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Inscripcions a partir del 7 de 
gener de 2021 i fins a exhaurir 
places. Fora d’aquest termini 
no es tramitarà cap beca o ajut. 
Inici dels tallers: la setmana del 
25 de gener.

Apunta’t online: 
Descobreix el contingut de cada 
taller o inscriu-t’hi al nostre web 
https://inscripcions.
conventagusti.com

Inscripcions presencials: 
Convent de Sant Agustí  
(C/ Comerç, 36) 
De dilluns a divendres de 10 a 
13.30h i de 16 a 19.30h 

El pagament es pot fer amb 
targeta bancària o ingrés a 
compte bancari. No s’accepta 
efectiu.

L’Ajuntament de Barcelona 
ofereix descomptes i ajudes 
per a persones en atur i 
amb targeta de discapacitat. 
Consulteu més informació al 
nostre web.

Alguns tallers tenen un 
suplement econòmic en 
concepte de material que 
s’haurà d’abonar el primer dia 
de classe.

Els menors d’edat han de portar 
obligatòriament l’autorització 
signada pels pares/tutors en el 
moment de la inscripció.

L’import només es retornarà  
en cas d’anul·lació del 
taller i dins del període del 
trimestre en curs. El centre 
farà la devolució de l’import 
corresponent durant els 15 
dies posteriors a l’anul·lació de 
taller. No es farà cap devolució 
passats aquests 15 dies.

inSCriPCionS

Tota la informació dels tallers 
de tardor la podeu consultar  
al nostre web:  
conventagusti.com/tallers

En cas de força major derivada 
de la crisis sanitaria actual 
i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el 
desenvolupament de l’activitat 
pròpia del centre a la que 
s’inscrigui i assisteixi de forma 
presencial (donat que aquesta 
circumstància pot restringir 
l’accés a l'equipament) 
aquesta activitat s’adaptarà 
per a que pugui realitzar-se  
de forma virtual i des de 
qualsevol dispositiu amb accés 
a la xarxa internet. El nombre 
d’hores, sessions i horaris 
seran els mateixos. Aquesta 
variació no suposarà que el 
curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà 
dret a la devolució de l’import 
de la inscripció proporcional 
a les sessions realitzades 
virtualment.

Aquests possibles canvis seran 
informats amb antelació així 
com el suport o plataforma 
telemàtica des de la que es 
continuarà oferint l’activitat.

Caldrà tenir en compte i  
seguir la normativa vigent 
en matèria d’higiene i les 
indicacions del centre.



FonAmenTS BÀSiCS 
de Pro TooLS 
(TALLer en LíniA)

El curs presenta conceptes 
i principis fonamentals de 
Pro Tools que cobreixen tot 
el que es necessita saber 
per completar un projecte, 
des de la configuració inicial 
fins a la mescla final. 
Classes teòriques, qui vulgui 
pot portar el seu portàtil 
amb el programa instal·lat.

Dimarts de 18 a 20.30h
Del 26 de gener al 16 de febrer
Professor: Stéphane Carteaux
Preu: 36,20€

TÈCniQUeS de 
grAvACió deSde CASA 
(TALLer en LíniA) 

Abordarem la producció 
musical i l'enregistrament 
t per aprendre tècniques 
bàsiques per gravar les teves 
cançons, desde com col·locar 
un micròfon o quin material o 
software utilitzar.

Dimecres de 18 a 20h
Del 27 de gener al 24 de febrer
Professor: Stéphane Carteaux
Preu: 43,92€

inTrodUCCió vJ AmB 
ToUCHdeSigner 
(TALLer en LíniA)

Curs d'introducció a 
TouchDesigner, un programa 
capaç de generar visuals 
en directe reactius amb la 
música i el nostre cos.

Dilluns d’11.30 a 14h 
Del 25 de gener al 15 de febrer
Professor: Aurora Gasull
Preu: 43,92€

VISUALS: APLICACIÓ 
CreATivA AmB 
ToUCHdeSigner

Partirem d'una proposta genèrica 
i un cop assimilades les bases 
tècniques de la proposta cada 
participant experimentarà i anirà 
creant la seva pròpia peça de 
música visual. Per participar 
al taller és imprescindible tenir 
uns coneixements previs del 
programa TouchDesigner.

Dilluns d’11.30 a 14h 
Del 22 de febrer AL 15 de març
Professor: Aurora Gasull
Preu: 51,67€

CoLLAge digiTAL 
AmB PHoToSHoP CC 
(TALLer en LíniA)

Crea el teu collage a partir 
de les teves fotos. 

Dimarts de 18 a 20.30h
Del 2 al 23 de març
Professora: Xarlene Visuals
Preu: 36,20€

ProCeSSoS i 
TÈCniQUeS de meSCLA 
(TALLer en LíniA)

Estudiarem tot el procés 
necessari per aconseguir una 
barreja de so professional 
sobre pistes prèviament 
gravades i revisarem mentre 
els conceptes i disciplines 
usats. Es necessiten 
coneixements mínims de so 
així com d'algun seqüenciador 
d'àudio (Logic Audio, ProTools, 
Cubase, Reaper, Live, etc).

Dimecres de 12 a 14h 
Del 27 de gener al 24 de febrer
Professor: Fernando Redondo
Preu: 43,92€

LogiC Pro (TALLer 
en LíniA)

Conèixer la interfície d'usuari 
de Logic Pro X així com 
les funcions fonamentals 
de navegació, reproducció 
i flux de treball de el 
programa. Es requereix un 
coneixement mínim del 
sistema operatiu Mac OS X i 
també coneixements mínims 
musicals.

Dijous de 12 a 14h 
Del 28 de gener al 25 de febrer
Professor: Fernando Redondo
Preu: 43,92€

eineS Per A LA 
CreACió SonorA

ABLeTon Live

DAW (Digital Audio Workstation) 
tant per a la composició 
musical com per al directe.

Grup A:
Dimarts de 18 a 20.30h
Del 2 al 23 de febrer

Grup B:
Dilluns de 18 a 20.30h
Del 22 de febrer al 15 de març
Professor: Javier Salthú
Preu: 51,67€

TeoriA mUSiCAL Per A 
mÚSiCA eLeCTrÒniCA 
(TALLer en LíniA)

Curs adreçat a totes aquelles 
persones que produeixen 
música electrònica i que ja 
coneixen i utilitzen un DAW.

Dimarts d’11 a 13.30h
Del 26 de gener al 23 de febrer
Professor: Cristóbal Saavedra
Preu: 54,90€

ProdUCCió de 
mÚSiCA eLeCTrÒniCA 
(TALLer en LíniA)

Adreçat a persones amb 
coneixements musicals 
que produeixin o vulguin 
produir música electrònica.

Dimarts de 18 a 20.30h
Del 26 de gener al 2 de març
Professor: Cristóbal Saavedra
Preu: 54,90€

TALLerS CreACió AUdioviSUAL 

Eines i recursos tècnics vinculats a la creació sonora i visual. Els formadors 
són professionals amb una presència activa en el sector.

eineS Per A LA 
CreACió viSUAL

indeSign CC (TALLer 
en LíniA)

Disseny i maquetació 
de pàgines.

Dilluns d'11 a 13.30h
Del 25 de gener al 15 de febrer
Professora: Alberto Lopez
Preu: 36,20€

diBUiX digiTAL AmB 
iLLUSTrATor CC 
(TALLer en LíniA)

Editor de gràfics vectorials.

Dimarts de 18 a 20.30h
Del 26 de gener al 16 de febrer
Professora: Alberto Lopez
Preu: 36,20€

CreA UnA CAnÇó dUB AmB 
CHALArT58

La sessió es basa en la 
demostració de com es crea 
una cançó dub amb l’ordinador, 
fer-ne mescla i producció, 
amb diferents tipus d’efectes, 
manipulació de les pistes, 
d'àudio i creativitat.

Grup A:
Dijous de 18 a 20.30h
Del 28 de gener a l'11 de febrer

Grup B:
Dimarts de 18 a 20.30h
Del 2 de al 16 de març
Professor: Chalart58
Preu: 38,75€

AFTer eFFeCTS 
enFoCAT A moTion 
grAPHiCS i AnimACió 
(TALLer en LíniA) 

Dimecres de 18 a 20.30h 
Del 3 al 24 de febrer
Professora: Xarlene Visuals
Preu: 43,92€

inTrodUCCió A Premiere 
(TALLer en LíniA) 

Dijous de 18 a 20h
Del 4 al 18 de febrer
Professora: Xarlene Visuals
Preu: 26,35€

eineS Per A 
VIDEOMAPPING: 
miCromAPPing i mAPPing 
ArQUiTeCTÒniC 

Cal portar ordinador.

De dimecres a divendres 
de 17 a 21h
Del 10 al 12 de març
Professor: Álvaro Muñoz 
Preu: 62€

 



CUIDA’T L’ESQUENA 
(TALLer en LíniA)

Exercicis de QiGong per 
millorar el mal d’esquena 
i equilibrar la ment.

Dilluns 1 i 8 de febrer 
de 19.30 a 20.30h
Professor: David Dalmau
Preu: 7,24€

ALLIBERA’T DE L'ESTRÈS 
(TALLer en LíniA)

Exercicis de Txi Kung per 
relaxar cos i ment.

Dilluns 15 i 22 de febrer 
de 19.30 a 20.30h
Professor: David Dalmau
Preu: 7,24€

LU JONG: IOGA TIBETÀ

Equilibra la ment i reforça 
l’energia vital a partir de 
moviments integradors 
i de meditació.

Dimarts de 17 a 18:30h
Del 19 de gener al 16 de març
Professora: Inmaculada Vicente
Preu: 57,50€

PIM: PILATES - IOGA 
- MOVIMENT

Aconsegueix tonificar la 
musculatura, millorar l’alineació 
postural i incrementar la flexibilitat 
i fluïdesa de moviments.

Dijous de 19 a 20.30h 
Del 28 de gener al 18 de març
Professora: Sachiko Fullita
Preu: 51,11€

inTrodUCCió AL TXi 
KUng i LA mediTACió

Seqüències d’exercicis suaus 
que t’ajudaran a unir cos i ment. 

Dissabtes de 10.15 a 11.45h
Del 30 de gener al 20 de març
Professor: David Dalmau
Preu: 51,11€

dAnSA i reSPirACió 
(TALLer en LíniA)

Un petit viatge des de la 
respiració cap a l’exploració 
del moviment i dansa.

Dimarts de 19.30 a 20.30h
Del 26 de gener al 16 de març
Professora: Sachiko Fullita
Preu: 28,96€

ZUmBA® (TALLer en LíniA)

Posa’t en forma de la manera 
més divertida a ritme de 
la música més actual.

Dimecres de 19 a 20h
Del 27 de gener al 17 de març
Professora: Sara Gómez
Preu: 28,96€

FiTneSS AmB dAnSA

Tonifica i enforteix el teu cos 
a ritme de salsa, merengue, 
reggaeton i molt més.

Dijous de 19 a 20.30h
Del 28 de gener al 18 de març
Professora: Sara Gómez
Preu: 51,11€

dAnSA inTegrAdA 

Espai artístic creatiu on a través 
de la dansa i la improvisació 
crearem llaços d’integració entre 
persones amb capacitats mixtes.

Divendres de 10.30 a 12.30h
Del 29 de gener al 19 de març
Professor: Emilio Bravo
Preu: 68,15€

COS EN CALMA: 
eSTirAmenTS i 
ConSCiÈnCiA CorPorAL 
(TALLer en LíniA)

Un espai per a escoltar el cos, 
alleugerir tensions, calmar 
la ment i crear benestar.

Dilluns de 20 a 21h
Del 25 de gener al 15 de març
Professora: Alba Bohigas
Preu: 28,96€

FeLdenKrAiS

Sèries de moviments específics 
i sense esforç per descobrir 
noves maneres d’organització 
del cos més eficient, lleugera i 
integrada.

Dilluns de 19.30 a 21h
Del 25 de gener al 15 de març
Professora en formació: 
Majo Villafaina
Preu: 51,11€

FeLdenKrAiS 
(TALLer en LíniA)

Dimarts de 19.45 a 21.15h
Del 26 de gener al 2 de març
Professora en formació: 
Majo Villafaina
Preu: 32,59€

SALUT i BeneSTAr

CreACió

AQUAreL·LA 
JAPoneSA gAnSAi 

Grup A:
Dimecres de 10.30 a 12.30h
Del 27 de gener al 17 de febrer

Grup B:
Dimecres de 10.30 a 12.30h
Del 24 de febrer al 17 de març 
Professora: Eriko Fukuda
Preu: 34,07€

*Aquest taller té un cost de 
material a càrrec de l’alumne.

dAnSA i movimenT

deSPerTAr eL CoS i 
ELS SENTITS: DANSA, 
ConSCiÈnCiA i movimenT

Retrobar-se a través del 
cos i el moviment orgànic 
trobant un diàleg fluid entre 
l’espai intern i extern.

Dilluns de 18.15 a 19.45h 
Del 25 de gener al 15 de març
Professora: Alba Bohigas
Preu: 51,11€

TOG CHÖD: DANSA DE 
L’ESPASA DE LA SAVIESA

Entrena cos, energia i ment amb 
diferents tècniques corporals, 
de respiració i de meditació 
amb moviments coreogràfics.

Dimarts de 19 a 21h
Del 19 de gener al 16 de març
Professora: Inmaculada Vicente
Preu: 76,67€

BUTÔ

Desenvolupa el sentit escènic 
d’aquesta dansa específica i 
personal a partir de l’exploració 
dels seus moviments invisibles 
i genera connexions entre les 
seves profunditats i superfícies.

Dimecres de 18 a 20h
Del 27 de gener al 17 de març
Professora: Marlène Jöbstl
Preu: 68,15€

CreACió deL TeU 
videodAnSA CASoLÀ 
(TALLer en LíniA)

Creació d’un vídeo com a 
objecte concret per immortalitzar 
l’efimer de la dansa.

Dijous de 18 a 20h
Del 28 de gener a l’11 de febrer
Professora: Marlène Jöbstl
Preu: 21,72€

CondiCionAmenT FíSiC 
(TALLer en LíniA)

Només amb una hora a 
la setmana i des de casa, 
posa’t en forma, tonifica i 
condiciona tot el cos.

Dimecres de 18 a 19h
Del 27 de gener al 17 de març
Professora: Sara Gómez
Preu: 28,96€

CREACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I MOVIMENT 

Oferta variada de tallers de creació, dansa i moviment. Adreçada a persones que busquen  
un equilibri entre l’oci i l’aprenentatge.



Xr USer eXPerienCe 
(TALLer en LíneA)

XR és la tecnologia que 
dóna forma a les diverses 
expressions de realitats 
generades digitalment. 
Realitat Augmentada 
(AR), Realitat Virtual (VR) 
i Realitat Mixta (MR).

Divendres 12 de març 
de 19.30 a 21.30h
Professor: Jordi Martos
Preu: 7,24€

UX | Ui Per A weBvr 
(TALLer en LíneA)

Experiència d’usuari i disseny 
d’interfaces per a Realitat 
Virtual (VR) a la web.

Divendres 19 de març 
de 19.30 a 21.30h
Professor: Jordi Martos
Preu: 7,24€

UBUNTU: ÚS BÀSIC I 
reSoLUCió de ProBLemeS 

Cal portar portàtil.

Divendres de 17 a 19h
Del 5 de febrer al 5 de març
Professor: Josué Coloma
Preu: 42,59€

inTerneT i PenSAmenT 
CRÍTIC: PERSPECTIVES 
SoBre LA XArXA

Dimecres de 18 a 20h
Del 17 de febrer al 17 de març
Professor: Josué Coloma
Preu: 42,59€

HACKING: HISTÒRIA D’UNA 
PrÀCTiCA TeCnoLÒgiCA

Dijous de 18 a 20h
Del 18 de febrer al 18 de març
Professor: Josué Coloma
Preu: 42,59€

mAKer en FAmíLiA

Activitats tecno-educatives amb 
mares, pares i fills. Només paguen 
els nens, per crear tots junts.
Cal inscripció prèvia!

TALLer inTrodUCCió 
AL diSSenY 3d 

Per a nens i nenes de  
6 a 8 anys.

Grup A:
Dissabte 6 de març 
de 17.30 a 19.30h 

Grup B:
Dissabte 20 de març 
de 17.30 a 19.30h
Professor: Guido Gentile
Preu: 6,70€

eSPAi mAKer 

Creus que l’univers maker 
és per a tu? Vine a l’Espai 
MakerConvent i aprèn tot el que 
necessites per a submergir-t’hi.

inTrodUCCió A ArdUino

Dilluns de 17 a 19h
Del 22 de febrer al 15 de març
Professor: Juan Carlos  
Villalobos
Preu: 34,07€

ArdUino niveLL mig

Dilluns de 19.30 a 21.30h
Del 22 de febrer al 15 de març 
Professor: Juan Carlos  
Villalobos
Preu: 34,07€

ENDINSA’T AL MÓN MAKER 

Iniciació per a projectes 
creatius, amb impressió 
3D, CNC, MakeyMakey…

Dimarts de 17.30 a 19.30h
Del 23 de febrer al 16 de març
Professor: Òscar Martínez
Preu: 34,07€

mAKer ConvenT 

Portes obertes: dimarts de 16 a 19h. Un lloc on crear amb 
audiovisuals, robòtica, mecànica i disseny. Entra a formar part de 
la comunitat maker amb passió per la tecnologia i l’aprenentatge.

TeCnoLogieS 
ENTRANYABLES: 
Codi oBerT i 
ProgrAmAri LLiUre

Divendres de 19 a 21h
Del 5 al 19 de març
Professor: Josué Coloma
Preu: 25,56€

iniCiACió A LA rÀdio 
i AL PodCAST

Dimarts de 12.30 a 14h
Del 26 de gener al 16 de març
Professor: Raúl Gallegos
Preu: 51,11€

LABorATori digiTAL 

Eines digitals que es poden aplicar a qualsevol disciplina o 
àmbit professional per tal d'aconseguir una bona comunicació. 

HUmAniTATS digiTALS 

Acostem les eines digitals 
a les humanitats amb 
monogràfics i tallers pràctics.

XArXA SenSe grAveTAT 

Activitats organitzades per 
l’Associació S. C. Radio Nikosia. 
Per inscripció contactar a: 675 404 
595 - 661 628 286 -675 408 117 
info@radionikosia.org 
info@redsingravedad.org 
www.radionikosia.org

ATELIER D’ARTS 
PLÀSTiQUeS

Espai de creació al voltant de la 
pintura, el collage i el dibuix per 
a la recerca d’un estil personal.

Grup matí:
Dimarts d’11.30 a 13.30h
Del 12 de gener al 23 de març

Grup tarda:
Dimarts de 16.30 a 19.30h
Del 12 de gener al 23 de març
Professora: Fabiana Rossarola
Preu: 50€ trimestrals*

iogA Per A CoSSoS 
CAnSATS

Taller de ioga suau per als que 
comencen recentment.

Dijous de 16 a 17.30h
Del 28 de gener al 25 de març
Professora: per determinar
Preu: 50€ trimestrals*

PerCUSSió i veU

Taller de cant, ressonàncies, 
harmònics i tambors.

Divendres de 16 a 17.30h
Del 15 de gener al 26 de març
Professor: Joaquín Manjón
Preu: 50€ trimestrals*

*Consulteu possibilitat de beques 
econòmiques



K-POP

#moviment #dansa
De 12 a 17 anys. 

Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 29 de gener al 19 de març
Professora: Sandra Garcia 
“Sendy”
Preu: 26,81€

ENDINSA’T AL MÓN MAKER II

#makerconvent #creaciovisual
De 14 a 17 anys.
Iniciació per a projectes 
creatius, amb impressió 3D, 
CNC, MakeyMakey...

Dimarts de 17.30 a 19.30h
Del 26 de gener al 16 de febrer
Professor: Òscar Martínez
Preu: 26,81€

CreACionS digiTALS 

#makerconvent #creaciovisual
De 12 a 17 anys.

Divendres de 17.30 a 19h
Del 29 de gener al 19 de març
Professor: Jordi Martos
Preu: 40,22€

CÒmiC i LABorATori 
grÀFiC 

#fetamà #creaciovisual
De 12 a 17 anys.

Dilluns de 17.30 a 19h
Del 25 de gener al 15 de març
Professor: Adrià Navarro
Preu: 40,22€

FoTogrAFiA CreATivA 

#fetamà #creaciovisual
De 12 a 17 anys.

Dimarts de 17.30 a 18.30h
Del 26 de gener al 16 de març
Professora: Alba Ballesteros
Preu: 26,81€

dAnSA UrBAnA 

#moviment #dansa
De 12 a 17 anys.

Dimarts de 18 a 19h
Del 26 de gener al 16 de març
Professora: Judith Capdevila 
Preu: 26,81€

ABLeTon Live 

DAW (Digital Audio Workstation) 
tant per a la composició musical 
com per al directe.
De 16 a 25 anys.

Dimarts de 18 a 20.30h
Del 2 al 23 de febrer
Professor: Javier Salthú
Preu: 33,52€

CreA UnA CAnÇó dUB  
AmB CHALArT58

Crear una cançó dub amb 
l’ordinador, fer-ne mescla i 
producció, amb diferents tipus 
d’efectes, manipulació de les 
pistes, d'àudio i creativitat.
De 16 a 25 anys.

Dijous de 18 a 20.30h
Del 28 de gener a l’11 de febrer
Professor: Chalart58
Preu: 25,14€

ACTiviTATS Per A JoveS 

conventagusti.com/jac

eSPAi oBerT 

Suport a iniciatives de creació juvenil: activitats, exposicions, 
cessions d’espai, etc. A partir de 14 anys. Gratuït

PROJECTE N’KONSTRUCCIÓ 

Dijous de 17 a 19.30h. Activitats de lleure que programen noies  
i nois d'11 a 15 anys. Inscripcions gratuïtes. 
(Menors de 12 anys, cal realitzar inscripció al servei d’infància). 
Inscripcions obertes tot l’any

CLUB de LeS invenToreS i invenTorS AmB 
mAKerConvenT 

Dimecres de 17.30 a 19.30h. Creació amb impressores 3D i 
moltes eines més de fabricació digital, per a noies i nois de 10 a 
16 anys. 
Preu: 30€ (anuals)
Inscripcions obertes tot l’any

FULLS en BLAnC AmB PUnT inFoJove i JiP

Espai lliure de dibuix. De 12 a 17 anys. 
Dilluns de 17 a 19h al CC Convent de Sant Agustí
Dimecres de 17 a 19h al Casal de Joves Palau Alòs.
Gratuït. Inscripcions obertes tot l’any

mAKerCAmP PrimAverA 2021

El MakerCamp és un campus creatiu per a noies i nois 
especialitzat en la cultura maker i la col·laboració, potenciant la 
creativitat i el coneixement. De 12 a 17 anys.  
Del 29 al 31 de març
conventagusti.com/maker

ACTiviTATS Per A inFAnTS i 
FAmíLieS

conventagusti.com/sdia 

CASAL inFAnTiL 

Juguem, ens divertim, aprenem 
i compartim. 
Activitats de dilluns a dijous de 
17 a 19.30h, per a infants de 4 
a 12 anys. 
Inscripcions obertes tot l’any

dinAmiTZACionS oBerTeS

Per a infants i famílies.
Tots els divendres  
de 17.30 a 19h

JoveS 

conventagusti.com/jac
facebook.com/jovesaccioconventbcn



eXPoSiCionS 

Hall de Pl. Acadèmia

La programació d'exposicions es concretarà a començaments de 
gener de 2021, estigueu atentes a la nostra pàgina web.

PROGRAMACIÓ CULTURAL A L’HIVERN

PEELED PIANO, Eli Gras 
Sala Noble del Convent

DIRECTE AUDIOVISUAL amb Aurora Gasull 
Sala Noble del Convent

MANCHA E PLATANO (MúSICA) I PATRICIA AL SUR (VISUALS)
Claustre del Convent

VIDEOMAPPING PARTICIPATIU amb Alvaro Muñoz Ledo i JAM
Claustre del Convent 

SUPORT A LA CREACIó AUDIOVISUAL
El CC Convent de Sant Agustí ofereix espais, infraestructures 
i acompanyament professional pel desenvolupament de 
projectes que treballin la creació sonora, visual, experimental 
o contemporània, en especial els més emergents. 
conventagusti.com/creacio 

Activitats gratuïtes cal reservar entrada.
Més activitats al nostre web: conventagusti.com

29 DE GENER 
19H

5 DE FEBRER
19H 

5 DE MARç  
19.30H

12 DE MARç 
19H 

TOT L'ANy



méS inFormACió

Comerç 36
08003 Barcelona
932 565 000
informacio@conventagusti.com
barcelona.cat/convent-sant-agusti

facebook.com/conventagusti 
twitter.com/conventagusti
instagram.com/conventagusti

SEGUEIX-NOS A

Metro: L1 Arc de Triomf 
i L4 Jaume I.
Rodalies: R2 Estació de França; 
R1, R3, R4 i R7 Arc de Triomf.
Autobusos: 14, 39, 40, 41, 
42, 51, 42, 141, B25, H16.
Tramvia: T4 Wellington.
Bicing: Comerç.

Com ArriBAr

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 14h 
i de 16 a 21h

HorAri

AdreÇA


