
TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Tardor 2016

Centre Cívic Casa Groga



 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

 

DATES 
 

Des del dilluns 19 de setembre a les 16 h, fins 
al dimecres 28 de setembre del 2016

Horari: 
Matí: dl., dt., dc. i dj . de 9 a 14 h 
Tarda: de dl. a dv. de 16 a 20.30 h 

Inici dels tallers: La setmana del 3 d’octubre
 
Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n 
conserva la plaça la resta de l’any

 

NORMATIVA
 

Per poder rebre la devolució voluntària de 
l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la 
segona sessió, independentment de si heu as-
sistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut
Els tallers puntuals no tenen devolució de la 
matrícula llevat que s’anul·li el taller
Cada persona només pot matricular-se ella 
mateixa i dues persones més

El pagament de la matrícula es farà el mateix 
dia de la inscripció

 

INSCRIPCIONS EN LÍNIA A PARTIR DEL DIA 
19 DE SETEMBRE a les 16 h, 
a http://ccivics.bcn.cat/casagroga



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

 

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET 

Vols millorar la qualitat de la teva vida amb les 
noves tecnologies: mòbil amb Internet i ordi-
nador? Aprèn a fer-les servir per comunicar-te, 
per estar al dia del que fan els teus amics i 
família, per desenvolupar les teves aficions. 
No et quedis enrere. 

ELS DIMECRES, D’11.30 A 13 h
Període: Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Total d’hores: 15. Preu: 52,64 €
(el dia 7 de desembre el Centre estarà tancat) 

 

TREBALLA EN XARXA: DROPBOX, 
DOODLE, GOOGLE DRIVE, SKYPE, 
WE TRANSFER... 

 

Les teves fotos, contactes, calendari i els teus 
documents poden estar sempre actualitzats, 
sincronitzats en qualsevol dispositiu, ésser 
molt més fàcils de compartir i no omplir 
memòria si els tens al núvol! Aprendrem a pu-
jar al núvol de Google Drive els que ja tenim, 
a crear-los directament, a modificar-los, a 
accedir-hi des de l’ordinador i el mòbil, a com-
partir-los, a fer video trucades amb Google 
Hangouts i d’altres.

ELS DIMECRES, DE 10 A 11.30 h
Període:Del 5 d’octubre al 21 de desembre 
Total d’hores: 15. Preu: 52,64 €
(el dia 7 de desembre el Centre estarà tancat) 

 

FES LES TEVES PRESENTACIONS: 
POWER POINT NOU!

 

T’agradaria crear una presentació de diapo-
sitives per compartir un projecte, una idea o 
com ha estat el teu viatge a través de Power 
Point? Aprendrem com funciona aquest 

programa des de zero creant diapositives amb 
imatges, text i música, a animar-les, a deter-
minar les transicions, entre d’altres.

ELS DIMARTS, D’11 A 12.30 h 
Període: Del 4 d’octubre al 20 de desembre 
Total d’hores: 15. Preu: 52,64 €

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

IOGA
 

Disciplina que neix de l’observació i de l’ex-
perimentació de l’individu. La seva pràctica 
aporta serenitat física, mental i respiratòria: 
un equilibri més gran per a una millor qualitat 
de vida. 

GRUP A 
DIMARTS I DIJOUS, DE 9.45 A 11.15 h
Període: Del 4 d’octubre al 22 de desembre
GRUP B 
DILLUNS I DIMECRES, DE 19.30 A 21 h
Període: Del 3 d’octubre al 21 de desembre 
GRUP C 
DIMARTS I DIJOUS, DE 19.30 A 21 h
Període: Del 4 d’octubre al 22 de desembre 

Total d’hores: 31.5. Preu: 92,24 €
(els dies 31 d’octubre i 7 de desembre el 
Centre estarà tancat) 

 

MÈTODE PILATES
 

Millora la mobilitat del cos d’una manera 
conscient, amb total control del moviment en 
tot el seu recorregut, desenvolupa consciència 
corporal, correcció de la coordinació, postura, 
equilibri i alineació del cos. 

DILLUNS I DIMECRES, DE 20.30 A 21.30 h
Període: Del 3 d’octubre al 21 de desembre
Total d’hores: 20. Preu: 58,56 €
(els dies 31 d’octubre, 5 i 7 de desembre no hi 
haurà classe) 

NOU!

NOU!

TALLERS



 

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 
I RESPIRACIÓ 

 

La respiració i la relaxació son dues tècniques 
de gran poder a l’hora de produir canvis reals 
i duradors en el nostre estat físic, mental i 
emocional. Una a l’altre es potencien i juntes 
ens ajuden a alliberar tensions, asserenar-nos 
i calmar la nostra ment amb profunditat.
Treball especialment indicat per a persones 
amb problemes d’ansietat, insomni, estrès i 
dificultats respiratòries (al·lèrgies, asma...) 

ELS DIMECRES, DE 17.15 A 18.45 h
Període: Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Total d’hores: 15 
Preu: 52,64 €
(el dia 7 de desembre el Centre estarà tancat) 

 

ZUMBA FITNESS
 

Estàs preparat per divertir-te i posar-te en 
forma? El zumba s’inspira en la música llatina 
i internacional per cremar calories mitjançant 
el ball.

GRUP A
DIMARTS DE 17.30 A 18.30 h
Període: Del 4 d’octubre al 20 de desembre
GRUP B
DIMARTS DE 18.30 A 19.30 h
Període: Del 4 d’octubre al 20 de desembre
GRUP C
DIJOUS DE 18.30 A 19.30 h
Període: Del 6 d’octubre al 15 de desembre

Total d’hores: 10. Preu: 35,09 €

 

INTENSIU DE ZUMBA
 

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE, 
DE 18 A 19.30 h
Total d’hores: 1,5. Preu: 8,78 €
A càrrec d’Enrique Dorado + ballarí convidat

 

MAMI FIT “MARES I NADONS” 
 

Fitness postpart mares amb nadó / o sense, 
des de les 6 setmanes part vaginal o 8 setma-
nes part cesària. En aquestes classes de fit-

ness postpart combinem exercicis que ajuden 
la recuperació del cos després de l’embaràs. 
Treballem la tonificació de les extremitats, la 
recuperació de la resistència cardiopulmonar, 
faixa abdominal i sòl pèlvic.A totes les classes 
començarem amb els abdominals hipopres-
sius.

ELS DIMECRES, DE 10.30 A 11.30 h
Període: Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 35,09 €
(el dia 7 de desembre no hi haurà classe) 

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

RESTAURACIÓ DE MOBLES 

Aprèn a preservar la bellesa i la utilitat del 
moble i a prevenir-ne les alteracions de l’apa-
rença original.

GRUP A 
DIMARTS DE 17 A 19 h
GRUP B 
DIMARTS DE 19 A 21 h
Període: Del 4 d’octubre al 20 de desembre 
Total d’hores: 20
Preu: 58,56 € + 10 € de material
Els 10 € de material s’han de donar al talleris-
ta el primer dia de classe. 

 

POSA UN VESTIT NOU 
AL TEU MOBLE

 

Tècniques per a revestir els teus mobles, ja si-
gui amb alumini , paper, tovallons , fulles, etc .
 
DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE, DE 17 A 19 h
Total d’hores: 2. Preu: 11.71 €

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

DIBUIX I PINTURA 
 

El fet d’aprendre a pintar o a dibuixar és 

NOU!

NOU!

NOU!

CÀPSULA



aprendre a mirar el món que ens envolta. És 
aprendre a parlar el llenguatge de la llum, del 
color, de les textures...

ELS DIJOUS, DE 18 A 20 h
Període: Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total d’hores: 20. Preu: 58,56€

MUSICA I VEU

 

COR GROC
 

Canta en grup i aprèn diferents tècniques 
vocals i musicals. Formaràs part del Cor Groc, 
que actuarà al Centre Cívic en diverses oca-
sions durant l’any.

ELS DIVENDRES, DE 18 A 19.30 h
Període: Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Total d’hores: 15. Preu: 43,92 €

(El dia 28 d’octubre no es farà classe a causa 
de la celebració de la festa de la Castanyada )

 

19. GUITARRA FLAMENCA 
 

Classes de guitarra en les quals l’alumne 
aprendrà a tocar la guitarra. Classes molt 
pràctiques i personalitzades.
No calen coneixements previs. 
Cal portar-hi la guitarra espanyola.

ELS DILLUNS, DE 18 A 20 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 20. Preu: 70,18 €
(el dia 31 d’octubre el Centre estarà tancat) 

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

 

SEVILLANES 
 

Taller pensat per a persones que sàpiguen 
ballar sevillanes i vulguin perfeccionar aquest 
ball.

ELS DIMARTS, DE 20 A 21 h 
Període: Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 35,09 €

 

DANSA DEL VENTRE
 

Allibera tensions i ansietats amb aquesta dan-
sa mil·lenària i d’origen misteriós. Prenguem 
consciència de la nostra pròpia identitat de 
dona amb aquesta dansa relacionada amb ri-
tuals i cultes de fertilitat femenina. Treballarem 
tot el cos encara que el moviment més gran 
és localitza als malucs , als músculs abdomi-
nals i la pelvis.

ELS DIJOUS, DE 19.30 A 20.30 h
Període: Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 35,09 €

RECURSOS PERSONALS

 

AUTOMAQUILLATGE
 

La classe d’automaquillatge té com a finalitat 
ensenyar-te a intensificar la teva bellesa natu-
ral. T’ensenyarem petits trucs per dissimular 
les teves lleus imperfeccions i destacar els 
teus millors trets, respectarem el teu estil, i 
aconseguirem un maquillatge elegant.

DIMECRES, 10 DE NOVEMBRE, DE 18.30 A 
21.30 h
Total d’hores: 3. Preu: 17,57 €

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

CÀPSULA



INFANTS I JOVES

 

JUGUEM EN ANGLÈS (P3, P4 I P5)
 

Fem que els més petits de la casa aprenguin 
anglès d’una manera divertida i sorprenent.

ELS DIJOUS, DE 17.15 A 18.15 h
Període: Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 26,62 €

 

BALLET CLÀSSIC
 

Fins als 10 anys.
Comença a fer els teus primers passos en el 
món de la dansa. Engresca’t amb nous jocs, 
moviments i expressions.

ELS DILLUNS DE 17.15 A 18.15 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 26,62 €
(el dia 31 d’octubre el centre romandrà tancat)

 

 

TALLER “PETITES ACCIONS DE 
BENVINGUDA”

 

Joves entre 12 i 18 anys 
Per mitjà de diferents dinàmiques participati-
ves (vídeos, històries de vida, jocs de rol, etc.) 
reflexionem i coneixem una mica més de prop 
les persones refugiades. Moviment, històries, 
narracions, dansa... Fem emergir la part més 
emocional i vivencial d’aquesta situació.

EL DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE 

Activitat gratuïta 
A càrrec de BCN Acció Intercultural- Catàleg 
Antirumors – Ajuntament de Barcelona 
(Consulteu-ne difusió específica)

 

DANSES URBANES HIP-HOP, FUNKY I 
LÍRIC

 

De 4t de primària a 4t d’ESO.
Creacions coreogràfiques que tenen els seus 
orígens als espais urbans.

ELS DILLUNS, DE 18.15 A 19.15 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10. Preu: 26,62 €
(el dia 31 d’octubre el Centre estarà tancat) 

FOTOGRAFIA PER A JOVES
 

Des dels 12 fins als 18 anys. 
Fer fotografia és fàcil, però conèixer-la bé i 
aprofitar tots els recursos que ens presta, no 
tant. En aquest curs aprendrem a treballar la 
fotografia des d’un punt de vista més artístic 
alhora que consolidarem els coneixements 
que ens ajudaran a fer de la fotografia el 
nostre mitjà d’expressió a través de colors, 
textures i moltes eines més ! Si vols conèixer 
millor la fotografia, aquest és el teu taller!

ELS DILLUNS, DE 17.30 A 19 h
Període: Del 3 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 15. Preu: 39,93 €
(el dia 31 d’octubre el Centre estarà tancat) 

NOU!

NOU!CÀPSULA



TALLER PER A LA GENT GRAN

 

MEMÒRIA
 

Per a més grans de 60 anys.
Els tallers de memòria són un instrument d’en-
trenament i manteniment que, mitjançant la 
pràctica d’una sèrie d’activitats mentals, per-
met a l’usuari agilitar els processos cerebrals 
que faciliten el record i la cognició.
 
ELS DIJOUS, DE 19 A 20 h
Període: Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total d’hores: 10. Activitat gratuïta 
En col·laboració amb la vocalia de la Gent 
Gran de l’AV Sant Genís

 

BALL EN LÍNIA 
 

Per a més grans de 60 anys 
Per a les persones a qui els agrada molt ballar 
i no tenen parella per fer-ho. És un ball ade-
quat per a totes les edats, és una manera de 
fer exercici i gaudir de la música, alhora que 
s’exercita la memòria.

ELS DIMECRES, DE 19 A 20.30 h
Període: Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Total d’hores: 15. Activitat gratuïta 
(el dia 7 de desembre el Centre estarà tancat) 
En col·laboració amb la vocalia de la Gent 
Gran de l’AV Sant Genís

 

25È ANIVERSARI DE LA CASA GROGA 

DIVENDRES 16, 23 i 30 DE 
SETEMBRE, A LES 17 h
PROJECCIÓ “EN FEM 25”
Vine a reviure amb nosaltres moments 
emblemàtics de la Casa Groga, amb aquets 
recull de fotos i vídeos. Segur que hi surts!

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE, A LES 17.30 h
GIMCANA FAMILIAR DEL 25È
Continuem els actes de celebració del 25è 
aniversari de la Casa Groga amb el nostre fi 
de curs, activitat que reuneix totes les perso-
nes i entitats que col·laboren i donen vida al 
Centre.

 

MINIMALAR’T

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE, A LES 19 h
ESPECTACLE FAMILIAR
Jukebox és un cabaret musical de titelles on 
nans amb tres pams d’alçada, meitat ninots 
meitat humans, ens ofereixen el seu repertori 
de cançons inoblidables versionades amb un 
toc de comicitat. 
A càrrec de Trukitrek Espectacles. 
Activitat gratuïta.

 

RENOVA LA TEVA ROBA I JOGUINES
 

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE, 
A LES 18 h 
Mercat d’intercanvi de roba usada, emmar-
cat dins la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus, una xarxa de punts d’intercanvi 
de peces de roba arreu de la ciutat. Podràs 
portar la roba en un punt i intercanviar-la a 
qualsevol altre punt! 
A més a la Casa Groga també oferim intercan-
vi de joguines.
Una iniciativa per fomentar el consum respon-
sable i la prevenció de residus. 
Recollida de roba i joguines: Del 21 al 25 de 
novembre.
Matí: de dilluns a dijous de 9.30 a 14h Tarda: 
de dl. a dv. de 16 a 20.30 h 
Activitat gratuïta

LLAVOR GROGA 

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE, A LES 17 h 
LA BOTIGUETA
A la botigueta de l’Amàlia es ven de tot i allò 
que mai t’imaginaries que pots comprar en un 
mateix establiment. Tot de clients estrafolaris 
necessitaran l’ajuda de tot el públic per des-

CICLES



cobrir allò que s’amaga rere de cada producte 
i el que cal saber per fer una bona compra i 
quedar-ne satisfet.
Un espectacle de teatre i titelles per a tota la 
família on el públic participa, decideix i cons-
trueix com fer un consum responsable.
A càrrec de Tanaka Teatre.
Activitat gratuïta.

ESTRENA’T

Cinquena mostra de música, teatre i dansa 
que pretén fomentar i donar oportunitats als 
grups emergents. Un jurat professional triarà 
els guanyadors, que actuaran a diferents sales 
professionals de la ciutat.

DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE
ESTRENA’T MÚSICA

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE
ESTRENA’T TEATRE

DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE
ESTRENA’T DANSA
(Consulteu-ne difusió específica)
Activitats gratuïtes

UNA SETMANA DE NASSOS

DEL 12 AL 18 DE DESEMBRE 
Enguany arriba la cinquena edició de la 
setmana de nassos, on podrem gaudir de 
diferents tallers, concerts i animacions per a 
totes les edats. 
Col·laboració: Pallassos Sense Fronteres 
(Consulteu-ne difusió específica)

CASTANYADA DEL 25È

DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE, A LES 17.30 h
Reviurem moments terrorífics i divertits de 
les castanyades de la Casa Groga, on no hi 
poden faltar els seus entranyables zombies !
(Consulteu-ne difusió específica)
 

LECTURES DE MEL I FOC 

DIMECRES, 21 DE SETEMBRE, A LES 18 h
Us proposem que trieu textos que siguin 
especials per a vosaltres i els compartiu amb 
nosaltres mitjançant una lectura oberta, tant 
de poesia com de prosa, en un ambient íntim i 
distès. Tothom està convidat a participar-hi. Hi 
haurà un petit refrigeri per als assistents.
Activitat gratuïta

FESTA BLANCA

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE, A LES 17 h 
La Ludoteca Casa Groga organitza una tarda 
màgica i festiva plena de música, tendresa, 
humor i moltes sorpreses. Amb aquesta activi-
tat donarem pas a les festes nadalenques. 

CAFÉ – TERTÚLIA 

DIMARTS, 18 D’OCTUBRE,15 DE NOVEM-
BRE I 20 DE DESEMBRE, A LES 18 h 
Un grup de dones i homes que partim del 
cinema per reflexionar sobre la vida...t’hi 
apuntes?
(Consulteu-ne 
difusió específica)

FESTES TRADICIONALS

LES DONES FEM...



SORTIDES CULTURALS

 

HORROR TOUR- LA RAMBLA I EL BARRI 
GÒTIC

 

DISSABTE, 29 D’OCTUBRE,A LES 20.30 h
Sortida cultural teatralitzada.
Caminarem per la maleïda Rambla i el barri 
més antic de la ciutat, el gòtic, amb compa-
nyia de Fra Garí, eremita del segle IX, desgra-
ciat protagonista de la que diuen que, és la 
llegenda més famosa de Catalunya.
Descobreix el costat més fosc, tremebund i 
maleït: morts, diables, fantasmes, crims horri-
bles, profecies fetes realitat.. T’hi atreveixes? 
A càrrec de Barcelona History Tour

Hora i lloc de trobada: 
Plaça del Teatre s / n. Davant del Teatre Princi-
pal (al costat estàtua del dramaturg Pitarra ) 
Durada de l’activitat: 
2 hores aproximadament
Preu: 
11.71 € IVA inclòs
Inscripcions prèvies: 
Del 19 de setembre fins al 25 d’octubre al 
Centre Cívic Casa Groga  

XERRADES

 

LLIGA PER LA PROTECCIÓ D’ANIMALS I 
PLANTES DE BARCELONA – ELLS TAMBÉ 
ESPEREN

 

Molts animals porten massa temps als refugis 
sense trobar adoptant. Des de la Lliga per a la 
Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona us 
parlarem de les causes de l’abandonament i 
com prevenir-lo, i us presentarem alguns dels 
nostres gossos i gats per a que pugueu aju-
dar-los fent-ne difusió, apadrinant-los i (tant 
de bo) adoptant-los o buscant-los adoptants. 
Més informació a: 
ellstambeesperen@protectorabcn.es 
www.protectorabcn.es 

EXPOSICIONS

 

FABIÀ PUIGSERVER, TEATRE D’ART EN 
LLIBERTAT. MOSTRA FOTOGRÀFICA

 

DEL 9 AL 30 DE SETEMBRE
Escenògraf, figurinista, actor, director escènic, 
activista, promotor de les arts escèniques i 
de la cultura, Fabià Puigserver (1938-1991) 
és una figura clau en la renovació del teatre 
català contemporani. 
Aquesta exposició recull 30 fotografies 
d’escena de 30 muntatges diferents de Fabià 
Puigserver, en la seva majoria representats 
al Lliure, teatre del qual va ser-ne membre 
fundador. A càrrec de l’ Institut del Teatre 

 

EUROPA TERRA D’ACOLLIDA 
 

DEL 14 DE NOVEMBRE 
AL 16 DE DESEMBRE
El fenomen de la immigració té un fort impacte 
sobre els joves europeus. Molts han emigrat 
a països europeus o tenen amics que ho han 
fet. La mostra recull els arbres genealògics 
de famílies que han emigrat immigrades a 
Darmstadt, Alemanya i a Barcelona. Als arbres 
genealògics veurem històries de persones 
de països i cultures diferents que tenen en 
comú haver vingut a Europa a la recerca d’un 
futur millor. Interpretació en còmic d’aquestes 
històries a càrrec alumnes de l’Institut Vall 
d’Hebron dins del projecte ERASMUS+ HOME 
“Leaving home, coming home: A Project 
tomake students aware of migration in our 
countries”



DATES I HORARIS

JORNADES PORTES OBERTES
Grups de 4 a 12 anys: 
DIMECRES 14 DE SETEMBRE A LES 18 h
Grup de 0 a 3 anys: 
DIJOUS 15 DE SETEMBRE A LES 18 h 

JOC EN FAMÍLIA DE 0 A 3 ANYS
DIMARTS I DIJOUS DE 10 A 12 H

ESPAI DE JOC DE 0 A 3 ANYS
(Joc lliure)
DIMECRES DE 10 A 12H

JOC EN FAMÍLIA  DE 0 A 3 ANYS  
(incloent-hi P3)
DIVENDRES DE 16.30 A 19 H

LUDOTECA PER A INFANTS (de P4 a 1r)
DIMARTS I DIJOUS DE 16.30 A 19 H

LUDOTECA PER A INFANTS (de 2n a 6è)
DILLUNS I DIMECRES DE 16.30 A 19.30 H

INSCRIPCIONS

DEL 19 AL 28 DE SETEMBRE
Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

DIMARTS I DIJOUS, DE 10.30 A 11.30 h 
Organització i inscripcions: Associació Espor-
tiva Sant Andreu

Documentació a aportar el dia d’inscripció:
Fotocòpies del Llibre de família, de la targeta 
sanitària, de la cartilla de vacunacions i una 
fotografia petita.

QUOTES

Anual: 73.54€
Trimestral: 30.99€

Joc en família tardes
Abonament trimestral: 16.03€
Abonament Anual: 33.42€

EDUQUEM EN FAMÍLIA

Un espai de trobada per a famílies i profes-
sionals des de l’horitzontalitat, el consens, el 
debat intern i l’aprenentatge mutu. 
(Consulteu-ne la informació específica)

CASAL D’HIVERN

DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE, DE 9 A 14 h
Per a infants de 3 a 14 anys.
Inscripcions: del 12 al 16 de desembre

EL SENGLAR GROC

Som un grup de veïnes i veïns del barri de 
Sant Genís dels Agudells que estem co-
mençant a constituir una Associació de 
consum «El senglar groc»; Les inquietuds que 
ens uneixen, l’alimentació, el medi ambient i 
els hàbits de consum. Un projecte a punt de 
néixer...encara a la panxa però amb molt de 
moviment.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, 
pots adreçar-te a: coope.santgenis@gmail.com

LUDOTECA CASA GROGA

ALTRES TALLERS I ACTIVITATS



BAR - CAFETERIA

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 
16.30 a 21 h. Dissabtes de 10 a 14.30 h i de 
17 a 20 h i diumenges, de 10 a 15 h

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Amb el teu ordinador portàtil, pots venir al 
Centre Cívic i connectar-te a Internet.

PUNT RECOLLIDA RECICLATGE

• Piles
• Roba, sabates, complements...
• Paper
• Cartutxos d’impressora

150 M SUPORT A CREACIONS D’ARTS 
ESCÈNIQUES 

Servei que dóna suport a totes aquelles per-
sones, grups formals, col·lectius i associa-
cions de creació artística i cultural, que posant 
a la seva disposició espais d’assaig, dels 
quals es pot fer ús a canvi d’una col·laboració 
pactada amb l’equipament i emmarcada la 
programació del centre. 

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES I 
PEL·LÍCULES

Dóna una nova vida als llibres utilitzant el nou 
espai d’intercanvi. 

RECOLLIDA DE TAPS SOLIDARIS 

La recollida i posterior reciclatge d’aquests 
plàstics es consolida com a mètode d’obten-
ció d’ingressos per a projectes sense ànim de 
lucre

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GENÍS 
DELS AGUDELLS

Av. Jordà, 31 local. 08035 Barcelona
Tel. 93 315 76 30
Horari d’atenció:
Matí: dilluns de 10 a 12 h
Tarda: dimecres i dijous de 17.30 a 19.30 h i 
divendres de 18 a 20 h avsantgenis@gmail.
com
http://avsantgenis.wordpress.com

BALL PER A LA GENT GRAN

Dissabte, 17 de setembre, 1 i 22 d’octubre, 5 i 
19 de novembre i 3 i 17 de desembre
Organització: AV de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells.

ARMARIETS PER A BICIS PLEGABLES 

SERVEIS  



Centre Cívic Casa Groga

Av. Jordà, 27
08035 Barcelona
Tel: 934186531
cccasagroga@qsl.cat
http://ccivics.bcn.cat/casagroga

Horaris 
Matí: De dimarts a dijous de 9 a 14 h
Tarda: De dilluns a divendres de 16 a 22h 

Com arribar
Bus: 19, 27, 60, 73, 76, 135, V15 i V21
Metro:  L3 i L5 Vall d´Hebron 


