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SERVEIS

AQUÍ T’ESCOLTEM 
Servei municipal d’escolta i acompanya-
ment per a joves de 12 a 20 anys, on es 
fan tallers, activitats grupals i es generen 
espais de reflexió:
Des de l’Aquí T’Escoltem (ATE) oferim 
una programació trimestral de tallers i acti-
vitats puntuals per treballar a partir de les tècni-
ques que més t’agradin. Si vols participar en activitats creades a partir 
dels teus interessos, on aprendre a conèixer-te millor i ser tu mateix/a, 
apunta’t a les activitats de l’ATE! Podràs dir el que penses i com et 
sents mentre compartim experiències. Vine i proposa el teu taller! 

També tenim un servei d’atenció individual, gratuït i confidencial on 
pots venir si tens algun neguit emocional i necessites algú que t’es-
colti.

Horari: dimarts i dijous, de 16 a 20 h.

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 jocs de taula, ping pong, 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: 3,27 € /hora 

ESPAI DE CONCERTS
Tens una banda jove i emergent? Vols tocar en una sala de concerts 
amb característiques tècniques professionals? T’acompanyem en el 
procés. Fes-nos arribar la teva proposta a sergio@labascula.cat 

ESPAIS PER A RESIDÈNCIES
Estàs preparant un espectacle i busques un espai d’assaig temporal? 
Tens una companyia de dansa, teatre o circ? Consulta’ns disponi-
bilitat 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.

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

L
a 

B
às

cu
la

ADREÇA 

Espai Jove La Bàscula
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Tel. 934 224 300 - Mòbil: 682 642 116
info@labascula.cat - www.labascula.cat

fb.com/labasculamusical
twitter.com/labascula
instagram.com/basculajove

barcelona.cat/sants-montjuic

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



PROPOSA’NS UN TALLER

Tens una proposta de taller? Estem obertes a les teves propostes. 
Escriu-nos a info@labascula.cat

INSCRIPCIONS:
Alumnat actual:
Del 9 al 21 de desembre de 2019
Noves inscripcions:
Del 23 de desembre al 10 de gener
En les noves inscripcions es prioritzaran les persones menors de 30 
anys.

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 transferència.
Alguns tallers 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 info@labascula.cat

CALENDARI:
Inici dels tallers: setmana del 13 al 17 de gener 
Finalització: setmana del 16 al 20 de març.
Els dies festius no són recuperables.

MÚSICA

GUITARRA ELÈCTRICA A partir de 12 anys
Iniciació: dijous, de 17.30 a 18.45 h
Avançat: dijous, de 19 a 20.15 h
Preu: 76,08 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Robert González

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

BAIX ELÈCTRIC A partir de 12 anys
Iniciació: dimarts, de 17.30 a 18.45 h
Avançat: dimarts, de 19 a 20.15 h 
Iniciació: dimarts, de 20.15 a 21.30 h
Preu: 76,08 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Martí Pericay

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

BATERIA A partir de 12 anys
Iniciació: dimarts, de 17.30 a 18.45 h
Avançat: dimarts, de 19 a 20.15 h
Iniciació: dimarts, de 20.15 a 21.30 h
Preu: 76,08 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec d’Albert Pagès

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

CANT  A partir de 12 anys
Grup A: dijous, de 19 a 20.15 h
Grup B: dijous, de 20.15 a 21.30 h
Preu: 76,08 € (menors de 30 anys: 51,27 €)
A càrrec de Madison Benedicto 

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.

COMBOS A partir de 12 anys
Dimecres, de 19 a 20.15 h
Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
Preu: Gratuït
A càrrec de Robert González 

L’alumat dels tallers instrumentals i de cant tenen la possibilitat de 
posar en pràctica el que estan aprenent, incorporant-se a un grup de 
música que pujarà a l’escenari al final del trimestre.

BATUCADA A partir de 12 anys
Grup A: dimarts, de 18.45 a 19.45 h
Grup B: dijous, de 18.45 a 19.45 h
Preu: 60,86 € (menors de 30 anys: 41,02 €)
A càrrec de Brincadeira

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

BALL

SHUFFLE De 12 a 29 anys
Dilluns, de 17.30 a 19 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec d’Oscar Cabero (Xhufflis) 

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)....

AFROBEAT I DANSA AFRICANA          De 18 a 29 anys
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec de Nancy Kallon

Aprèn a ballar l’estil africà més actual, amb moviments intensos i rit-
mes fusió de funk, soul i jazz.

HIP HOP I URBAN DANCE De 18 a 29 anys
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec de Jonatan Garcia

Aprèn moviments i coreografies de diferents estils de dansa urbana 

TWERK I BOOTY DANCE De 12 a 20 anys
Dijous de 17.15 a 18.45 h
Preu: Gratuït
A càrrec de Marina Tena 

Taller del servei “Aquí t’escoltem”.
Si vols començar a moure el cul, estimar-te i ser conscient del teu cos 
aquest és el teu espai! Farem booty dance per entrar en sintonia amb 
aquest ball i poder expressar-nos tal i com volem!

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX DE CÒMIC De 12 a 29 anys
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec d’Albert Sala

Aprèn o perfecciona la tècnica de dibuix i crea el teu còmic.

GRAFFITI De 12 a 29 anys
De 12 a 17 anys: dilluns, de 17.30 a 19 h
De 18 a 29 anys: dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec de Pako d’Artixoc

Aquest taller té un suplement 
de material de 20 €
Dissenya les teves pròpies 
creacions amb tècniques va-
riades i trasllada-les a dife-
rents suports.

DJ  De 12 a 29 anys
De 12 a 17 anys: dilluns, de 18 a 19.30 h
De 18 a 29 anys: dilluns, de 19.30 a 21 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec de Javi Lopez (DJ JotaLopez)

Vols ser qui posa el ritme a la festa? Aquí aprendràs a ser DJ.

MÚSICA ELECTRÒNICA  De 18 a 29 anys
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h
Preu: 33,21 € o 10 Bàsculos*
A càrrec de Robert González

Beat maker. Crea les teves bases electròniques.


