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SERVEIS
AQUÍ T’ESCOLTEM
Servei per a joves de 12 a 20 anys on es proporcionen 
eines i recursos per enfortir les teves habilitats socials 
i personals a través d’activitats gratuïtes del teu inte-
rès. De dilluns a dijous de 16.00 a 20.00h. Tel: 648076073
Atencions gratuïtes, individuals i confidencials per 
parlar sobre el que et preocupa. Dilluns i dijous de 
16.00 a 20.00h (cal cita prèvia). Tel: 648563638

ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres de 15 a 22 h
Dissabtes de 16 a 20h
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 17:30h a 19 h
Accés lliure als ordenadors i a Internet per a fer els 
teus treballs escolars i dur a terme els teus projectes 
tecnològics, 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 re-
breu suport: cessió d’espais per assaig, reunions i re-
alització de les vostres activitats, assessorament per 
desenvolupar-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.

ACTIVITATS 
CREACIÓ DE LLETRES RAP €
Per a joves de 12 a 17 anys

Dijous/dimecres de 17.30 a 19 h
4 sessions: 2, 9, 16 i 23 de febrer.
Amb Llobregat Block Party
Taller de lletres i de música rap on es farà una immer-
sió en la història i els antecedents del gènere i se’n 
coneixeran els ritmes, les rimes i altres recursos. Els 
participants escriuran cançons i les musicaran.
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades.

TORNEIG DE FUTBOLÍ  €
Divendres 23 de febrer a les 18 h
Competició per parelles per joves de 12 a 17 anys.
Premis pels equips vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia.

DIA DONA TREBALLADORA   €
Inauguració de l’exposició Zinteta- “Estimar-nos per 
transformar juntes”
Dilluns 5 de març a partir de les 17.30 h
Inauguració de l’exposició de l’artista

TALLER DE BODYPAINTING amb ZINTENTA   €
Dimarts 6 de març de 19.00 a 21 h
Gratuït amb inscripció prèvia. Places limitades.

VISUALSOUND   €
Dimecres 7 de març a les 19.30 h
Projecció dels curts presentats a la categoria de FIC-
CIÓ de la 15ena edició del Festival Audiovisual Barce-
lona VisualSound.

HIP HOP CONTRA EL RACISME 2018   €
Divendres 23 de març a partir de les 17 h. 
10ª 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
  Bases a: http://casaldejoves.casasagnier.net
- Cloenda amb concert de hip-hop. 

ESPA I  JOVE 
CASA SAGN IER



EXPOSICIONS
Zinteta- “Estimar-nos per transformar juntes”
Del 5 al 22 de març
Inauguració el dilluns 5 de març 18h a càrrec de l’ar-
tista.
“Estimar-nos per transformar juntes” neix amb la idea 
de trencar amb la falsa concepció de l’assoliment de la 
“perfecció” com a via de felicitat i satisfacció. Nosal-
tres som, sentim, vivim, riem, ballem, mengem, cantem, 
plorem, ens enfadem... amb tot el que ens defineix. Som 
altes, baixes, gordes, primes, més o menys peludes, al-
gunes menstruem; estem plenes de cicatrius, taques, 
pèls, arrugues, plecs i marques. Som així i, a vegades, 
ens passem la vida intentant arribar a quelcom que no 
som. “Estimar-nos per transformar juntes” pretén mos-
trar-nos tal com som, reflexionant envers les relacions 
que tenim amb els nostres cossos i l’entorn que ens 
envolta, oferint un espai de reflexió on poder-nos sentir 
lliures. És hora d’estimar-nos, d’aprendre l’una de l’al-
tre, de confiar i de sentir; perquè estimar-nos és un acte 
purament revolucionari.”

TALLERS PER A JOVES 
de 12 a 17 anys i de 18 a 29 anys

Inscripcions de continuïtat: A del 1 al 15 de desembre
Inscripcions obertes: a partir del 18 de desembre
De dilluns a divendres de 15 a 21h i dissabtes de 16 a 
20 h
Activitats gratuïtes i tallers a preu jove: 32,67€**
Durada: nou sessions
Inici tallers: Setmana del 22 al 27 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 fotocopia de la targeta sanitària (si son menors 
de 18 anys)

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D  €
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17.30 a 19.00 h
Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibili-
tats que té la impressió 3D, els materials que es fan ser-
vir, les diferents tipologies d’impressores existents, la 
filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els programes 
de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En aquest 
primer taller ens proposem com a objectiu que els par-
ticipants 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 possibili-
tats que té la impressió 3D, els materials que es fan ser-
vir, les diferents tipologies d’impressores existents, la 
filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els programes 
de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En aquest 
primer taller ens proposem com a objectiu que els par-
ticipants arribin a perdre la por a la màquina.

DJ’S música electrònica
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 19 a 20.30 h
Amb Rosa Amuedo de PDJK
Vols aprendre a fer mescles, empalmar cançons i com-
posar petits arranjaments? Vine i seràs l’ànima de la 
festa!

DJ’S música HipHop
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimecres de 18.30 a 20 h
Amb Llobregat Block Party
Taller de DJ de música Hip hop , centrat en la cultura 
urbana; vine a aprendre a fer mescles, punxar,.. a ritme 
de HIP HOP!

FEM DJ música HipHop (grup de continuació)
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimecres de 20 a 21.30 h
Amb Llobregat Block Party
Taller de DJ enfocat al sector femení de la cultura ur-
bana; vine a aprendre a fer mescles, punxar,.. a ritme 
de HIP HOP!

ROBÒTICA AMB LEGO MINDSTORM (iniciació)
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 17.30 a 19 h
Amb Johan Martínez
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.

ROBÒTICA AMB LEGO. Equip Lego League!! (grup de 
continuació)
Per a joves de 12 a 17 anys
Divendres de 17.30 a 19 h
Amb 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.

RÀDIO   €
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 17.30 a 19 h
Amb Coni
Taller de ràdio per aprendre com funciona i descobrir 
els secrets d’una emsissora; com fer guions i preparar 
les gravacions així com conèixer els aspectes tècnics 
bàsics d’una ràdio online.

FOTOGRAFIA I RETOC FOTOGRÀFIC iniciació
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17.30 a 19 h 
Amb la Clara Antón
Vine a descobrir les possibilitats tècniques de la teva 
càmera però sobretot a començar a fer-la servir per a 
retratar aquelles coses del nostre entorn que ens inte-
ressen, ens preocupen, ens agraden o ens inquieten. 
També treballarem l’edició i postproducció d’imatges 
digitals. 

FOTOGRAFIA I RETOC FOTOGRÀFIC (grup de continu-
ació)
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 17.30 a 19 h 
Amb la Clara Antón
Continua descobrint la teva càmera i treballant la teva 
creativitat! Potser és el moment de plantejar-te mos-
trar els teus treballs... ens animem amb una exposició?

JOCS DE TAULA I ROL   €
Per a joves de 14 a 17 anys
Dijous de 17.30 a 19 h
Cada dijous proposem un nou joc de taula diferent 
i sorprenent. Vine amb les amigues i amics, desco-
breix-los i sigues el màster de la setmana.

GRAFITTI
Per a joves de 12 a 17 anys
Divendres de 17.30 a 19 h
Aprendrem les tècniques bàsiques per fer servir un 
spray i plasmar els nostres dissenys, lletres, dibui-
xos,... a grans superfícies.

CÒMIC I ART GRÀFIC
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns 19 a 20.30 h
Amb Gerard Ortega 
Amb el taller de Còmic i Art Gràfic ens introduirem al 
món del dibuix i aprendrem totes les tècniques i estils 
del còmic (manga, americà i europeu), la il·lustració i el 
grafisme. Dissenyarem personatges i mons fantàstics, 
i també  marques i logotips, descobrirem la narrativa 
gràfica, el color i el retoc digital. Un taller imprescindi-

ble per a qualsevol amant del dibuix o la creació.

GUITARRA tots els nivells
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 17.30 a 19 h
Amb Toni Rubies
Si sempre has volgut tocar la guitarra i mai has tin-
gut 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 !

HIP HOP 
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 19 a 20.30 h
Aprèn a treballar els diferents estils dintre de la old 
y new school (poping, locking, Foundation, gansta...). 
Augmenta la teva coordinació i memòria aprenent co-
reografies per possibles actuacions. Posa en practica 
la teva essència i ritme amb exercicis de freestyle.

DANSA CONTEMPORANIA
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 17.30 a 19 h
Tens ganes de ser creatiu i posar el teu cos en mo-
viment? Aquest és el teu taller. Deixa que el teu cos 
s’expressi i redescobreix els seus moviments.

HIP HOP iniciació dissabtes
Per a joves de 12 a 17 anys
Dissabtes de 18 a 19.30h
Vine a passar una tarda de dissabte diferent mentre 
aprens a ballar HIPHOP amb els teus amics i amigues.

FUNKY
Per a joves de 12 a 17 anys
Divendres de 17.30 a 19h
Vols aprendre a ballar aquesta dansa urbana? si 
t’apassiona moure’t i la música funky vine a passar un 
divendres diferent.

ZUMBA
Per a joves de 18 a 29 anys
Divendres de 19 a 20.30h
Vine a ballar, descarregar tensions i carregar energies 
a ritme de Zumba! Comença el cap de setmana a tope!

KPOP
Per a joves de 12 a 17 anys
Dissabtes de 16 a 17.30
Amb Georgina Guzmán
T’agrada el Pop  Coreà i vols aprendre les coreografies 
dels grups més coneguts? Apunta’t a aquest taller! 



TALLERS PER a JOVES 
d’12 a 14 anys i de 15 a 29 anys
 
Inscripcions obertes: a partir del 18 de desembre
De dilluns a divendres de 15 a 21h 
Durada: 9 sessions 
Inici tallers:  setmana del 22 al 26 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 fotocopia de la targeta sanitària (si son me-
nors de 18 anys)

ENTRE NOIES   €
Dilluns de 18.00 a 19.30 h
Tens dubtes sobre: menstruació, sexualitat, relacions 

de parella, amistat, salut..? Vols compartir experiènci-
es amb altres noies com tu?
De 13 a 20 anys. Amb inscripció prèvia.

CREA un CURT! (taller de curtmetratge)  €
Dijous de 17.30 a 19.00 h
Si tens ganes de fer un curt explicant les teves vivènci-
es, a partir de temes del teu interès, amb un punt crític 
i molt més aquest és el teu espai!
De 12 a 18 anys.  Amb inscripció prèvia.

 

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 
Dilluns, de 17 a 20 h
A partir del 15 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.

TARDA JOVE
Dimarts, de 17 a 20h
A partir del 16 de gener
Tarda per desenvolupar i donar vida a diverses inqui-
etuds dels adolescents i joves: Jocs de taula, iniciació 
als esports de contacte, manualitats, ball...

MULTIESPORT 
Els dijous, de 17.30 a 19h
A partir del 18 de gener
Practica 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
CARACTERITZACIÓ
Divendres, 9 de febrer, a partir de les 17.30 h
CICLE: Carnaval a les Planes
Tens disfressa per al Carnestoltes, però necessites 
maquillatge i elements per a caracteritzar-te? Nosal-
tres et donem idees i t’ajudem.
Esther Hurtado

TORNEIG AGE OF EMPIRES
Dimecres, 14 de febrer, de 17.30 a 20h
Torneig d’Age of Empires, un joc d’estratègia on po-
dràs escollir la teva civilització i fer-la créixer. Conque-
rir, aliar-se i defensar-se en una aventura trepidant.
Hi haurà premi per al guanyador/a.

TORNEIG DE PING-PONG
Dilluns, 5 de març, de 17 a 20h
Torneig de ping-pong, per a participants de 12 a 17 
anys. Amb premi per al guanyador/a i finalista.
 

CENTRE C ÍVI C L ’ELÈCTR IC
€



SERVEIS
BUCS D’ASSAIG
De dilluns a dissabte i de 10h a 20.30 h
Locals d’assaig musical.
Disposem de dos espais especialment dissenyats per-
què els músics joves puguin reunir-se, assajar i treba-
llar 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 as-
sagen 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 guitarra i baix, equip 
de veus, teclat… (Peavey, Hughes & Kettner, Fender, 
Pearl, Yamaha, etc…). 

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 suport a artistes i companyies emergents 
de teatre, dansa, música o altres disciplines de la ciutat 
i del districte de Sarrià - Sant Gervasi, en connexió amb 
els cicles Llença’rt i 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. Aquest hi-
vern
 seguim amb el taller setmanal d’Streetboard cada dis-
sabte a la pista dels jardins de la Vil.la Cecília i un nou 
de Teatre creatiu al gener. T’interessen? Espais gratuïts 
amb inscripció prèvia. Informa-te’n al Centre Cívic. Si 
el que vols fer és dansa, cinema, música, fotografia 
o altres, pots proposar–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 ser-
veis, 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 
activitats del centre mitjançant exposicions que hi es-
tan relacionades. La cafeteria de l’equipament també 
conté espai expositiu destinat, en aquest cas, exclusi-
vament per a exposicions de fotografia. Consulteu-ne 
la disponibilitat i les condicions al web  https://ajunta-
ment.barcelona.cat/ccivics/sarria o escrivint al correu 
electrònic exposarria@qsl.cat

ACTIVITATS
Consulta les bases per participar-hi al web: http://ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/sarria, al nostre correu 
ccsarria@qsl.cat o bé trucant al 93 256 27 20.

PERISCOPI  Documental amb col.loqui   €
Dijous, 15 de març, a les 19 h

Aprofitant el Dia Internacional de la dona, en el proper 
Periscopi parlarem sobre dona i música.
“A 20 passes de la fama”, documental dirigit per Mor-
gan Neville ( 2013 / USA / 87 min.) Es va presentar al 
Festival de Sundance, al Festival de Sant Sebastià, i al 
prestigiós Festival Internacional de Cinema Documen-
tal Musical de Barcelona, In-*Edit Beefeater i més tard 
va obtenir amb l’Oscar a Millor Documental. La desco-
neguda història de les coristes que han acompanyat a 
algunes de les més grans llegendes de la música.mo-
derna. Les seves veus harmonitzen a les bandes més 
populars de la música, però mai sabem qui són aques-
tes cantants o quina vida porten, fins ara.
Cinefòrum dinamitzat  per membres de la Coordinadora 
de  Rock de Sarrià i convidades especials.

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 mi-
nuts 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/ccivics/sarria

CENTRE C ÍVI C 
DE SARR IÀ



MÍNIM MOSTRA    €
Divendres, 9 de març, a les 19.30 h. 
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 pro-
jecte artístic. 

MÚSICA EN DIRECTE - CRS
CONCERT al Soterrani 
Divendres 26 de gener, a les 22 h
Preu: 3,19 €* 
THE NAINTIS (covers ’90) + TAXIDERMISTAS (rock pop)
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

JAM SESSION AL SOTERRANI   €
Divendres 23 de febrer, a partir de les 22 h
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 tre-
pitjar l’escenari. BackLine, escenari i tècnic a disposi-
ció. Porta el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

CONCERT AL SOTERRANI 
Divendres 23 de març, a les 22 h
Preu: 3,19 €* (*) Preu públic pendent d’aprovació.
CHAMAN (rock) + LEAVING LAS VEGAS (rock)
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

MÚSICA BCN. Viatge sonor per la història de la música.
Cicle de concerts organitzat per la xarxa de Centres 
Cívics de Barcelona en col.laboració amb L’Escola Su-
perior de Música de Catalunya – ESMUC.

BALKAN PARADISE ORCHESTRA   €
L’esperit dels Balcans.
Dijous 4 de gener, a les 19.30 h.
Aforament limitat.

ICONES DEL ROCK   €
Les estrelles fugaces de la música moderna.
Dijous 18 de gener, a les 19.30 h.
Aforament limitat.

MÚSICA DE CONTE   €
Contes de vent-fusta.
Dissabte 3 de febrer, a les 19.30 h.
Aforament limitat.

L’ERA DEL SWING
El ritme irresistible dels anys trenta i quaranta del segle 
passat.

Dissabte 3 de febrer, a les 19.30 h.
Aforament limitat.

MÚSICA DE PEL.LÍCULA   €
Les bandes sonores que tots recordem.
Dissabte 3 de març, a les 19.30 h.
Aforament limitat.

EXPOSICIONS
“LOVE YOURSELF  FIRST”   €
Del 2 al 27 de gener
Exposició de fotografia. L’autora ha creat aquest pro-
jecte enfocat a les dones, amb l’objectiu d’enaltir la 
identitat, la bellesa real, i trencar amb els estereotips 
i canons imposats per la societat actual.
L’amor propi és molt important. Aprendre a estimar-
te tal com ets pot canviar la teva percepció del que 
t’envolta. Tenim el poder, el poder de ser com volem ser.
A càrrec de Indira luli
https://500px.com/indiraluli
 
LAND OF AUTUMN   €
De l’1 al 28 de febrer
Exposició de fotografia inspirada en l’estètica del 1900, 
aquesta sèrie suggereix com la indumentària configura 
la identitat social, tot emmarcant figures i objectes en 
un espai  d’aïllament, introspecció i calma.
A càrrec d’Anna de Izaguirre 
www.anadeizaguirre.com

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 setembre.

LABORATORI DE TEATRE CREATIU    €
(joves de 12 a 16 anys)
Dimecres de 18.30 a 20 h 
17, 24 i 31 de gener
(3 sessions)
Crearem un personatge inventat, treballarem la seva 
biografia, jugarem com és la seva vida, personalitat i 
físic. Utilitzarem eines de teatre corporal i gestual. Des-
envoluparem el personatge a través de l’imaginatiu, el 
joc, sense esforçar-nos, deixant que és manifesti. Cal 
portar roba o algun objecte que ens inspiri a crear.
A càrrec de fholia teatro

LABORATORI STREET BOARD 
(joves a partir de 12 anys)
Dissabtes de 15.30 a 17.30 h Gener, febrer i març



Preu: Gratuït (10 sessions)
Espai Laboratori obert de pràctica d’streetboard. L’espai 
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!
A càrrec de Gazpacho Boards

TALLERS PER  A JOVES 
ROBÒTICA PER JOVES ( joves de 12 a 16 anys) NOU
Dilluns, de 18.30 a 20 h  8 de gener>12 de març
Preu: 43,89 €* (15 hores)
Una bona manera per entendre el món actual on vivim 
i la revolució tecnològica que estem presenciant és 
comprendre la lògica i l’estructura computacional que 
hi ha darrera. Ens introduirem a la programació de ma-
nera molt pràctica i més visual i molt senzill d’utilitzar. 

COSTURA CREATIVA ( joves de 12 a 15 anys) NOU

Dimecres, de 18.30 a 20 h  10 de gener>14 de març
Preu: 43,89 €* (15 hores)
Tuneja’t la roba amb estil propi, aprèn a fer la bora als 
pantalons o a arreglar aquella peça que tant t’agrada. 
Material que cal portar: fil, agulla, ganes d’apendre i la 
peça que vulguis arreglar o customitzar.

SONORITZACIÓ DE CONCERTS (joves de 18 a 29 anys) 
Divendres, de 19 a 20.30 h 12 de gener>16 de març
Preu: 43,89 €* (15 hores)

T’agradaria sonoritzar un concert? Aprendrem la con-
figuració, entrada i sortida d’una taula de mescles, 
els tipus de micròfons, com funcionen els diferents 
tipus de processadors: equalitzadors, compressors, 
multiefectes..., i la sonorització de petit i mitjà format 
d’espectacle

INTRODUCCIÓ A LA GUITARRA I 
(joves de 12 a 15 anys) 
Dissabtes, de 10.30 a 12 h 13 de gener > 17 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 pocs acords veurem quins grans re-
sultats podem obtenir. Cal portar l’instrument!

INTRODUCCIÓ A LA GUITARRA II 
(joves de 16 a 20 anys) 
Dissabtes, de 12 a 13.30 h 13 de gener > 17 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 pocs acords veurem quins grans re-
sultats podem obtenir. Cal portar l’instrument!

CENTRE C ÍVI C 
VI L · 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 can-
tautor 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.

NOU

NOU

NOU

€



ESTRENES AUDIOVISUALS
Disposem d’un auditori amb capacitat per a 80 perso-
nes i de les infraestructures necessàries per projectar 
el teu curtmetratge, documental, migmetratge, webse-
rie... en format digital. Envia’ns la informació al ccvila-
florida@qsl.cat, a l’assumpte posa Estrenes audiovi-
suals 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 crea-
ció de projectes de tipus acadèmic, emprenedoria, 
d’auto-ocupació, produccions artístiques o projectes 
socioculturals vine al centre cívic Vil·la Florida on dis-
posaràs d’un espai habilitat per a treballar en el teu 
projecte. 
Envia la demanda al ccvilaflorida@qsl.cat, a l’assumpte 
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’Informació Juvenil amb la informació de diferents 
activitats que hi ha a la ciutat i que poden ser del teu 
interès. 

ACTIVITATS 
GENERACIÓ 2.0 TALLERS DE CUINA 
I NUTRICIÓ PER A JOVES!
Tots els divendres del 3 de novembre a l’1 de desem-
bre de 19 a 21 h
Tens entre 17 i 29 anys? T’interessa la cuina? Vols sa-
ber què menges? Què en saps de nutrició? Inscriu-te al 
punt d’informació del Centre Cívic del 20 de desembre 
de 2017 al 9 de febrer de 2018 i viu l’experiència Gene-
ració 2.0. El que menges avui, la teva salut de demà!

Calendari de sessions d’hivern:

16 febrer Carxofes en escabetx i cítrics i Creps de 
carxofes, espinacs i brie.

23 febrer Amanida de bacallà fresc i espàrrecs i 
Brandada de bacallà.

2 març   Crema d’espinacs i Espinacs amb cigrons, 
panses i pinyons.

9 març   Moniato rostit amb bròquil i Cuscús de ca-
lamars i bròquil.

16 març   Crema de bolets amb parmesà i pastís de 
bolets i pollastre.

Cal inscripció prèvia a partir del 20 de desembre al cen-
tre cívic Vil·la Florida, per telèfon al 932546265 o correu 
electrònic ccvilaflorida@qsl.cat.
        TALLERS
Inscripcions on-line: a partir del 16 de desembre
Preu Jove: 2,66€/ hora ( IVA inclòs)*
Inici tallers: setmana del 8 de gener
Places limitades

INICIACIÓ A L’ORIGAMI (12 a 29 anys) NOU

Dijous de 18.30 a 20.30 h 11 gener > 15 març
 (20 hores)  1.95€* (material)
Taller dinàmic on aprendrem les tècniques bàsiques de 
l’origami, llegirem diagrames i veurem com tractar el 
paper per poder-lo treballar.
A càrrec d’Alicia Olaya.

URBAN DANCE (16 a 20 anys) NOU

Dijous de 20 a 21 h  11 gener > 15 març
(10 hores) 
En aquest taller es treballarà resistència física, elastici-
tat, força i coordinació mitjançant diferents coreogra-
fies a ritme de R&B, hip hop i la música més comercial. 
S’aprendran passos i moviments que s’utilitzaran en les 
diferents coreografies, sense deixar de treballar dinà-
miques de grup per dinamitzar les classes i crear un 
bon ambient. A càrrec de Sant Andreu pas a pas.



SERVEIS
SUPORT A LA CREACIÓ
Tens un projecte escènic? I vols actuar a la Casa Or-
landai? Et proporcionem un espai per donar-te suport 
a tirar-lo i presentar-lo. Envia’ns la informació a progra-
macio@casaorlandai.cat

JAM SESSIONS
Divendres 13 de gener, Divendres 2 de febrer, 20 h i 2 
de març, 20 h
Cada primer divendres de mes, l’escenari t’està espe-
rant: ets cantautor/a, tens ganes de provar-te en direc-
te? Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com

ACTIVITATS
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
Divendres al vespre / Entrada gratuïta
CADA DIVENDRES teniu una cita amb l’art emergent a 
Sarrià. Trobareu concerts i espectacles IMPERDIBLES 
de petit format davant els finestrals del Cafè Orlandai, o 
pujant les escales cap a la Sala JV. Foix. Veniu a viure-
ho!

Divendres 19 de gener,  20 h
BUMM! 
Teatre
De la mà d’ImproTeatre, viurem  un còctel d’escenes 
ple d’improvitzacions esbojarrades amb un toc de 
clown, ironia, sense guió ni trama prèvia. Energia a dojo 
a la Casa Orlandai!

Divendres 27 de gener,  21 h
ITAL-SKOL 
Música
Aquest col·lectiu nascut a Sarrià-Sant Gervasi ens 
porta una maleta de vinils clàssics jamaicans dels 60’s 
als 90’s! La seva posada en escena és al més pur estil 
jamaicà: un sol plat, un micròfon i música per tots els 
interessats i desinteressats que s’hi acostin! 

Dissabte 10 de de febrer, 21 h
IMPERDIBLE DE CARNAVAL Sonats Apart.
Música
Banda formada per vuit joves del barri diposats a com-

partir les millors versions del panorama musical català, 
amb molta festa, i amb ganes de passar-ho bé, a ritme 
de ska, reggae i rumba

Divendres 16 de febrer, 20 h
CABARET ESCOPINYA
Humor i màgia
Cabaret bandarra, interactiu i participatiu que barreja 
jocs de màgia i divertits monòlegs: la Montserrat Esco-
pinya aterra a Sarrià, preparats/des??!!

Divendres 23 de febrer, 21 h
PAVVLA
Música
La jove cantant revelació Pavvla, i el seu directe sen-
sible i directe energètic arribà a la Casa Orlandai. Una 
veu melosa i tendre, amb l’única ajuda d’una guitarra, 
ens presentarà el seu potent acústic. 

Divendres 9 de març, 20 h
LA MIRADA VIOLETA
Poesia i música
Cançons, poemes i textos que ens fan submergir en el 
món de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig, de la 
mà també de dues dones, Aina Torres i Meritxell Gené, 
música i paraula amb perspectiva feminista.

Divendres 16 de març, 21 h
MOSTASSA
Música
Mostassa, guanyadors del D.O. Tarragona 2016, són 5 
músics sense tabús estilístics i amb cançons plenes 
d’energia que presenten el seu primer treball “El que 
vam ser”. Pop-rock amb poesia clara i directa a la Casa 
Orlandai.

Divendres 23 de març, 20 h
KHALID L’HEROI MITOLÒGIC
Teatre
“Siria, 2017, en una ciutat de cendra on ha caigut la llu-
na, Khâlid, de 5 anys, lluita i es baralla per no perdre la 
innocència.” Una atmosfera poètica, un viatge a la llu-
na on la música de la mateixa autora ens transportarà a 
un lloc molt llunyà i molt a prop alhora, de la mà de dues 
joves actrius, i dramaturga.

CASA ORLANDA I
€



CARNAVAL

CONCERTS DE CARNAVAL
Dissabte 10 de febrer a les 21h
Vine a ballar i passar-ho bé la nit de Carnaval, amb dues 
bandes que portaran molta festa al ritme de les millors 
versions. Us hi atreviu a venir disfressats/des??

MARÇ FEMINISTA

Exposició: TRES VOLTES REBEL. 
Del 9 al 23 de març, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Acollirem l’obra de la jove, Ame Soler, on il·lustra re-
trats femenins amb poemes o cançons, la lluita feminis-
ta. Imatges plenes de colors, amb un traç ple de vitali-
tat, tota una explosió visual i reivindicativa.

URBAN ART 
Divendres 19 de març durant tot el dia. 
El col·lectiu d’il·lustradores feministes BRAVAAS, vin-
drà a pintar en directe al Pati d’en Marcel, on pretén 
reivindicar el paper femení en l’art urbà. Les millors ex-
pressions de les artistes graffiteres t’hi esperen!!!

XERRADA

Dimecres 24  de gener a les 19h
GENTRIFICACIÓ I HABITATGE A SARRIÀ. 
Dues paraules que apareixen de forma recurrent als 
mitjans, però sabem exactament que és aquest nou 
fenomen anomenat gentrificació? Debatrem tant els 
factors com les seves conseqüències en un barri com 
Sarrià, i si tenim eines al nostre abast per fer-hi front.
Organitzat per ESS, Economia Social i Solidària.

TALLERS
Per a antics alumnes dels tallers de tardor del 2017 i 
persones sòcies de l’ACCO a partir del 30 de novembre 
a les 11 h. Inscripció presencial
Per a nou alumnat a partir de l’11 de desembre a les 11 
h. Inscripció online i presencial.
Obertura inscripcions en línia: a partir de l’11 de desem-
bre a les 11 h.  (www.casaorlandai.cat/tallers)
Horaris: de dilluns a dissabte d’11 a 14 i de 17 a 21 hores. 
Els festius no es fan inscripcions.
Ara també et pots inscriure al Palau de la Virreina;
Oficina Tiquet Rambles
La Rambla, 99
De dilluns a diumenge  de 10 a 20:30h
Període lectiu
Inici del trimestre: la setmana del 15 de gener (si no 
s’indica el contrari al taller)
Fi del trimestre: la setmana del 19 de març (si no s’indica 
el contrari al taller)

REPARACIÓ DE TAULETES I SMARTPHONES NOU

Divendres 23 de febrer, a les 19 h (**data pendent de 
confirmar)
Preu: taller gratuït (2 hores). Taller per a joves a partir 
de 12 anys
Tens la pantalla del mòbil o la tauleta trencada? T’ha 
caigut aigua sobre? No funciona el connector del ca-
rregador? En aquest taller aprendràs les tècniques bà-
siques de reparació d’smartphones i tauletes. Si tens un 
aparell espatllat... porta’l! 
Amb Andròmies

RAP PER A JOVES!  NOU

Dimarts de 19 a 21 h. Del 13 de febrer al 6 de març. 
Preu: 21,28 €* (8 hores). Taller per a joves a partir de 
12 anys
En aquest taller aprendràs a utilitzar la rima i a estruc-
turar versos sobre una base musical: treballaràs tant la 
part tècnica, vocal i interpretativa com el contingut de 
les lletres. Entre tots, escriureu un rap i l’enregistrareu! 
Amb Pol Bassols, de Taller de Ritmes

IL·LUSTRACIÓ FEMINISTA  NOU

Dijous 15 de març a les 18 h
Preu: taller gratuït per a joves a partir de 12 anys
A través de l’expressió artística i l’ús de diverses tèc-
niques d’il·lustració, reflexionarem sobre la violència 
masclista i el rol de la dona a la nostra societat.
Amb Brabas, col·lectiu feminista d’il·lustració

L’ELECTRICITAT A RÈGIM! NOU

Dimarts 30 de gener a les 19 h
Preu: taller gratuït per a joves a partir de 12 anys
Ets jove i t’acabes d’emancipar? No saps com fer-ho 
per pagar el just amb les teves factures elèctriques? 
En aquest taller aprendràs a optimitzar el consum 
d’electricitat a casa!
Amb Ecoserveis, referents en cultura energètica

ACROIOGA  
Divendres de 18 a 20 h. Del 19 de gener al 23 de març
Preu:  53,20 €* (20 hores). Taller per a joves
La pràctica de l’acroioga fusiona la saviesa espiritual 
del ioga, l’amor bondadós del massatge tailandès i la 
força dinàmica de l’acrobàcia. No és necessària expe-
riència prèvia per a la realització del taller.
Amb Arapuá, professora d’ AcroYoga certificada per 
AcroYoga International



SERVEIS
ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES
Dimarts i divendres de 17 a 19.30 h
Aquests horaris estan sotmesos a canvis, segons les 
activitats puntuals i els tallers. 

PUNT MULTIMÈDIA
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a diven-
dres, de 17 a 20 h
Aquests horaris estan sotmesos a canvis, segons les 
activitats puntuals i els tallers. 

FEM COLLA 
Els dimarts i 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.

PROJECTE FOTOGRÀFIC
LES DONES I NENES DE VALLVIDRERA, 
Els divendres 16 i 23 de febrer i el 2 de març, a les 17.15 
h, els nois i noies de Fem colla treballaran la perspectiva 
de gènere el través de la fotografia.

BRAINSTORMING
Divendres, 16 de febrer, a les 17.30 h 
Sortim al carrer a capturar imatges i pensaments de les 
noies de Vallvidrera
Divendres, 23 de febrer, a les 17.30 h 
Retoc d’imatges
Divendres, 2 de març, a les 17.30 h
Exposició dones i nenes de Vallvidrera
Dijous, 8 de març, a les 17.30 h

TALLERS PUNTUALS
JOCS DE SEMPRE
Divendres, 12 de gener, a les 17.30 h

KAHOOT, DEMOSTRA QUANTES COSES 
SAPS DEL GRUP
Divendres, 19 de gener, a les 17.30 h

CENTRE C ÍVI C 
VÀZQUEZ MONTALBÁN

€



 CAN CASTELLÓ

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

TALLERS I ACTIVITATS 
Inscripcions obertes: a partir dilluns 8 de gener
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h

ADMINISTRAR LA RÀBIA, ES POT
Per a joves de 20 a 29 anys
Dissabtes d’11 a 13.30h 10, 24 de febrer i 10 de març
Preu: 21,95€*
Taller teòric–pràctic amb èmfasi en les experiències 
personals i de grup, en l’intercanvi i el diàleg. Mi-
tjançant l’ecologia personal els participants aprendran 
a administrar les emocions i els sentiments per prevenir 
els inevitables conflictes, promogui i mantingui “cons-
cientment” un clima sostenible, disminuint la incidèn-
cia i prevalença de la somatització. 
Amb Giusseppa Lulli.



DRET A LA SEXUALITAT DELS JOVES AMB DISCAPA-
CITAT INTEL·LECTUAL 
Dilluns 19 de març a les 18.30 h
Parlarem sobre el dret a la sexualitat dels joves amb di-
versitat funcional i donarem a conèixer recursos on els 
joves poden rebre acompanyament per resoldre dubtes 
i neguits entorn aquest tema.
A càrrec d’Institut Municipal de Persones amb Disca-
pacitats i “Plaers” Servei d’Atenció a  persones amb 
Diversitat Funcional del CJAS

BARCELONA TREBALL JOVES
Assisteix a les sessions del programa “Barcelona Tre-
ball Joves” de Barcelona Activa al PIJ. Consulta les 
activitats i fes la inscripció a la web: www.bcn.cat/
treball/joves

Com gestionar el perfil professional a les xarxes so-
cials?
Dilluns 22 de gener d’11 a 13 h

Taller pràctic: Vine a fer que el LINKED IN et serveixi 
per buscar feina
Dimecres 14 de febrer de 11 a 13 h

Cooperant per alliberar el nostre potencial
Dilluns 12 de març a les 18 h

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

ACABES L’ESO JA SAPS QUÈ FARÀS?
De febrer a març
Activitat dirigida a grups-classe de 4t d’ ESO. inclou una 
xerrada informativa, dinàmiques de grup i un llibret on 
es presenten les diferents possibilitats formatives un 
cop els i les joves acaben l’ ESO, tant si graduen com si 
no. (Cal concertar visita)

FILL/A S’ACABA L’ESO I ARA QUÈ FEM? (PER A PARES 
I MARES)
Dilluns 5 de febrer a les 19 h
Taller destinat a mares i pares, on s’oferiran eines i re-
cursos per a l’ajuda en la presa de decisions acadèmi-
ques dels fills i filles.

TALLER ORATÒRIA
Dijous 1 de març de 18 a 20 h
Vols preparar-te per fer una presentació d’un treball? 
Has de defensar la teva idea en públic? Tens una en-
trevista grupal de feina?... Si necessites millorar “el teu 
parlar en públic”, aquest és el teu taller.
A càrrec Marc Fornells, docent de secundària.

OPORTUNITATS PER A MENORS A L’ESTRANGER 
Dimecres 21 de març a les 18.30 h
Els alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional 
també poden fer una estada formativa de curta o llarga 
durada a un país de la Unió Europea.  
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat Internacional de 
la Xarxa de PIJ’s de Barcelona.

COM COMENÇO A FER EL MEU TREBALL DE RECERCA 
(TR)
Dilluns 29 de gener 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 La Salle (URLL)

BEQUES PER A NOIES AMB ESTUDIS TECNOLÒGICS/
CIENTÍFICS
Dimecres 7 de març a les 18 h
Informa’t sobre l’existència de beques que fomenten 
els estudis científico-tecnològics entre les noies.
A càrrec de Assessoria de Mobilitat Internacional i La 
Salle (URLL) .

TALLER COMPRESES DE TELA (ATE I PIJ)
Dijous 8 de març de 18 a 20 h

XERRADA: RECURSOS EDUCATIUS I DE CRIANÇA PER 
A FAMÍLIES NOVELLS 
Dijous 15 de març a les 18.15 h al Centre Cívic Vil·la 
Urània c/ Saragossa 29
Informació sobre els recursos i serveis per a infants i 
famílies (escoles bressol, espais familiars, ludoteques, 
escoletes d’educació lliure, mares de dia,...).

PUNT INFORMAC IÓ JUVEN IL 
SARR IÀ ·  SANT GERVAS I

€



20a 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 carnaval per presentar 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 Clarà
Del 8 de gener al 2 de febrer de 2018
Horari: de dl. a dv. de 20.30 a 1h
Biblioteca Clarà
C/Doctor Carulla, 22-24
FGC: Tres Torres (L6)
Bus: 14, 22, 64, 74, 75
 

Sala d’estudi nocturna Collserola
Del 8 de gener al 2 de febrer de 2018
Horari: de dl. a dv. de 21 a 1h
Centre cívic Vallvidrera-Vázquez Montalban
C/ dels Reis Catòlics, 16-34
FGC: Vallvidrera superior
Bus: 211, 218

Sala d’estudi Joan Maragall
Del 8 de gener al 2 de febrer de 2018  
Horari: de dl. a dv. de 21 a 1h. Cap de setmana,
dissabtes de 10 a 21h i diumenges de 9 a 21h
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

BATXIBAC 
Dijous 15 de febrer a les 18h Informa’t sobre el batxille-
rat que et permet fer una immersió en llengua i cultura 
franceses i obtenir al finalitzar-lo la doble titulació del 
batxillerat català i el baccalauréat francès.
A càrrec d’INS Montserrat i INS Menéndez y Pelayo.

*Preus pendents d’aprovació



PUNT INFORMACIÓ JUVENIL 
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/PIJSarriaSntGer-
vasi
Horari:
De dilluns a divendres de 16 a 21 h. 
Els dimecres també de 10 a 15 h. 

ESPAI JOVE CASA SAGNIER
c/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier)
08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95
casaldejoves@casasagnier.net
www.bcn.cat/casasagnier
http://casaldejoves.casasagnier.net
https://www.facebook.com/casaldejoves-
sagnier
Activitats per a adolescents i joves 
d’11 a 29 anys
Bus: 16, 17
FGC: Plaça Molina i Pàdua (L7), Sant 
Gervasi (L6)
De dilluns a divendres de 15 a 21h. 
Dissabtes de 16 a 20 h.

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
C/ Eduardo Conde, 22-42 08034 Barcelona
Tel. 93 256 27 20 i fax 93 256 27 24
joves.sarria@qsl.cat
bcn.cat/ccsarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
twitter.com/ccsarria
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabtes de 10 a 21h
FGC: Reina Elisenda i Sarrià / Metro:
L3 Maria Cristina
Bus: 6, 16, 33, 34, 63, 66, 70, 72, H6,
78 i 130

CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA 
VAZQUEZ MONTALBAN
C/ dels Reis Catòlics, 16-34. 08017 
Barcelona
Tel. 93 406 90 53
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com
www.bcn.cat/ccvazquezmontalban
Dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 21.30 h
FGC: Vallvidrera superior/Bus 211, 218

CENTRE CÍVIC L’ELÈCTRIC
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5
08017 Barcelona
Telèfon: 93 205 40 09
cclelectric@cclelectric.com
http://ccivics.bcn.cat/lelectric

Twitter: @CCvicLElctric 
Facebook: Centre Cívic l’Elèctric
Transport:
FGC S1 S2: Les Planes
Bus: 118 i 128
Horaris del centre
Dilluns i dijous de 10 a 14 h
Dilluns a dissabte de 16 a 21 h

CC CASA ORLANDAI
C/ Jaume Piquet, 23
08017 BARCELONA
TEL: 93 252 42 62
FAX: 93 205 84 03
A/E: info@casaorlandai.cat 
WEB: www.casaorlandai.cat 
BLOC: www.casaorlandai.cat/blogs/enti-
tats/ 
WIKI: www.casaorlandai.cat/wiki/ 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 10 a 22 h, 
dissabtes de 11 a 14 h i de 15:30 a 21 h
Transports:
FGC: Sarrià (sortida c/ Mare de Déu de 
Núria)
Bus: 22, 30, 64, 66, 75
Nit bus: N7, N8 

CENTRE CÍVIC VIL·LA FLORIDA
c/ Muntaner 544
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 62 65
ccvilaflorida@qsl.cat
BARCELONA.CAT/CCVIL.LAFLORIDA
facebook.com/CentreCivicVilaFlorida
instagram.com/vilaflorida
twitter.com/ccvilaflorida
FGC: Putxet, Avda. Tibidabo
BUS: 58,64,16,H6,22,75 I 123,V13,H4 
Bicing: c/ Reus, 23
De dilluns a divendres de 10 a 21 h. 
Dissabtes de 10 a 13 h.  

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
C/ Castelló, 1-7 (Jardins Can Castelló)
08021 Barcelona
Tel. 93 241 78 74
info@cccancastello.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/can-
castello
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.


