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Inscripcions en línia: www.bit.ly/inscripcionsCasaSagnier (a partir del 27 de març)
Tallers a preu jove: 31,78 € - Durada: 9 sessions (excepte en el tallers indicats) Places limitades 
Inici tallers: a partir del 17 d’abril (excepte en els tallers indicats)

Aula oberta de modelatge i impressió 3D, on 
els participants aprendràn com dissenyar mo-
dels 3D amb softwares com SketchUp Make, 
Blender i OnShape, entre d’altres, i a operar 
les màquines d’impressió FDM.

Taller per conèixer les primeres nocions de la 
creació dels videojocs i totes les seves fases.

Aprendran a disenyar i construir robots (amb 
engranatges, eixos, rodes, sensors, motor) 
que programaran per resoldre reptes.

Treballaran la robòtica amb Arduino, una 
plataforma de creació electrònica de codi obert 
molt popular al món maker i aprendran com 
programar i fer circuits electrònics bàsics. 

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dimarts, de 17.30 a 19 h
Preu: Gratuït 
A càrrec de FABCAFE

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dijous, de 17.30 a 19 h 
Preu: 31,78 €
A càrrec de Good Game Generation

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Divendres, de 17.30 a 19 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de FABCAFE

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Divendres, de 19 a 20.30 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de FABCAFE

TALLERS DE PRIMAVERA

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D 

CREACIÓ DE VIDEOJOCS

ROBÒTICA AMB LEGO 

ROBÒTICA AMB ARDUINO

TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Curs dirigit a tots els nivells. Apreneu a 
estructurar, guionitzar i enregistrar un total de 
4 podcasts (de diferents gèneres). D’aquesta 
manera podreu conèixer les diferències de 
producció i creació de cada tipus de programa.

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: Gratuït 
A càrrec de Nacho Encinas

CREACIÓ DE PODCASTS 

Casal dedicat a la robòtica i la impressió 3D. 
Una excel·lent manera d’aprendre habilitats 
valuoses en robòtica i disseny en 3D, mentre 
treballes en equip i desenvolupes habilitats de 
pensament crític.

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: 3, 4 i 5 d’abril, de 9 a 13 h
Preu: 28,25 €
A càrrec de FABCAFE

CASAL DE PRIMAVERA



Utilitzar la prosa poètica com a mètode per a 
generar imatges literàries que puguem presen-
tar en un període curt de temps cap al públic 
únicament amb la paraula, la veu i el cos.
Arrelat a l’estil serè i reivindicatiu del Spoken 
Word Poetry però ampliant la mirada
cap al món del so i la performance.

Coneixerem els principis bàsics de la impro-
visació teatral però sobretot ens ho passarem 
molt bé treballant amb diverses tècniques que 
ens permetran expressar-nos i fer crèixer la 
nostra creativitat. 

En cadascuna de les sessions es treballarà 
amb una tècnica diferent i es crearà un objec-
te. Enquadernació Copta. Costura japonesa.
Enquadernació Belga. Turkish map. 

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dijous, de 18 a 20 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de Marta B

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dilluns, de 18 a 19.30 h
Preu: Gratuït
A càrrec de la companyia Bidaia Komorebi 

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dissabtes, 27 de maig, 
3, 10 i 17 de juny (4 sessions)
Preu: 18,83 €
A càrrec de Ina Olavarria

TALLER DE POESIA ESCÈNICA

IMPROVISACIÓ TEATRAL
taller intensiu 

ENQUADERNACIÓ ARTESANAL

TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

L’Ecoprint és una tècnica que consisteix en 
plasmar i estampar de forma permanent els 
pigments naturals de fulles y flors en teixits 
100% naturals com la seda, el cotó, la llana o 
el lli. És una técnica on la natura és present i 
el comportament de les plantes és impredeci-
ble, l’atzar juga un paper fonamental.
Experimentarem  amb fulles, fruits, flors.

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dissabte, 13 de maig, de 16 a 19 h 
Preu: Gratuït
A càrrec de Ina Olavarria

ECOPRINT monogràfic

Taller obert a totes les joves que vulguin 
aprendre a com fer un bon manteniment de la 
seva bicicleta. 

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Dijous,  8 de juny, 18 h
Preu: Gratuït 

TALLER DE REPARACIÓ 
DE BICIS monogràfic 

Inscripcions en línia:



TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

El mètode s’inicia amb el control del cos i fina-
litza amb la calma i l’assentament de la ment 
per mitjà de l’estudi de la nostra pròpia energia 
i l’acceptació de la nostra veritable essència.
Les classes comencen amb una breu expli-
cació del mètode Ashtanga Yoga, seguit d’un 
escaneig físic i mental propi de cada alumne.
Després es seguirà amb l’inici de la pràctica 
de 60 minuts basada en la sincronització de la 
respiració i el moviment amb un flow dinàmic i 
ininterrumput, per finalitzar amb una relaxació 
i meditació.

Taller per aprendre les coreografies més popu-
lars del Pop Coreà recreant balls i escenifica-
cions de formacions conegudes.

Les participants coneixeran aquest estil de 
ball, originari de Jamaica, que es fusiona amb
la dansa africana, els ritmes del Carib i passes 
de hip-hop.

Per a joves de 12 a 17 anys
Data: Divendres, de 17.30 a 19 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de: Martí Aleman

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de: Sara Zúñiga

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de Dallely Cancino

Inscripcions en línia: www.bit.ly/inscripcionsCasaSagnier 

K-POP DANCEHALL

IOGA Ashtanga Vinyasa

Continuem amb aquest projecte de teatre, 
complicitat, escriptura, intuïció, confiança, 
arts visuals i respecte. Farem un entrenament 
creatiu, coneixerem els llenguatges teatrals 
per, més endavant, poder crear una obra de 
teatre.
Farem un entrenament regular per connec-
tar amb la pròpia creativitat, més endavant 
coneixerem diversos llenguatges teatrals 
des de diferents punts de vista (interpretació, 
escenografia, direcció, escriptura i altres) i 
finalment crearem una obra de teatre, amb la 
qual volem consolidar una companyia estable 
de teatre amb aquelles persones que vulguin 
continuar. 
Projecte Teatral ALMA. Escola i companyia de 
teatre multidisciplinar

Per a joves de 14 a 17 anys
Data: Dijous, de 17 a 19 h
Preu: Gratuït
A càrrec de UTE Acompanya’m de Sant Joan de Déu

TEATRE ALMA 



Intensiu pràctic per a principiants o persones 
iniciades. Salut i tècnica.
Coneix eines útils per potenciar l’instrument 
més versàtil i genuí del cos, la veu. Descob-
reix i cuida la teva pròpia veu amb tècniques 
de respiració, relaxació i posició corporal. Un 
intensiu per ampliar coneixements o posar en 
pràctica tècniques de cant per gaudir, amb 
salut, del teu talent.

El curs té l’objectiu de fer una primera aproxi-
mació a la llengua de signes catalana per tal 
que les participants coneguin l’alfabet dacti-
lològic i comprenguin missatges senzills.

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimecres, 17.30 a 19 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de Marta Shanti

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Divendres, 21 i 28 d’abril, 5, 12, 19 i 
26 de maig i 2, 9, 16 i 30 de juny 
Preu: Gratuït

Inscripcions en línia: www.bit.ly/inscripcionsCasaSagnier 

CANT INICIACIÓ A LA LLENGUA 
DE SIGNES CATALANA

TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Recorregut complet pels conceptes bàsics de 
l’escriptura explorant els seus vessants més 
introspectius i creatius. Les participants desco-
briran una o més formes d’entendre el món a 
través de grans escriptores i escriptors i se’ls 
convida a crear una mirada i una veu pròpia.
El taller es durà a terme des d’una perspectiva 
feminista i diversa. Els alumnes accediran a 
tota classe d’obres i continguts literaris, però 
el curs no es tancarà a occident o a la mirada 
masculina -com bé s’ha fet durant tants anys 
en el món de la literatura– mostrant el talent 
i el treball de grans escriptores, i les obres 
que sorgeixen més enllà d’Europa i els Estats 
Units.

Per a joves de 18 a 29 anys
Data: Dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 31,78 €
A càrrec de Laura Galve

ESCRIPTURA CREATIVA



TALLERS DE L’AQUÍ T’ESCOLTEM

Espai segur per treballar l’amor i les seves 
dimensions a través de l’art. Redescobreix-te 
a tu i al teu amor propi i descobreix les teves 
relacions. Aquest taller pretén potenciar el teu
benestar emocional a nivell personal i relacio-
nal. Vine a construir i desconstruir-te! Taller per acompanyar en l’etapa vital de cada 

persona a traves de la creació artística com a
via d’expressió i de transformació emocional. 
Promoure processos de creació artística per
comunicar i connectar amb com ens sentim, 
qui som i qui volem ser. 

Espai de relació i comunicació fluida on com-
partir inquietuds, interessos i pensaments
sobre temàtiques diverses com per exemple la 
auto-coneixença, autoestima, gestió emocional 
i sexe-afectivitat.

Pel tallers de l’Aquí t’escoltem 
contactar al telèfon: 648 076 073
Inici tallers: Setmana del 17 d’abril 
Durada 10 sessions aproximadament

Per a joves de 15 a 20 anys
Data: Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 12 a 20 anys
Data: Dijous, de 17.30 a 19.30 h
Preu: Gratuït

Per a joves de 12 a 20 anys
Data: Dilluns, de 17.30 a 19.30 h 
Preu: Gratuït

ESTIMA’T(E)

CREARTE

ENTRE JOVES

TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Servei gratuït que ofereix acompanyament i suport emocional a joves d’entre 12 i 20 anys
De dilluns a dijous a l’Espai Jove Casa Sagnier 
Cal cita prèvia al 648 076 073

Espai per parlar, compartir, posar nom i endreçar inquietuds i pensaments. 
Es realitza un treball conjunt per trobar eines i recursos que afavoreixin una bona gestió
emocional que estimula i potencia el treball personal i el benestar.

- Acollides i acompanyaments individuals - Tallers Grupals - Tallers a Centres Educatius



Ens iniciarem en el món del lleure. Us guiarem 
perquè pugueu tenir una base per poder-vos 
treure el carnet de monitor/a.
A càrrec de Escola Educa

Desenvoluparàs una idea de negoci. Des de la 
ideació, amb tècniques de Brainstorming, fins 
al desenvolupament d’un Business plan.
A càrrec de David Tena; emprenedor, físic, 
prototipador i programador.

Per a joves de 14 a 17 anys
Data: Dijous, de 18 a 20 h 
Preu: Gratuït (6 sessions)

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dimarts, de 10 a 12 h
Preu: Gratuït (6 sessions)

ORIENTACIÓ I CAPACITACIÓ LABORAL

CURS DE PREMONITORS EMPRENEDORIA 
DE LA IDEA DE MERCAT

TALLERS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Curs per aprendre i fer ús de la llengua angle-
sa ambientada al món laboral. També apren-
dem com elaborar un cv en anglès, com fer 
servir paraules claus en una entrevista o com 
elaborar una carta de presentació en anglès. 

Dirigit a persones que estiguin en procés 
de cerca de feina o de noves oportunitats 
professionals. Living a Job aportarà als i les 
participants eines per a la inserció laboral. A 
més a més, podeu portar el vostre currículum 
o carta de presentació si teniu dubtes de com 
presentar-los. 
A càrrec de Living a Job

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
Preu: Gratuït (6 sessions)

Per a joves de 16 a 29 anys
Data: Divendres, 21 d’abril, de 11 a 13 h
Preu: Gratuït (6 sessions)

ANGLÈS EN EL MÓN LABORAL 

COM BUSCAR FEINA 
DE LA MANERA MÉS EFECTIVA 

Preparat per l’estiu!
Què és el lleure, quins perfils professionals 
hi ha en el sector, quina formació específica 
em cal, quins recursos hi ha per cercar feina 
(borses de treball i portals especialitzats), quin 
és el conveni del sector, servei d’orientació.
A càrrec d’ACELLEC- Escola Efa
Organitza PIJ Sarrià-Sant Gervasi 
i Espai Jove Casa Sagnier

Assisteix a les sessions del programa “Barce-
lona Treball Joves” de Barcelona Activa al PIJ. 
Consulta les activitats i fes la inscripció a la 
web: www.bcn.cat/treball/joves

Data: Dijous, 4 de maig, 17.30 h  
Preu: Gratuït

Data: Dimarts, 18 d’abril, 18 h  
Preu: Gratuït

TREBALLAR EN EL MÓN 
DEL LLEURE xerrada online

BARCELONA TREBALL JOVES: 
Perfecciona el CV 
i la carta de presentació



Gaudirem d’artistes emergents de la ciutat 
amb un cicle de concerts de petit format sortint 
als jardins d’Enric Sagnier.

Per acabar la gimcana jove del districte farem 
una petita festa amb pica pica i una mica de 
música! Vine a fer l’última prova i guanya el 
premi del Districte!

Diverses activitats al voltant del dia del llibre.

Es durà a terme un concurs de microrelat sota 
l’etiqueta #MicrorelatJove23. 
Del 17 al 23 d’abril - Premi: Lot de llibres

En aquest taller artístic indagarem les diverses 
tècniques de marmolat i estampació amb l’ob-
jectiu de crear el nostre punt de llibre original.

Es presentarà una publicació elaborada amb 
textos treballats per les alumnes del taller d’es-
criptura creativa del trimestre d’hivern.

Club de lectura distès i proper, de temàtica 
oberta per tal de poder viatjar a universos 
literaris diversos i allunyats. 
Per a joves de 18 a 29 anys.
Trobades quinzenals.

Data: Djous, 27 d’abril, 25 de maig 
i 22 de juny  
Hora de l’activitat: 18.30 h
Preu: Gratuït
Artistes per confirmar

Data: Divendres, 5 de maig 
Hora de l’activitat: de 17 a 19.30 h 
Preu: Gratuït / Cal inscripció en grup

Data: Dijous, 20 d’abril
Hora de l’activitat: 18 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Dissabte, 22 d’abril
Hora de l’activitat: 18 h
Preu: Gratuït

Data: Divendres, 21 d’abril (1a trobada)
Hora de l’activitat: de 17.30 a 19 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

CONCERTS A LA FRESCA
SO EMERGENT

7 X DESCOBRIR
Festa de cloenda Gimcana Jove 

SANT JORDI A CASA SAGNIER

CONCURS A INSTAGRAM

TALLER PUNT DE LLIBRE

PRESENTACIÓ PUBLICACIÓ 
DEL GRUP D’ESCRIPTURA 

CLUB DE LECTURA

ACTIVITATS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Aquesta fira artesana de joves emergents serà 
la cloenda d’una setmana de tallers i paral·lela 
a una exposició al nostre espai. Aquella set-
mana tindrem una xerrada per joves emprene-
dores que vulguin gestionar i conèixer el món 
de les fires i els mercats. 

Data: Dissabte, 29 d’abril 
Hora de l’activitat: a partir de les 16 h
Preu: Gratuït

FIRA ARTESANA EMERGENT 



El 25 de maig és el dia de l’orgull friqui i el celebrem amb diverses activitats.

Trobada per animar a totes les joves a 
conèixer i gaudir tots els jocs de taula que 
tenim a la nostra ludoteca. També es realitzen 
campionats, premis i sortejos per a totes les 
assistentes.

Per a joves de 12 a 17 anys
Si t’agraden els videojocs, vine a l’espai de 
trobada a jugar a diferents consoles i videojocs 
de diverses èpoques. 
A càrrec de Good Game Generation, de l’espai 
de coworking de l’EJ Casa Sagnier.

Per a joves de 12 a 17 anys
Porta la teva consola i el teu equip Pokémon.
Premis pels guanyadors/guanyadores!

Per a joves de 12 a 17 anys
Taller obert a totes les joves que vulguin adqui-
rir els coneixements bàsics o avançats (se-
gons el nivell) sobre l’art de dibuixar manga.

Per a joves a partir de 12 anys
Veniu amb el vostre cosplay preferit a l’Espai 
Jove Casa Sagnier. Aquí us podreu maquillar 
i passar una tarda molt divertida: hi haurà 
un espai de jocs de taula (si voleu, porteu el 
vostre joc de rol), un de lectura de còmics, un 
de videojocs i un photocall. 

Data: Dissabte, 20 de maig 
Hora de l’activitat: de 11 a 20 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Divendres, 26 de maig 
Hora de l’activitat: a partir de les 14 h 
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Divendres, 26 de maig 
Hora de l’activitat: de 17.30 a 19.30 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Dimecres, 24 de maig
Hora de l’activitat: 17.30 h
Preu: Gratuït / Cal inscripció

Data: Dijous, 25 de maig
Hora de l’activitat: a partir de les 16 h 
Preu: Gratuït / Cal inscripció

ORGULL FRIQUI A SAGNIER

BIG DAY (Jocs de taula) TARDA DE VIDEOJOCS

TORNEIG DE  POKÉMON 
ESCARLATA I PÚRPURA

TALLER DE MANGA

TARDA FRIQUI: 
Concurs cosplay i molt més!

ACTIVITATS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER



ACTIVITATS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

En el marc de la Festa Major de Sant Gervasi 
Galvany, organitzem la Mostra de Dansa Jove 
de Sarrià Sant Gervasi, oferint la possibilitat 
a grups de ball i acadèmies del Districte a 
mostrar la feina feta durant tot el curs.

Una mostra per gaudir del treball fet per les 
residències trimestrals de l’espai jove: teatre, 
dansa, performance… que ens ensenyaran 
aquest trimestre?

Espai d’estudi tranquil i relaxat enfocat a 
preparar la Selectivitat, tant individualment 
com en grup. Hi haurà una persona de suport 
disponible per resoldre dubtes de les diferents 
matèries i ajudar als i les estudiants a preparar 
les PAU.

Data: Divendres, 16 de juny
Hora de l’activitat: a partir de les 17 h  
Preu: Gratuït 

Data: Dissabte, 17 de juny
Hora de l’activitat: a partir de les 17 h  
Preu: Gratuït 

Data: Dilluns tarda (de 16 a 19 h) 
i dijous matí (de 10 a 13 h)
Del 8 de maig al 6 de juny
Preu: Gratuït 

MOSTRA DE DANSA JOVE 

MOSTRA DE RESIDÈNCIES 

SALACTIVITAT

Data: Dimecres, 17 de maig 
Hora de l’activitat: 18 h
Preu: Gratuït / A càrrec d’Estel Solé

Xerrada sobre La moda, una eina 
de destrucció emocional



ACTIVITATS DE PRIMAVERA A L’ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Per a joves d’11 a 14 anys. 
Un espai de trobada on els i les adolescents 
participan de dinàmiques, jocs, sortides i altres 
activitats. Combinant l’oci amb altres temes 
d’interès del grup.

Grups autogestionats de lliure participació amb inscripció gratuïta.

T’agrada ballar K-pop? La María i la Nuria son 
dues joves que volen formar un grup per fer 
covers de balls de K-pop. Estan buscant nous 
membres per ampliar el grup. T’animes?

Tothom és benvingut a jugar al Minecraft. 
Allà hi compartim el nostre propi espai virtual, 
hi fem construccions en equip, ens posem 
reptes, ens inventem jocs… I ho fem amb una 
connexió LAN als ordinadors de l’Espai Jove.

Per a joves de 15 a 18 anys amb nocions 
bàsiques de costura. 
Grup d’experimentació i creació tèxtil a partir 
de material reciclat per a la fabricació de roba 
sostenible i original.

Per a joves de 18 a 29 anys. 
Club de lectura distès i proper, de temàtica 
oberta per tal de poder viatjar a universos 
literaris diversos i allunyats. Comentarem les 
lectures col·lectivament, tot posant-les en rela-
ció amb aquelles referències culturals que ens 
interpel·len com a  joves i que defineixen les 
nostres generacions. Trobades quinzenals. 

Si t’agraden els jocs de taula, vine a gaudir 
totes les tardes de divendres i dissabtes de la 
nostra gran ludoteca. Gràcies a les associa-
cions de joves “Shirokuro” i “Jocs de taula 
Sagnier”, podràs aprendre a jugar a qualsevol 
dels nostres jocs. 

Per a homes cisgènere i heterosexuals de 18 
a 35 anys. Grup de debat sobre la percepció 
del consentiment sexual que té la societat.

Data: Dimecres, de 17.30 a 19 h 

Data: Dissabtes, de 17 a 19 h  

Data: Dimecres, de 17.30 a 19 h 

Data: Dijous, de 18 a 20 h

Data: Divendres, de 17.30 a 19 h

Data: Divendres i dissabtes, de 16 a 20:30 h

Data: Dijous, de 18 a 19.30 h

DIMECRES JOVE

GRUP K-POP

GRUP DE MINECRAFT 

GRUP ECOFASHION

CLUB DE LECTURA

GRUP JOCS DE TAULA

REFLEXIONEM PLEGATS SOBRE 
EL CONSENTIMENT SEXUAL

GRUPS OBERTS

Inscripcions en línia: www.bit.ly/inscripcionsCasaSagnier



Espai Jove Casa Sagnier
c/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier) 08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95 / Mòbil. 689 913 571
E-mail: espaijove@casasagnier.net / www.casasagnier.net
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes, de 16 a 20 h. 

La Casa Sagnier és l’equipament municipal juvenil de referència del districte 
de Sarrià-Sant Gervasi i un dels Espais Joves de la ciutat de Barcelona. 
És un centre de trobada, relació, participació i acció per a joves d’11 a 35 anys.


