENTO UNA EXPOSICIÓ ORAL?
Dimecres 6 de març a les 18 h 
Vols preparar-te per fer una presentació d’un treball? 
Has de defensar la teva idea en públic? Tens una 
entrevista grupal de feina?... Si necessites millorar “el 
teu parlar en públic”, aquest és el teu taller.
A càrrec Marc Fornells, docent de secundària.

FILL/A S’ACABA L’ESO I ARA QUÈ FEM? 
(PER A PARES I MARES)
Dijous 7 de març de 18 a 20.30 h
Taller destinat a mares i pares, on s’oferiran eines i 
recursos per a l’ajuda en la presa de decisions acadè-
miques dels fills i filles.

ESTUDIS SUPERIORS EN EL SECTOR 
TECNOLÒGIC
Dimecres 13 de març a les 18 h
Xerrada dirigida a joves que vulguin cursar estudis su-
periors relacionats amb el món tecnològic. En aquesta 
xerrada s’informarà sobre el ventall de possibilitats i 
opcions que poden tenir els i les joves per estudiar, 
així com una aproximació a la situació del sector. A 
més, hi haurà una petita sessió pràctica! 

XERRADA: RECURSOS EDUCATIUS I DE 
CRIANÇA PER A FAMÍLIES NOVELLS 
Dijous 4 d’abril a les 18 h 
Informació sobre els recursos i serveis per a infants i 
famílies (escoles bressol, espais familiars, ludoteques, 
escoletes d’educació lliure, mares de dia,...).
Ho organitzen: el PIAD, el PIJ de Sarrià-Sant Gervasi i 
Espai familiar La Saleta de Vil·la Urània
Lloc: Vil·la Urània
Adreça: carrer Saragossa 29

TALLER DE TUPPERS
Dijous 11 d’abril de 18 a 20.30 h
Taller pràctic on aprendràs a organitzar-te i a estal-
viar temps a la cuina a l’hora de preparar “tuppers” 
nutritius, deliciosos i adaptats als teus gustos! I amb 
productes de temporada! 
Places limitades
A càrrec de Lemon’s Secret 
Lloc: Vil·la Urània
Adreça: carrer Saragossa 29

SERVEIS
ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Dimecres de 17 a 20 h. Cal cita prèvia.
Per a joves que volen marxar a l’estranger a treballar, 
estudiar o a fer un voluntariat.

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns de 10.30 a 13.30 h. Cal cita prèvia.
Per a joves que busquen feina o volen fer consultes 
sobre drets i deures laborals.

TRAMITACIÓ DE CARNETS
De dilluns a dijous de 16 a 20 h i els dilluns i diven-
dres dimecres de 10 a 15 h
Carnet d’alberguista, d’estudiant internacional (ISIC). 



23a EDICIÓ CONCURS GUIXOTS 
Quantes vegades has estat dibuixant distret en els teus pensaments? Fent guixots en un paper mentre parles per telèfon, mentre ets a classe o mentre tens uns minutets per deixar anar la teva imaginació...L’objectiu del CONCURS GUIXOTS és aprofitar aquests gargots i conver-tir-los en el disseny de la propera AGENDA JOVE Sarrià-Sant Gervasi.Tens fins el carnestoltes per pre-sentar el teu dibuix al centre cívic que et quedi més a prop!

SERVEIS ALS 
ESPAIS JOVES

ESPAIS DE TROBADA
Un espai on podràs reunir-te amb altres joves per 
fer-hi activitats.
Hi trobaràs: jocs de taula, música, futbolí... i moltes 
activitats.
Vine i proposa’ns tot allò que t’agradaria fer.

PUNT MULTIMÈDIA 
Accés lliure a Internet per consultar el correu elec-
trònic, xatejar, fer música... també hi podràs jugar en 
xarxa i fer-hi els teus treballs escolars.

SUPORT A INICIATIVES JOVES
Si teniu un projecte o una idea a desenvolupar, el 
Casal de Joves us donarà suport: cessió d’espais per 
assaig, reunions i realització de les vostres activitats, 
assessorament per desenvolupar-les, informació 
d’activitats i recursos.

Sala d’estudi Joan Maragall
Horari habitual : 
Dilluns a divendres  de 21  a 1 h
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall
Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 85
FGC: Putxet i Avinguda Tibidabo / Bus: 58, 64, 16, H6, 22, 
75 i 123



ESPAI JOVE CASA SAGNIER  
c/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier)
08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95
Mòbil. 689 913 571
espaijove@casasagnier.net
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-
sagnier/
Bus: V15
FGC: Plaça Molina i Pàdua (L7), Sant Gervasi (L6)

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
C/ Castelló, 1-7 (Jardins Can Castelló)
08021 Barcelona
Tel. 932417874 - 667652522
info@cccancastello.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello
facebook: @cc.cancastello
twitter: @CanCastello
instagram: @cancastello
FGC: Muntaner
BUS: 68,V11 i V13
BICING: c/Vallmajor 13, c/Santaló 165
De dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 14 h. 

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
C/Eduardo Conde, 22-42 08034 Barcelona
Tel. 932562720
joves.sarria@qsl.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
De dilluns a divendres de 9 a 21 h Dissabtes de 10 a 
21 h
FGC:Reina Elisenda i Sarrià 
Metro L3 Maria Cristina
Bus: 6, 16, 33, 34, 63, 66, 70, 72, H6, 78 i 130

CENTRE CÍVIC L’ELECTRIC
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5  08017 Barce-
lona 
Tel. 93 205 40 09 
cclelectric@cclelectric.com 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric
@CCvicLElctric
Facebook. Centre Cívic l’Elèctric 
Instagram: Centre Cívic l’Elèctric 
FGC: S1, S2: Les Planes 
Bus: 118 i 128

CENTRE CÍVIC VÁZQUEZ MONTALBÁN
C/ reis catòlics, 16-34 · 08017 Barcelona
Tel. 93 406 90 53 · 
bcn.cat/ccvazquezmontalban
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com
Facebook: centre cívic vallvidrera vázquez Montalbán
twitter: @ccvallvidrera
Bus: 211, 128, 111 i 218
FGC: s1, s2: Peu del Funicular
Funicular: Vallvidrera Superior

CASA ORLANDAI
C. de Jaume Piquet, 23 08017 BARCELONA  
TEL: 93 252 42 62 FAX: 93 205 84 03  
MAIL: info@casaorlandai.cat  
De dilluns a divendres de 10 a 22 h i Dissabtes d’11 a 
14 h i de 16 a 21 h  
FGC: Sarrià (sortida c/ Cardenal Sentmenat)  
Bus: 66, 68, 75, V7, H4. Nit bus: N7

CENTRE CÍVIC VILA FLORIDA
Muntaner 544 (08022) Barcelona
De dilluns a divendres de 10 a 21h. Dissabtes de 10 a 
13h.
Tel: 93 254 62 65 
Facebook: CentreCivicVilaFlorida
Instagram: vilaflorida
Twitter: ccvilaflorida
FGC: Putxet, Avda. Tibidabo 
BUS: 75, H4, V13

P.I.J. SARRIÀ – SANT GERVASI
C/Brusi,61 (CC Casa Sagnier) 08006 Barcelona 
Tel.: 93 414 01 95 
c/e: informaciojoves@casasagnier.net 
Web: www.bcn.cat/casasagnier 
Twitter: @PIJSarriaStGerv 
Facebook: facebook.com/PIJSarriaSntGervasi 
Horari: Matins: dilluns i divendres de 10 a 15 h 
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20h, i dimecres 
fins les 21 h


