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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS                                                                         

MATRíCuLES ALS TALLERS DE CONTINuïTAT

Les matrícules als tallers de continuïtat es podran fer  del dissabte 
10 al 16 de març. 

•	 En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.com 
a partir de les 9 h del matí del dissabte 10 de març i fins 
divendres 16 de març ininterrompudament.

•	 Presencialment, de dilluns a divendres, al centre cívic  de 
9 a 14 h i de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 12 de març i 
fins divendres 16 de març. 

Tots els tallers de continuïtat estan assenyalats amb el símbol C

Les matrícules als tallers de continuïtat  són per aquelles persones 
que es van inscriure en un taller de continuïtat durant el trimestre 
d’hivern de 2018 i només per al mateix grup, horari i taller del 
trimestre de primavera 2018.

MATRíCuLES ALS TALLERS NOuS O PLACES LLIuRES DELS 
TALLERS DE CONTINuïTAT

Les matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de 
continuïtat es podran fer a partir de dissabte 17 de març i fins al 
dia abans de l’inici de la segona sessió del taller.
 
•	 En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.com a 

partir de les 9 h del matí del dissabte 17 de març. 

•	 Presencialment, de dilluns a divendres, al centre cívic de 9 a 
14 h i de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 19 de març. 

TALLERS
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TALLERS

Quadre resum del procés de matrícules als tallers del Centre 
Cívic Sarrià:

QuAN QuÈ ON

Matrícules 
als tallers de 
continuïtat

Del 10 al 16 de 
març a partir de 
les 9 h del matí 

ininterrum-
pudament

Mitjançant 
matrícules en 

línia https://sarria.
inscripcionscc.

com

Del 12 al 16 de 
març de dilluns 

a divendres de 9 
a 14 h i de 15 a 

20.30 h

Centre Cívic Sarrià

Matrícules 
als tallers 

nous o a les 
places lliures 
dels tallers de 

continuïtat

A partir del 17 
de març i fins al 
dia abans de la 

segona sessió del 
taller

Mitjançant 
matrícules en 

línia https://sarria.
inscripcionscc.

com 

A partir del 19 
de març i fins el 
dia abans de la 

segona sessió del 
taller

Centre Cívic Sarrià

Cal tenir en compte que: 

•	 Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

•	 La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’im-
port corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb 
targeta bancària en les inscripcions presencials i només 
amb targeta bancària en les inscripcions en línia.

•	 Per tal de poder rebre la devolució de l’import del taller 
heu de notificar la baixa com a data màxima un dia abans de 
l’inici de la segona sessió del taller, independentment de 
si heu realitzat la primera o no. Un cop transcorregut aquest 
període de temps, ja no es retornarà l’import del taller. No 
es farà devolució dels suplements en concepte de material 
una vegada iniciat el taller. Les devolucions es faran efecti-
ves com a màxim en 30 dies hàbils de la seva sol·licitud. Les 
devolucions recollides per una tercera persona han d’anar 
acompanyades d’una autorització expressa.

•	 Els canvis de taller o d’horaris es podran fer com a data 
màxima un dia abans de la segona sessió, independentment 
de si heu realitzat la primera o no i sempre que quedin places 
disponibles al taller sol·licitat.
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•	 El període de matrícula per als tallers puntuals i els itine-
raris culturals coincideix en el període de matrícules als 
tallers nous o de les places lliures dels tallers de continuïtat i 
acaba set dies abans de la primera sessió

•	 El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no 
tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualse-
vol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els suplements 
de material. 

Suplements en concepte de material

•	 Els suplements en concepte de material es lliuraran als talle-
ristes en efectiu a la primera sessió del taller. En cas de baixa 
voluntària, no es farà devolució dels suplement en concepte 
de material.

•	 En els tallers de caràcter puntual caldrà abonar-los en efec-
tiu en el moment de fer la inscripció. En el cas de realitzar 
la matrícula en línia caldrà abonar el suplement al tallerista 
abans de l’inici del taller. 

Preus públics 2018 IVA no inclòs:

•	 2,66 €/hora tallers per a infants
•	 4,11 €/hora tallers familiars 1 adult més 1 o  2 infants
•	 8,22 €/hora tallers familiars 1 adult més 3 o més infants 
•	 2,66 €/hora tallers per a joves
•	 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o nas-

cudes el 1958
•	 4,11€/hora tallers per a la població en general
•	 5,70 €/hora tallers especialitzats per a la població en general
•	 3,39 €/hora itineraris; 1,70 €/hora a partir de la 3a hora

Criteris de reducció per a persones que es trobin en situa-
ció d’atur: 
Per  informar-vos-en, adreceu-vos a la recepció del Centre Cívic 
Sarrià, de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. 

Inici dels tallers: setmana del 3 d’abril de 2018

No hi haurà tallers el 2 d’abril, l’1 i el 21 de maig perquè són 
festius 



TALLERS

1. INTERNET, CORREu      
ELECTRÒNIC I 
XARXES SOCIALS AMB 
ORDINADOR I MÒBIL            

Dimarts, de 17 a 18.30 h
3 d’abril >12 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Porta el teu telèfon, treballa 
amb els nostre ordinadors i 
aprèn a fer vídeo trucades, 
crea un compte de correu, 
comunica’t amb un xat i 
descobreix les xarxes socials!
A càrrec de Miniclick

2. WORD, EXCEL I        
POWER POINT       

Dimarts, de 18.30 a 20 h
3 d’abril>12 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller on aprendrem a utilitzar 
aquests programes, eines que 
podem fer servir en el nostre 
dia a dia. Veurem els menús 
principals i també aprendrem 
petits trucs pràctics que 
no surten als manuals. Es 
treballarà la versió 2007. Cal 
tenir nocions bàsiques.
A càrrec de Miniclick

3. ORgANITzA EL TEu     
ORDINADOR      

Dimecres, d’11.30 a 13 h
4 d’abril>6 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprendrem com podem treure 
el millor profit del nostre 
ordinador i que es converteixi 
en eina pràctica i útil. Organitza 
la informació del teu escriptori, 
aprèn a crear carpetes, a 
endreçar i eliminar arxius...i 
molt més. Curs adreçat a 
persones amb  coneixements 
mínims d’ofimàtica.
A càrrec de Miniclick

N

C

C
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AuLA MuLTIMÈDIA                       

EXPRESSIÓ. LES ARTS  I  LES ARTESANIES                       

4. RESTAuRACIÓ DE         
MOBLES                

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
9 d’abril>11 de juny
Preu: 89,52 € (18 hores) §  10 €
L’objectiu d’aquest curs és 
aprendre a restaurar i poder 
recuperar mobles i petits 
objectes de fusta.
Material que s’ha de portar 
el primer dia de classe: una 
peça petita per restaurar, bata 
i guants.
A càrrec de Mar Fumadó

C
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5. PINTuRA I DIBuIX         
TARDA           

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
9 d’abril>11 de juny
Preu: 89,52 € (18 hores) 

Formació trimestral continuada, 
tant per a aquelles persones 
que desconeguin les seves 
capacitats expressives i 
creatives , com per les que 
desitgin continuar amb la 
dinàmica del procés creatiu 
personal; desenvolupant totes 
les tècniques pictòriques: oli, 
aquarel·la, pastís, així com una 
breu introducció al dibuix del 
natural: (especialment dirigida 
per als iniciats al món de l’art 
pictòric) , al final del programa 
es procedirà a la realització 
d’una exposició col·lectiva 
com a dinàmica del procés 
pictòric. 
A càrrec de Silvia G. Armesto

6. PATChWORk         

Dimecres, de 18 a 20 h
4 d’abril>6 de juny
Preu: 99,46 € (20 hores) 

Curs on desenvoluparàs els 
teus dots costurers i la teva 
creativitat amb l’art de combi-
nar teles i colors per confecci-
onar peces.
Material que cal portar el 
primer dia de classe: retalls 
de tela, costurer i peça per re-
alitzar.
A càrrec de Núria Boldova

7. ENQuADERNACIÓ                 

Dimarts, de 18 a 20 h
17 i 24 d’abril
Preu: 19,89 € (4 hores) §  12 €

L’objectiu d’aquest taller és 
que l’alumne aprengui dos 
tècniques d’enquadernació 
mitjançant la realització 
d’una llibreta flexible, folrada 
amb paper  marmolejat  o 
cartolina i cosida en forma 
de  cadeneta  amb fil de lli. La 
segona llibreta és de tapa dura 
i amb un cosit a l’estil
japonès, amb fil de lli. Es posarà 
l’accent en un vocabulari 
específic d’enquadernació,
en eines pròpies d’aquest 
ofici i en materials clàssics 
i contemporanis utilitzats 
en diferents tècniques 
d’enquadernació.
A càrrec de Charnela 
Enquadernació

C

C

N
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CuLTuRA I SOCIETAT                              

8. hISTÒRIA DE L’ART: EL 
RENAIXEMENT            

Dimarts, d’11 a 12.30 h
3 d’abril>12 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)
L’art renaixentista italià va 
ser un dels moments més 
representatius i bells de la 
història d’aquest país. El 
present taller s’enfoca en el 
període del Renaixement italià 
com a primera manifestació 
d’un art modern i en la 
seva evolució natural cap 
al Manierisme i el Barroc. 
Examinarem, detalladament, 
la vida i obra dels pintors, 
escultors i arquitectes més 
importants del segle XVI i XVII 
que van treballar en ciutats 
com Florència, Parma, Venècia 
i Roma. D’aquesta manera, 
s’aprofundirà en l’art de 
Pontormo, Tintoretto, Bernini 
i Caravaggio per citar alguns.  
L’objectiu d’aquest taller és 
aportar una perspectiva global 
sobre l’evolució i el context 
històric del Renaixement 
i adquirir un coneixement 
profund i esclareïdor 
d’aquest moment artístic tan 
determinant per al pensament 
i l’art europeu posterior.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

9. ART           
CONTEMPORANI          

Dimarts, d’12.30 a 14h
3 d’abril>12 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ara vivim de ple a l’excitant 
món de l’art contemporani, on 
els artistes interactuen amb 
els temes d’avui: la naturalesa, 
la tecnologia, la política, la 
globalització... El que ha 
succeït al final del segle XX i 
el que passa ara mateix serà el 
nostre camp de treball.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

10. CAL·LIgRAFIA I        
LETTERING        

Dimecres, de 18 a 20.30h
18 i 25 d’abril
Preu: 24,87 € (5 hores) §  12 €

En aquest taller aprendrem 
els principis bàsics de la 
cal·ligrafia i del  lettering. En 
la primera part aprendrem a 
escriure la minúscula itàlica i la 
majúscula romana -bases de la 
nostra escriptura llatina actual- 
amb retolador cal·ligràfic i 
amb pinzell, mentre que en la 
segona aprendrem fonaments 
de tipografia i disseny per 
crear les nostres pròpies 
composicions creatives amb 
paraules. A més aprendrem 
quins són els diversos 
materials que li podem aplicar 
al que hem après... I són tants!
A càrrec de Nico Barrios

C N

N
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11. REFERENTS DE LA                
hISTÒRIA DE L’ART: 
OBRES I ARTISTES       

Dijous, d’11 a 12.30 h
5 d’abril>7 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)
Realitzarem un recorregut 
teòric a través de les obres i 
els artistes que han contribu-
ït a canviar el curs de la his-
tòria de l’art. Partint des de 
les creacions de les antigues 
civilitzacions gregues i roma-
nes fins a arribar a les obres 
d’artistes moderns i contem-
poranis, aprofundirem en les 
motivacions que han conduït 
cada artista a dur a terme la 
seva pròpia revolució personal 
i estilística. Descobrirem que, 
sovint, cadascuna d’aques-
tes creacions va ser fruit d’un 
moment d’evolució o de crisi 
personal en el qual l’artista va 
concebre un gran projecte que 
va canviar per sempre el curs 
de la història de l’art influint en 
les creacions esdevenidores.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

12.ESCRIPTuRA          
CREATIVA          

Dijous, de 18 a 20h
19 i 26 d’abril
Preu: 19,89 € (4 hores)
Quines són les tècniques de 
l’escriptura i com es constru-
eix un relat. Adreçat a perso-
nes que volen expressar idees, 
sentiments, realitats...,, mitjan-
çant la paraula escrita. El taller 
serà essencialment pràctic i 
els textos s’analitzaran de ma-
nera participativa.
A càrrec de Laura Gomara de 
República de Cursiva

13. VISITA          
ALS MuSEuS            

Divendres, de 10 a 12h
6 d’abril >8 de juny
Preu: 99,46 € (20 hores)
Combinarem sessions teò-
riques i visites guiades a les 
exposicions més represen-
tatives de la temporada, així 
com algunes exposicions per-
manents o llocs d’interès on 
la tallerista explicarà de forma 
detallada els continguts de la 
mostra que es visitarà. 
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

C
N

N
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14.  FITNESS DANCE         

Dimecres i divendres, 
de 12.15 a 13.15 h
4 d’abril >8 de juny
Preu: 99,46 € (20 hores)
Fitness Dance és una 
disciplina que presenta un 
seguit de rutines en la qual es 
combinen exercicis físics amb 
música moderna de diferents 
estils musicals incloent-hi 
ritmes llatins com la salsa,  
el merengue i la samba. 
Els exercicis ens ajudaran 
a tenir un cos saludable i a 
enfortir braços, cames, glutis 
i abdominals alhora que ens 
estimularan el bon humor.
A càrrec de Ricky Dente

15. zuMBA         

Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
4 d’abril >6 de juny
Preu: 49,73 € ( 10 hores)
El zumba és una disciplina 
fitnes d’origen colombià   que 
barreja ritmes llatins com 
salsa, merengue, flamenc 
i samba que combina amb 
exercicis aeròbics que t’ajuden 
a tonificar la musculatura i a 
perdre pes.
A càrrec de Zaida Sillah

N C

DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL                                  

SALuT I CREIXEMENT PERSONAL                                        

16. PILATES               

Dilluns, dimecres i 
divendres, de 9.10 a 10.10 h
4 d’abril >13 de juny
Preu: 149,19 € (30 hores)  

Aquest mètode dóna resposta 
a aquelles persones que volen 
una tècnica corporal adaptada 
a les seves condicions  i 
al seu cos. El treball, tant 
d’estiraments com de 
tonificació, que es proposa es 
basa en una sèrie de principis: 
concentració,  control, centre 
d’energia, precisió, fluïdesa  i 
respiració.
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

17. ESTIRAMENTS         

Dimecres, de 10.15 a 11.15 h
4 d’abril > 6 de juny
Preu: 49,73 € (10 hores)

Us proposem exercicis espe-
cífics d’estiraments i mobilitat 
articular per tal d’ajudar els 
músculs i  les articulacions a 
mantenir-se actius el major 
temps possible i prevenir pos-
sibles problemes articulars i 
ossis, entre els quals cal des-
tacar: artrosi, artritis, osteopo-
rosi...
Cal portar una tovallola
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

C N
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18. IOgA        

Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h
4 d’abril > 13 de juny 
Preu: 99,46 € (20 hores)

En aquest taller treballarem 
exercicis corporals de ioga per 
tenir cura de l’equilibri entre 
cos i ment centrant-nos al 
mateix temps en postures que 
ens ajudin a tonificar cames i 
malucs.
A càrrec d’ Associació 
Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

19. OSTEOPILATES        

Dimarts i  dijous, 
de 19.45  a 20.45 h 
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 99,46 € (20 hores)

Activitat basada en el mètode 
Pilates, però adaptant-ne els 
exercicis per tal que ajudin a 
enfortir els ossos i prevenir 
possibles fractures. Activitat 
adreçada a homes i dones 
a partir dels 40 o 50 anys en 
endavant.
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

20. gIMNÀSTICA                             
ABDOMINAL 
hIPOPRESSIVA         

Dimarts, de 18.30  a 19.30 h   
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 49,73 € (10 hores)

La gimnàstica abdominal hi-
popressiva treballa la muscu-
latura abdominal reforçant-la i 
augmentant el to del sòl pèlvic 
sense perjudicar-lo. Aques-
ta tècnica millora la postura i 
redueix la cintura, evita mals 
d’esquena i la incontinència 
urinària. Pots portar el teu 
nadó.
A càrrec de Mireia Ortuño

C C
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ANgLÈS          
ELEMENTAL            

21. hORARI 1          

Dilluns, d’11.30 a 13 h
9 d’abril > 11 de juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

22. hORARI 2          

Dimarts, de 9.30 a 11 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Si vols seguir aprenet i ampliant 
el teu vocabulari per tal de po-
der comunicar-te en diverses 
situacions  mitjançant exercicis 
i  explicacions gramaticals. Cal 
tenir nocions bàsiques de la 
llengua anglesa nivel A1 ---> 
(present simple i continu; pas-
sat simple, futur (going to), nú-
meros ordinals, genitiu saxó, 
verbs, preposicions...)
A càrrec de Beatriz Benet

ANgLÈS           
CONVERSA            

23. hORARI 1          

Dimarts, de 16 a 17.30 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)

24. hORARI 2           

Dimecres, de 16 a 17.30 h
4 d’abril > 6 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Treballarem la llengua en la 
seva forma oral mitjançant 
llibres i altres suports amb 
la finalitat de millorar-ne el 
coneixement i l’expressió. 
Concebut per a persones amb 
ampli coneixement d’anglès a 
qui cal fluïdesa i confiança
A càrrec de Chris Brown

C C
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LLENgÜES PER VIATJAR                       

FRANCÈS           
CONVERSA           

25. hORARI 1            

Dimarts, de 17.30 a 19 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)
A càrrec de l’Acadèmia USIK

26. hORARI 2           

Dimecres, de 10 a 11.30 h
11 d’abril > 13 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Treballarem la llengua en la 
seva forma oral mitjançant 
llibres i altres suports amb 
la finalitat de millorar-ne el 
coneixement i l’expressió. 
Farem exercicis pràctics 
per enriquir el vocabulari, 
les estructures i sobretot la 
fluïdesa en la conversa.
Per  realitzar  aquest  taller 
ca  tenir  el  nivell equivalent  a 
A2-B1. L’alumne pot tractar 
amb la majoria de situacions: 
explicar opinions i plans, 
descriure esdeveniments. Ha 
de tenir un bon coneixement 
dels temps verbals.
A càrrec d’Stéphanie Pimet

C
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27. FRANCÈS PER A         
PRINCIPIANTS          

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
11 d’abril > 13 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Farem exercicis pràctics per 
aprendre més vocabulari: 
Jocs en grup per afavorir una 
comunicació fluïda i simular 
situacions de comunicació 
reals. Els  alumnes  han de 
poder  parlar  un  nivell  bàsic 
per  començar  aquest  curs. 
L’alumne pot entendre frases 
i expressions freqüents 
relacionades amb situacions 
de la vida quotidiana. Pot 
comunicar-se, mantenir una 
conversa senzilla i descriure 
records i activitats passades.
A càrrec d’Stéphanie Pimet

TREu LA POLS AL TEu           
ANgLÈS        

28. hORARI 1          

Dijous, d’11 a 12.30 h
5 d’abril > 7 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)

29. hORARI 2           

Dijous, de 16 a 17.30h
5 d’abril > 7 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aquest és un curs  interme-
di  baix té com a objectiu re-
frescar allò après.  T’ajudarà 
a millorar la teva expressió i 
comprensió orals, adquirir més 
vocabulari i fluïdesa, millorar 
la teva pronunciació i entona-
ció i practicar les estructures 
necessàries per desenvolu-
par-te en el teu dia a dia, mit-
jançant  lectures, repàs de la 
gramàtica i pràctica oral.
A càrrec de Beatriz Benet

30. INICIACIÓ A         
L’ANgLÈS           

Dimecres, de 10.30 a 12 h
4 d’abril > 6 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores) 

El curs d’anglès per a adults 
de nivell iniciació és per a 
aquelles persones que vulguin 
començar l’aprenentatge de 
la llengua anglesa. Partint des 
de zero i mitjançant senzilles 
explicacions i activitats, es 
van adquirint els coneixements 
necessaris per comunicar-
se en llengua anglesa en 
situacions senzilles, alhora que 
es van aprenent les estructures 
gramaticals bàsiques.
A càrrec de Beatriz Benet

31. INICIACIÓ A         
L’ITALIÀ         

Dijous, de 18.30 a 20 h
5 d’abril > 7 de juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Curs d’iniciació a la llengua 
italiana per mitjà de situacions 
comunicatives del dia a dia: 
saludar-se, presentar-se, de-
senvolupar accions de la vida 
quotidiana… És un curs pensat 
per a aquelles persones que 
pensen viatjar a Itàlia o conèi-
xer una mica més d’aquest país 
d’una forma fàcil i pràctica.
A càrrec de l’Acadèmia USIK

C

C

C

C
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TALLERS PER A INFANTS                     

32. gANXET DIVERTIT          

Dimecres, 17.30 a 19 h
4 d’abril > 13 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) §  10 €
Edats: infants de 10 a 14 anys
El dia 6 de juny no hi haurà 
classe  
Us proposem un conjunt de 
projectes senzills i divertits 
fent servir el trapillo i altres 
tècniques de ganxet. Cistells, 
bosses, fundes per al mòbil o 
ordinador, complements... El 
ganxet us ajudarà a activar la 
vostra creativitat i a millorar la 
confiança i l’autoestima.
A càrrec de Lady Crochet

33. PETITS             
PROgRAMADORS        

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
9 d’abril > 11 de juny 
Preu: 26,33 € (9 hores) §  8 €
Edats: infants de 2n a 6è

Dissenyarem històries interac-
tives, petits videojocs amb rep-
tes senzills i instruments musi-
cals amb cartrons i materials 
reciclats. Gràcies a Scratch, 
un llenguatge de programació 
visual farem un primer pas cap 
a la robòtica.   
A càrrec de TresDosÚ

34. APRÈN ANgLÈS TOT 
JugANT         

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 29,26 € (10 hores) 
Edats: infants de 2n a 4t de 
Primària
Aprèn a descobrir l’anglès 
a través de jocs, fitxes 
d’aprenentatge i exercicis que 
et faran un autèntic entès en 
idiomes, en un ambient relaxat 
i divertit.
A càrrec d’Amiable Language 
Services

N
C

C

TALLERS FAMILIARS                        

35. REFLEXOLOgIA         
FAMILIAR         

Dijous, de 17 a 18.30 h
5 d’abril > 19 d’abril
Preu adult + 1 o 2 infants: 
22,38 € (4,5 hores) 
Edats: infants fins a 12 anys

Introducció a aquesta tècnica 
l’aplicació de la qual ens 
proporciona beneficis per 
a petits problemes de tipus 
orgànic que solen presentar 
els nostres fills i filles. Una 
enina que ajuda a la salut dels 
nostres infants.
Cal portar: roba còmoda, 
tovallola i oli vegetal.
A càrrec de Blanca Martínez

N
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TALLERS PER  A JOVES                    

guITARRA             

36. gRuP 1    
(joves de 12 a 14 anys)          

Dissabtes, d’11 a 12.30 h
7 d’abril > 9 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores)

37. gRuP 2 
(joves de 15 a 18 anys)         

Dissabtes, de 12.30 a 14 h
7 d’abril > 9 de juny
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 unes quantes sessions 
i pocs acords veurem quins 
grans resultats podem obtenir. 
Cal portar l’instrument!

38. INTRODuCCIÓ A LA        
FOTOgRAFIA 
(Joves de 12 a 18 anys)        

Dissabtes, de 17 a 18.30 h
7 d’abril > 9 de juny
Preu: 43.89 € (15 hores)

T’agrada la fotografia, però 
no saps quins són els seus 
principis bàsics? Vols saber 
el secret per fer unes bones 
fotos? Coneixerem les bases 
del llenguatge fotogràfic i de la 
narrativa visual.

N

N

N

TALLERS PER A LA gENT gRAN                       

gIMNÀSTICA           

39. hORARI 1        

Dilluns i dimecres, 
de 10.10 a 11.10 h
4 d’abril > 13 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

40. hORARI 2         

Dilluns i dimecres, 
d’11.10 a 12.10 h
4 d’abril > 13 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

41. hORARI 3          

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

42. hORARI 4         

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

Treball corporal a partir de la 
globalitat, adaptat a les possi-
bilitats i característiques dels  
usuaris i les usuàries. S’hi re-
alitzaran exercicis de mobilitat 
articulant, fent reforçament 
muscular, respiració i relaxació 
entre els més destacats. 
Cal portar una tovallola
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

C
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ANgLÈS CONVERSA PER 
A gENT gRAN         

43. hORARI 3         

Dimarts, d’11 a 12.30 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) 

44. hORARI 4        

Dijous, de 16.30 a 18 h
5 d’abril > 7 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Treballarem la llengua en la 
seva forma oral mitjançant 
llibres i altres suports amb 
la finalitat de millorar-ne el 
coneixement i l’expressió. 
Concebut per a persones amb 
ampli coneixement d’anglès a 
qui cal fluïdesa o confiança
A càrrec de Chris Brown

45. IOgA        

Dimarts i dijous, 
de 12.10 a 13.10 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

En aquest taller treballarem 
exercicis corporals de ioga per 
tenir cura de l’equilibri entre 
cos i ment centrant-nos al 
mateix temps en postures que 
ens ajudin a tonificar cames i 
malucs.
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

46. TAI-TXI          

Dimarts i divendres, 
de 10 a 11 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)
Aprendrem una sèrie de mo-
viments o de formes continu-
ades suaus i coordinades. A 
l’activitat, hi intervé el manteni-
ment de la flexibilitat, la força, 
la coordinació, la relaxació i la 
respiració, a fi de desenvolupar 
la resistència aeròbica i crear 
una millora general de la forma 
física. 
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

47. TALLER             
D’ENTRENAMENT DE LA 
MEMÒRIA         

Dimarts, de 16.30 a 18 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores)
L’objectiu d’aquest taller és 
el de prevenir i mantenir les 
possibles pèrdues benignes 
de la memòria degudes al 
procés d’envelliment.
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

48. APRENDRE A                 
ESCRIuRE I LLEgIR BÉ 
EL CATALÀ         

Dimarts, de 18.10 a 19.40 h
3 d’abril > 12 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores)

Aquest taller vol emfatitzar en 
el coneixement escrit i parlat 
de la llengua catalana. És òptim 
per a persones que utilitzen en 
el seu dia a dia el català però 
no han tingut la possibilitat 
d’aprendre la llengua. 
A càrrec d’Adrià Oltra

C

C

C

C

C
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49. APRENDRE A FER           
ANAR L’ORDINADOR         

Dimecres, de 10 a 11.30 h
4 d’abril > 6 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Aprendrem com podem 
treure el millor profit del 
nostre ordinador i que es 
converteixi en eina pràctica 
i útil. Organitza la informació 
del teu escriptori, aprèn a crear 
carpetes, a endreçar i eliminar 
arxius i molt més. Curs adreçat 
a persones sense o amb pocs 
coneixements d’ofimàtica.
A càrrec de Miniclick 

50. PINTuRA I DIBuIX          
MATí            

Dimecres, d’11 a 13 h
4 d’abril > 6 de juny 
Preu: 58,52 € (20 hores)

Formació trimestral continuada 
tant per a aquells que s’inicien 
en el món de l’art com per a 
aquells que volen consolidar 
i aprofundir els coneixements 
del  dibuix i la  pintura. També 
podreu conèixer i experimentar 
amb diferents tècniques: 
oli, acrílic,aquarel·la, etc. 
Material que cal portar el 
primer dia de classe: llapis, 
paper i si es vol carbonet 
i difuminador de carbonet 
o qualsevol tècnica que es 
vulgui aprendre com sanguina, 
rotulador, punta fina, etc..
A càrrec de Pati Baztán

ESTIRAMENTS          

51. hORARI 1         

Divendres, de 10.10 a 11.10 h
6 d’abril > 8 de juny 
Preu: 29,26 € (10 hores)

52. hORARI 2         

Divendres, d’11.10 a 12.10 h
6 d’abril > 8 de juny 
Preu: 29,26 € (10 hores)

Us proposem exercicis espe-
cífics d’estiraments i mobilitat 
articular per tal d’ajudar el mús-
cul i  les articulacions a mante-
nir-se actius el major temps 
possible i prevenir possibles 
problemes articulars i ossis, 
entre els quals cal destacar: ar-
trosi, artritis, osteoporosi, etc.
Cal portar una tovallola
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

C

C
C
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ITINERARIS CuLTuRALS                     

LES EMBLEMÀTIQuES         

Dissabte, 26 de maig, 
a les 11 h
Preu: 10,26 € (3 hores)         

Les botigues exerceixen un 
paper molt important en la vida 
quotidiana de Barcelona ja 
que són l’espai on es produeix 
l’activitat més dinàmica de 
la ciutat. Les botigues s’han 
d’adaptar als canvis dels 
gustos, als canvis tecnològics   
i als canvis generacionals. 
Algunes botigues han 
aconseguit mantenir-se al llarg 
dels anys i per aquesta raó han 
esdevingut emblemàtiques, 
cada cop en queden menys.
A càrrec de Meritxell 
Carreras d’Adapta’m Bcn

LA BARCELONA DE          
PICASSO         

Dissabte, 16 de juny, 
a les 11 h
Preu: 10,26 € (3 hores)        

La primera amant, els millors 
amics, els diferents domicilis, 
els primers tallers, la Llotja, 
la primera exposició. Picasso 
surt de l’ou a la Barcelona 
del tombant de segle. Una 
ciutat dinàmica, moderna, 
industrial, elegant, golfa, 
puritana, efervescent, en 
constant procés de canvi. Un 
procés que també impulsarà el 
canvi del Picasso acadèmic al 
Picasso geni.
A càrrec de Meritxell 
Carreras d’Adapta’m Bcn

ABRIL LITERARI                     

Dedicarem tot el mes als contes i a la literatura amb activitats 
i tallers per a grans i petits: enquadernació japonesa, llibres 
encantats, tertúlia literària, titelles i alguna cosa més.
Vegeu el fulletó específic per saber al detall les propostes 
d’aquest any del cicle literari de l’equipament.
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DIA DE LA DANSA                        

Activitat per celebrar el Dia Internacional de la Dansa.
Dissabte, 21 d’abril, a les 11 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure.                     

Mostra de les creacions artístiques de l’alumnat de les escoles de 
dansa del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i algunes escoles de 
dansa col·laboradores de l’AEDA (Associació Escoles de Dansa 
Autoritzades). Exhibició de dansa als Jardins de la Vil·la Cecília, 
davant del centre cívic.
Coorganitza: Coordinadora de Dansa i Arts Escèniques  de 
Sarrià – Sant Gervasi i Escola de Dansa Yisbell

G

CICLE DE POESIA A VIVA VEu                     

Activitat gratuïta
Dijous, 19 d’abril, a les 17.30 h                    

Sessió oberta i especial emmarcada dins el cicle  Abril Literari per 
part del grup de poesia del Centre Cívic de Sarrià. 
A càrrec del poesia del Centre Cívic Sarrià
Aquesta trobada tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Can 
Fàbregas

18a FESTA DELS SENTITS DE SARRIÀ – SANT gERVASI  

Dimarts, 15 de maig, a les 10 h                      

La Festa dels Sentits és una activitat de dinamització educativa 
i d’inclusió organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de 
Sarrià-Sant Gervasi i el Districte.

Aquest any, la tradicional Festa del Sentits que des de fa 
més de 17 anys aprofita l’arribada de la primavera torna 
a  créixer  en el nombre participants, i de 125 passa a 250 
alumnes

La Festa del Sentits que tindrà lloc dimarts 15 de maig als Jardins 
de Vil·la Cecília   i on participen   els alumnes de les escoles 
d’educació especial del districte, Estímia, Guru, Nadís, Pedralbes, 

G
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Fàsia, i ASPASIM;  les escoles d’educació especial de les Corts, 
Paideia i Jeroni de Moragues; juntament amb els alumnes de 3r. 
i 6è de les escoles Orlandai,  Poeta Foix  i Nabí és un escenari 
fantàstic d’inclusió en la diversitat i de treball compartit entre els 
diferents centres.

En aquest sentit, la festa representa una molt bona ocasió per 
afavorir l’intercanvi d’experiències i l’enriquiment mutu, tant entre 
l’alumnat de les escoles d’educació especial i les escoles ordinàries 
que  compten amb  la col·laboració del Mòdul, Practicum 3, de 
la Menció de l’Atenció a la Diversitat de Blanquerna-Universitat 
Ramon Llull i Magisteri al Grau d’Educació Primària per preparar 
diferents tallers on els nois i noies podràn experimentar les 
sensacions que aporten els sentits. 
  
Amb la participació de l’Associació Joc Viu, del Centre de Teràpies 
Assistides amb Cans (CTAC) i de l’escola de dansa Varium

A càrrec de CRP Sarrià – Sant Gervasi
Col·labora el Districte de Sarrià-Sant Gervasi

ÒPERA EN RuTA                           

Cicle coordinat per Districte de Sarrià-Sant gervasi amb la 
participació de diferents equipaments del Districte.

RECORREguT OPERíSTIC                           

Activitat gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
trucant al 932562720 o bé presencialment al centre cívic
Dimecres, 9 de maig, a les 19 h                    

Concert operístic on s’interpretaran àries d’òperes de Rossini, 
de El Barbero de Sevilla i de la Cenerentola, com també la Can-
zonetta La Regata Veneziana, seguit d’àries d’òpera de Mozart, 
extretes de La Clemenza i de Le nozze de Fígaro i es finalitzarà 
amb un repertori de Fauré Bellini i Gounod. 
A càrrec de Helena Ressurreicão, soprà i Elisabet Barroso, piano.

G
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RENOVA: MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA                        

Dies de recollida: del 7 al 10 de maig, de 10 a 14 i de 16 a 19.30 
h, i divendres, 11 de maig, de 10 a 14h
Dia de l’intercanvi: divendres, 11 de maig, de 17.30 a 20 h            

Un cop més ens sumem a la iniciativa per fomentar el consum 
conscient i la prevenció de residus, promoguda per entitats i 
equipaments de la ciutat.
Muntem un mercat d’intercanvi de roba: porta la roba que ja 
no et fa servei del 7 a l’11 de maig i vine el dia de l’intercanvi a 
bescanviar els teus punts. 

Amb motiu de la celebració del Renova, el centre cívic 
organitza una activitat gratuïta:

ACTIVITAT FAMILIAR: LA PETITA PROPOSTA                   

Dimarts, 8 de maig, de 17 a 18 h                      

Taller de reciclatge on a partir de diferents materials realitzarem 
diferents creacions per poder utilizar-les. Els infants aprendran a 
realitzar diferents manualitats a partir de materials en desús o que 
els hi poden donar una segona vida. 
Activitat intergeneracional per a famílies amb infants fins a 
8 anys
Cal inscripció prèvia trucant al 93.256.27.20 o enviant correu a 
ccsarria@qsl.cat

G

RENOVA LA TEVA ROBA                     
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AgRICuLTuRA DE PROXIMITAT DE                      
SARRIÀ-SANT gERVASI                     

Els equipaments municipals de Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
organitzen un conjunt d’activitats relacionades amb l’agricultura 
de proximitat. Podreu consultar tot la informació a www.bcn.cat/
sarria-santgervasi

G

LA RuRAL DE                         
COLLSEROLA, 
uNA EXPERIÈNCIA 
AgROECOLÒgICA. 
Xerrada i mostra de 
verdures de proximitat           

Dimarts, 5 de juny, a les 19 h       

La Rural de Collserola és un 
projecte de producció agroe-
cològica encarada a la venta 

directa en circuits curts loca-
litzada a Collserola, concreta-
ment a Valldoreix. Amb la seva 
visita tractarem d’agafar cons-
ciència de com una verdura 
arriba al plat, veurem tots els 
processos utilitzant el nostre 
model com a referència, però 
comparant amb altres models, 
tant ecològics com convencio-
nals. 

LLENÇART 2018                       
V Mostra d’Arts de Carrer a Sarrià                   

Dissabte, 16 de juny
Activitat gratuïta                       

Sarrià acollirà durant tot un dia un seguit d’actuacions de circ i 
teatre de carrer a diferents espais del barri, música en directe, rua 
boja amb entitats de cultura popular de Sarrià, zona pícnic amb 
vermut musical i cercavila de foc. Tot a l’aire lliure i gratuït que 
tindran com a espai central els Jardins de la Vil·la Cecília. Arriba 
la cinquena edició, arriba el LLENÇART 2018! 
Si vols més informació, consulta la programació específica.

G
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DIA EuROPEu DE LA MÚSICA                         

Activitats per a celebrar el Dia Europeu de la Música. Activitats 
gratuïtes

CONCERTS DIA DE LA MÚSICA                   

Divendres, 22 de juny, a partir de les 18 h
Activitat gratuïta                       

Mostra de les músiques que es fan a Sarrià Sant-Gervasi. Viurem 
en directe i a l’aire lliure les propostes musicals que a dia d’avui 
omplen les aules i els bucs d’assaig del territori. Farem un viatge 
per diferents músiques, des de la música de cambra fins a un 
concert de rock nocturn. Consulta la programació específica!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

PERISCOPI. Documental amb col·loqui                   

LíNIA ADDICIONAL                          

Dijous, 14  de juny, a les 19 h
Activitat gratuïta                         

Celebrem 5 anys del projecte Música per la Inclusió projectant el 
documental “Línia Addicional”, el qual narra com es va engendrar 
el projecte a partir de la col·laboració d’una coral, d’una escola 
especial, amb un grup musical de poprock amb l’objectiu de 
realitzar un concert plegats. http://www.liniaaddicional.blogspot.
com

XERRADES                      

G

G

G

PERSONALITATS A        
SARRIÀ. FREDERIC BOu    

Dimarts, 24 d’abril, a les 18 h  

Els sarrianencs i les 
sarrianenques saben bé que 
si passegen pel barri i es 
troben amb el Frederic Bou 

molt possiblement siguin 
obsequiats amb un poema. El 
Frederic és conegut a Sarrià 
per la seva obra poètica. Ha 
dedicat molts versos als veïns 
de Sarrià i sempre que hi ha 
un esdeveniment, hi és ell per 
escriure’n la crònica, sempre 
en vers.
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EL REgAL DEL TACTE A     
LA CRIANÇA        

Dimecres, 23 de maig, 
a les 17.30 h          

Regalar massatgets als nostres 
fills i filles té molts beneficis: 
és una forma de vincular-nos, 
ajuden a regular les funcions 
de l´organisme (estrenyiment, 
congestió nasal...), treuen les 
emocions i neguits acumulats 
durant el dia, relaxen... També 
és una forma de jugar mitjan-

çant contes, jocs i cançons 
tàctils. Coneixerem aquests 
recursos i donarem idees de 
com posar-los en pràctica. En-
trada lliure. Places limitades. 
Inscripció prèvia al 932562720 
o enviant correu electrònic a 
ccsarria@qsl.cat
A càrrec d’Elena Andrés, mare, 
narradora de contes amb tacte 
i educadora en massatge 
infantil per l’AEMI.
Xerrada dins el cicle de 
Xerrades Castores

ACTIVITATS FAMILIARS                        

LA PETITA PROPOSTA                         

Cada dimarts a les 17h
Activitat gratuïta                    

Petites propostes per a les famílies del l’Espai Infantil El Parc.
Propostes de materials: pintures, cartró, instruments i petits 
tallers per gaudir d’una estona en família

LA PETITA BIBLIOTECA                           

Cada tercer dimecres
Activitat gratuïta                      

Un bagul ple de contes ens visitarà un dimecres al mes. Vine a 
conèixer aquest espai tranquil de lectura de contes per passar 
una estona acompanyades d’altres històries.

G

G
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EL CASTOR TRADICIONAL                       

Sortim al carrer a celebrar el calendari tradicional amb el castor 
gegant Dentetes
Activitats gratuïtes

G

SANTJORDI A LA PLAÇA  

Plaça de la seu de la Vila
Activitat familiar per a totes 
les edats
Dilluns, 23 d’abril, de 17 a 20 h 

Espai de lectura de contes, 
tallers familiars i espectacle 
infantil amb motiu de la 
festivitat de Sant Jordi.
A càrrec de la Llibreria a Peu 
de pàgina, la Biblioteca Clarà i 
el CC Sarrià
Amb la col·laboració del 
Casal de Gent Gran de Can 
Fàbregas i el grup de poesia 
del CCSarrià.

ARRI, ARRI TATANET                       

Activitats per als més menuts de la casa

CONTES SOBRE LA PELL                     

Dimecres, 25 d’abril, a les 17.30h    
Activitat per a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions al 93 256 27 
20 o al correu ccsarria@qsl.cat                                         

Adaptarem contes, inventarem petites històries i  farem cançons, 
jocs de falda i moixaines per enriquir el sentit tàctil de la narració 
i per divertir-nos conjuntament.
A càrrec d’Elena Andrés, mare, narradora de contes amb tacte i 
especialista educadora en Massatge Infantil per l’AEMI.
Activitat dins el cicle d’Abril Literari

G
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EL CASTOR A ESCENA                      

Espectacle de sala per a tota la família. 

QuI ETS Tu?                        

Dissabte, 5 de maig, a les 17.30 h
Aforament limitat
Preu entrada: 3,19 € 
Espectacle per a totes les edats                       

Espectacle de titelles amb música en directe on s’uneixen la 
tendresa i la complicitat per explicar una història d’una àvia i una 
neta, l’acceptació de la pèrdua i la relació entre la infància i la 
vellesa.
A càrrec de Laura Calvet, Aurora Arenare i Laura Batllori que són 
l’Associació Ombra Maleta
Pots comprar les entrades online a https://sarria.inscripcionscc.
com a partir del 16 d’abril fins el 5 de maig a les 16 h. També pots 
adquirir-les al centre el mateix dia de l’espectacle a partir de les 
16.30 h.

SORTIM DEL CAu                          

Activitats familiars de barri amb un peu al territori i un altre al 
centre cívic

G

LAND ART          

Dissabte, 19 de maig, 
de 10 a 13 h
Inscripcions al 93 256 27 20 
o al correu ccsarria@qsl.cat               

El land art ens acosta a la 
natura i a l’entorn amb una 
nova mirada, més poètica i més 
respectuosa. Us convidem 
amb aquest taller creatiu a 
redescobrir el parc de Santa 
Amèlia.
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ACTIVITATS PER A JOVES                       

ESPAIS LABORATORI                      

INSCRIPCIONS als espais laboratori a partir de l’abril i fins a 
una setmana abans de començar el taller, excepte el laboratori 
d’streetboard, en el qual et pots inscriure al llarg del trimestre.
Podeu consultar a joves.sarria@qsl.cat o bé trucant al 
93.256.27.20
Els espais laboratori són tallers gratuïts amb inscripció prèvia i 
places limitades.

LABORATORI STREET BOARD                      
(joves a partir de 12 anys)                    

Dissabtes, de 15.30 a 17.30 h  
Abril, maig, juny
Preu: gratuït                          

Espai Laboratori obert de pràctica d’streetboard. L’espai disposa 
de mòduls de patins, 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! Places limitades.
A càrrec de Gazpacho Boards

LABORATORI “CONSTRuIR RELACIONS EMPÀTIQuES”  
(joves de 18 a 25 anys)                     

Dissabte, 14 d’abril d’11 a 14 h
Preu: gratuït (3 hores)                         

Aquest laboratori té com a objectiu tractar la comunicació no 
violenta i el mindfulness al servei de les relacions humanes cap a 
l’empatia, l’autenticitat i la col·laboració.
A càrrec de Tatiana Sibilia
 

G
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CICLE DE CONCERTS AL SOTERRANI                       

Un divendres de cada mes, podeu venir a escoltar música 
en directe al Centre Cívic. Hi trobareu grups que assagen als 
nostres bucs d’assaig, grups convidats i jam session oberta i 
participativa.

JAM SESSION al          
Soterrani           

Divendres, 27 d’abril, a 
partir de les 22 h
Activitat gratuïta. 
Entrada lliure.         

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 la possible Set List, 
contacta amb el Facebook 
de la Coordinadora de Rock 
de Sarrià. Si tens una banda, 
també pots trepitjar l’escenari. 
Back Line, escenari i tècnic 
a disposició. Porta el teu 
instrument!
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià.

CONCERT AL          
SOTERRANI           
“YOuNgEST”         

Dissabte, 25 de maig, a 
partir de les 22 h
Preu entrada: 3,19 €        

Concert amb les bandes més 
joves de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià. Petita marató 
de grups que es foguegen 
en directe i presenten la seva  
proposta musical. Per a veure 
els grups, mirar la difusió 
específica de l’acte.
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià.

G

CONCERT  NOCTuRN DE ROCk                   

Disvendres, 22 de juny, a partir de les 22 h
Entrada lliure                                         

Concert exterior amb tres grups de la Coordinadora de rock de 
Sarrià. El concert tindrà lloc als jardins de la Vil.la Cecília amb 
entrada lliure. La CRS es suma a la celebració del Dia Europeu 
de la Música.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

G
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STYLE  BCN / COMPETICIÓ DE SKATE                   

Data a determinar. Consulteu difusió específica
Activitat gratuïta i a l’aire lliure.                     

Enguany el Centre Cívic Sarrià acollirà, a la pista dels jardins de 
Vil·la Cecília, una de les jornades d’aquesta competició per a 
joves a nivell de ciutat, de manera que s’aferma com un espai 
de referència per a la realització d’aquest esport urbà. Abans i 
després, els  joves podran fer ús lliure de la pista amb mòduls de 
patinatge i un circuit a disposició. Aquesta jornada s’organitza 
amb el CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona) i el 
taller espai laboratori de streetboard que duu a terme Gazpacho 
Boards i el centre cívic cada dissabte. Tot a l’aire lliure i gratuït. Si 
t’hi vols sumar o inscriure’t, posa’t en contacte a través del mail 
joves.sarria@qsl.cat. 
Col·labora Districte de Sarrià-Sant Gervasi i l’Institut Barcelona 
Esports

G

17È CONCuRS DE DIRECTES DE LA COORDINADORA 
DE ROCk DE SARRIÀ                    

OBERTA CONVOCATÒRIA 
Del 4 de juny al 20 de juliol                                             

Tens un grup de música? Vols participar en un concert de grans 
dimensions a les festes majors de Sarrià? Vols renovar el teu 
material? 
Pots consultar  les bases de participació al nostre web, presentar 
la teva maqueta en format MP3 i omplir la fitxa d’inscripció 
mitjançant el correu electrònic joves.sarria@qsl.cat 
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SERVEIS PER A JOVES                     

Per  contactar amb el servei, podeu trucar al 93 256 27 20 o bé 
escriure al següent correu electrònic: joves.sarria@qsl.cat

LA TRAMOIA                           

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 d’altres espais i propostes del centre i del conjunt de 
la ciutat.

ESPAIS JOVES ESPAIS LABORATORI                   

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 la de 
professionals del sector. Són càpsules d’introducció a diferents 
sabers. Aquesta primavera seguim amb el taller setmanal d’ 
street board tots els dissabtes a la pista dels jardins de la Vil·la 
Cecília i engegarem un petit espai laboratori sobre com construir 
relacions empàtiques.
T’interessen? Són 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. 
Espais gratuïts amb inscripció prèvia. Informa-te’n al Centre 
Cívic Sarrià.

BuCS D’ASSAIg MuSICAL                      

Disposem de dos bucs especialment dissenyats per a que els 
músics joves puguin reunir-se, assajar i treballar en les seves 
propostes musicals. Són 2 locals insonoritzats i amb aire 
condicionat que es lloguen mensualment a preus molt assequibles.  
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 i microfonia, teclat… (Peavey, 
Hughes&Kettner, Fender, Pearl, Yamaha, etc…). Els grups que 
assagen, també participen de la programació musical del centre 
cívic durant tot l’any, així com de les jam sessions trimestrals.
Horaris de dilluns a dissabte i de 10h a 20.30 h.
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EXPOSICIONS                      
G

“ESPAI ÉS PARAuLA”           

Del 2 al 30 d’abril           

La paraula és la base de la 
llengua i de la comunicació. 
Les paraules ens permeten el 
contacte entre persones de 
diferents cultures i llengües 
i potencien el sentiment de 
pertinença comuna: tots 
parlem, cantem, escoltem, 
escrivim, pensem...
En aquesta exposició, 
elaborada conjuntament amb 
Kognitif i el Col·lectiu Difusor, 
es fa servir la paraula i la 
imatge per fomentar la reflexió 
entorn la diversitat cultural i la 
convivència a l’espai públic. 
A càrrec de l’Espai Avinyó

“INSPIRACIONS DINS DE 
L’ART”         

Del 2 al 30 d’abril           

Obres amb temes per a la 
reflexió, realitzades amb oli 
sobre tela. Hi ha inspiració 
profunda amb interrogants que 
fan pensar, meditar, que no 
ens deixen indiferents.
Si s’ha d’immortalitzar 
un acte social, els seus 
personatges es transformen 
amb figures amb aparença 
humana que promulguen les 
seves existències i omplen 
d’interrogants l’admirador del 
quadre.
A càrrec Miquel Pratdesaba 
Ferrés
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“31 ANYS DE                             
CELEBRACIÓ DEL DIA 
DE LA DANSA  A SARRIÀ 
AMB L’ESCOLA DE 
DANSA YISBELL”       

Del 2 al 30 d’abril          

Ara fa 31 anys que la directora 
de l’Escola de Dansa Yisbell, 
Graciana Morillas,  va decidir 
engegar aquest projecte de 
portar la dansa al carrer i fer-la 
més visible.
Aquesta exposició fotogràfica 
és una petita mostra de la 
tasca duta a terme tots aquests 
anys i un reconeixement a 
la perseverança d’any rere 
any seguint amb la seva 
realització plogui o faci sol. Al 
llarg dels anys ha col·laborat 
l’associació d’escoles de 
dansa autoritzades, grups 
emergents de dansa i ballarins 
i ballarines amb il·lusió i ganes 
de compartir. Gràcies a tots 
per fer d’aquest dia cada dia 
una cosa més gran.
A càrrec  de la Coordinadora 
de Dansa i Arts Escèniques 
Sarrià – Sant Gervasi

“SALVANT REFugIATS”         

Del 2 al 31 de maig        

Exposició de fotografies d’Emilio 
Morenatti, Giulio Piscitelli, Olmo 
Calvo, Sergi Camara i Yannis 
Behrakis, sobre el drama dels 
refugiats que arriben al mar 
Egeu i al Mediterrani Central.
A càrrec de Proactiva Open 
Arms

“TEMPS DE JAzz “        

Del 2 al 31 de maig         

Exposició on l’autor ens 
mostra mitjançant la fotografia, 
els moments viscuts en les 
“Hot  Jam  Sessions”. En les 
“Hot  Jam  Sessions “escoltem 
Jazz en el seu pur estil, on es 
barreja experiència i joventut, 
els músics es van afegint amb 
certa improvisació, configurant 
un “temps de jazz” d’estil 
personal de cada un dels 
intèrprets i dels espectadors.
A càrrec de Josep Maria 
Garcia
www.josepmariafoto.cat

“CAP A uNA          
ANARQuITECTuRA“       

Del 2 al 31 de maig        

L’exposició de pintura que 
planteja un recorregut sobre 
la transformació del paisatge: 
llocs ficticis que confronten 
l’ésser humà i l’arquitectura 
amb l’evolució de la natura, 
al·ludint constantment al pas 
del temps. D’aquesta manera, 
l’artista utilitza la casa com 
una font iconogràfica per 
reflexionar sobre el sentit de 
l’habitatge.
A càrrec de Gabriela Gallego
www.gabygallego.jimdo.com
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“CONÈIXER uN PAíS         
ABANS DE VIATJAR”       

De l’1 al 15 de juny        

Exposició que acompanya el 
viatge virtual organitzat per 
Dones Fem, que enguany ens 
apropen a Groenlàndia.
A càrrec de Núria Noguer 
Germán i Dones Fem

“FABIÀ PuIgSERVER,          
TEATRE D’ART EN 
LLIBERTAT. MOSTRA 
FOTOgRÀFICA”       

De l’1 al 30 de juny              

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 membre fundador.
A càrrec de l’ Institut del 
Teatre
http://www.cdmae.cat/
exposicio-fabia-puigserver/

“IMATgES        

De l’1 al 30 de juny        

Exposició d’imatges, pintura 
i gravats. Josep Maria Pugés 
Bassols és un pintor barceloní, 
format de forma totalment 
autodidacta. L’experimentació 
amb tècniques i formats 
diversos ha guiat la seva carrera 
artística. El seu estil no renuncia 
a la figuració, que tracta però 
de forma totalment personal, 
buscant sempre reproduir 
abans l’emoció que la forma.
A càrrec de Josep Maria Pugés
www.jpuges.wixsite.com

EXPOSICIÓ D’ALuMNES         
DE PINTuRA DEL 
CENTRE CíVIC 
SARRIÀ: “ DES DE LA 
SENSIBILITAT CAMINANT 
CAP A L’EXPRESSIÓ 
PICTÒRICA”          

Del 16 al 30 de juny           

Recull d’obres pictòriques de 
diferents “alumnes- pintors” 
del Centre Cívic Sarrià. L’obra 
de tots ells, inicia una marcada 
línia des de l’òptica figurativa 
del “ dibuix” fins la pintura més 
colorista i personal.Des d’uns 
inicis previs i amb marcada 
precisió en l’observació i 
el pensament, s’inicien en 
un camí cada vegada més 
personal i genuí que esdevé en 
aquesta exposició; 
Artistes participants : Ana 
María Arrufí, Esther, Josep 
María Portabella Bosch,  
Josep, Montse Casamitjana, 
Montserrat Roca Vers, Pilar 
Barberà, Rosa Mary Montoliol 
(RM), Rosa Anglada de Arvizu i  
Teresa Solé
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ACTIVITATS D’ENTITATS                     

CONÈIXER uN PAíS ABANS DE VIATJAR                 

Conèixer un país abans de viatjar és un dels projectes anuals en 
els quals treballa el col·lectiu Dones Fem. Es tracta d’un seguit 
d’activitats que ens apropen a un destí  escollit, aquest any ens 
conviden a endinsar-nos en el coneixement de Groenlàndia, 
amb ponències, taules rodones, exposicions, actuacions i, fins i 
tot, un tastet gastronòmic. Us ho perdreu?

De l’1 al 15 de juny exposició fotogràfica a càrrec de Núria 
Noguera Germán que amb una mirada personal ens mostrarà 
Groenlàndia. Es pretén donar una visió propera, cultural i 
geogràfica de la zona per a qui vulgui apropar-se virtualment a 
aquest país o hi vulgui viatjar.

Data per determinar. Consulta el cartell específic
Cloenda i acte central de Conèixer groenlàndia                     

20 h: Conferència i taula rodona
22 h: Tast i actes relacionats amb les seves tradicions 
(Per assistir al tast de cuina cal inscripció prèvia al Centre Cívic 
Sarrià. Aforament limitat amb un cost per determinar. Consulteu-
ne la programació específica.)
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OFERTA PERMANENT                

ESPAI INFANTIL “El Parc”        

Servei de lleure i joc a l’espai 
obert del jardí de Santa Cecília 
per a famílies amb nens i ne-
nes fins a 6 anys. Disposem de 
jocs i elements lúdics d’exteri-
or per a compartir un espai de 
lleure amb la família i l’entorn 
natural.

horari: de dilluns a divendres, 
de 10 h a 13 h i de 17 a 20 h i 
dissabtes de 10 a 13 h.

AuLA MuLTIMÈDIA            

L’aula multimèdia disposa d’un 
horari diari de lliure accés per 
als usuaris i usuàries que en 
vulguin gaudir. Els horaris va-
rien cada trimestre i cal con-
sultar-los al punt d’informació 
del Centre Cívic.  
Si ets menor de 16 anys has 
de venir acompanyat o acom-
panyada d’una persona adul-
ta. 
horari: de dilluns a divendres 
de 9.30 h fins les 20.30 h.   
En el cas que el Centre Cívic 
faci ús de la sala multimèdia 
per a activitats dirigides dins 
dels horaris oberts ho notifi-
carà mitjançant cartells que 
col·locarà a la mateixa aula i a 
la pàgina web 

BAR – CAFETERIA          
CENTRE CíVIC SARRIÀ      

Obert de  dilluns a divendres, 
de 9 a 20 h, i dissabtes, de 10 
a 20 h
Tel. 646 016 003 i 690 736 197 
ramonorli@hotmail.com

ARXIu MuNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SARRIÀ - 
SANT gERVASI           

De dilluns a divendres, de 9 a 
14 h, i dimarts, de 16 a 20 h
Tel. 93 256 27 22

CESSIÓ D’ESPAIS           

El Centre Cívic Sarrià disposa 
d’un servei de cessió d’espais 
i infraestructures per a empre-
ses, persones físiques i enti-
tats sense ànim de lucre. 
Podeu trobar més informació 
visitant el web www.bcn.cat/
ccsarria, enviar-nos un correu 
a cessions.sarria@qsl.cat o 
trucar al 93 256 27 20. 

SALA D’EXPOSICIONS           

Disposem de dues sales d’ex-
posicions de 25 m2  cadascu-
na i 9 carrils expositors que 
en total fan 12 metres lineals. 
L’objectiu de les sales és pro-
porcionar un espai de mostra i 
coneixement de l’obra de l’ar-
tista així com complementar 
diferents activitats del centre 
mitjançant exposicions que hi 
estan relacionades.
Un altre espai habilitat per re-
alitzar exposicions és el bar de 
l’equipament, destinat a expo-
sar fotografies d’artistes ama-
teurs per tal d’oferir un espai 
on mostrar i donar a conèixer 
la seva obra.
De dilluns a divendres, de 9 a  
21 h, i dissabtes de 10 a 21 h
Consulteu-ne la disponibilitat 
i les condicions d’ús al web 
www.bcn.cat/ccsarria  o escri-
vint un correu electrònic a  ex-
posarria@qsl.cat o bé trucant 
al Centre Cívic Sarrià: 93 256 
27 20.  
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CONNEXIÓ WI-FI         

Espai per poder-vos connec-
tar a Internet de forma gratuïta 
a través dels vostres portàtils 
o PDA. 
De dilluns a divendres, de 9 a 
21 h, i dissabtes, de 10 a 21 h

LA TRAMOIA          
(espai d’assaig)          

Servei que dóna suport a 
la creació artística i cultural 
posant a disposició espais 
d’assaig a canvi d’una con-
traprestació, col·laborant dins 
la programació d’arts escèni-
ques de l’equipament. Tens un 
grup de teatre, de dansa o vols 
gravar un curt? Aquest és el 
teu espai! joves.sarria@qsl.cat

BuCS D’ASSAIg          

La CRS (Coordinadora de 
Rock de Sarrià) gestiona dos 
bucs d’assaig  insonoritzats, 
que es lloguen per hores, per-
què els   músics puguin reu-
nir-se, assajar i treballar en les 
seves propostes musicals. Els  
locals estan   equipats amb 
material propi: bateria, am-
plificadors de guitarra i baix, 
equip de veus… 
De dilluns a dissabtes, de 10 
a 20.30 h. Cal consultar prèvi-
ament la disponibilitat trucant 
al Centre Cívic o escrivint a 
rocksarria@gmail.com o joves.
sarria@qsl.cat 
Gestionat per la Coordinadora 
de Rock de Sarrià (CRS)

PuNT DE           
BOOKCROSSING                  
“Allibera el teu llibre”         

Espai autogestionat d’intercanvi 
de llibres on pots deixar algun 
dels teus llibres perquè algú 
altre se’n pugui beneficiar i triar-
ne algun altre dels que hi ha a 
la prestatgeria del Centre Cívic. 
De dilluns a divendres, de 9 a 
21 h, i dissabtes , de 10 a 21 h.

RECOLLIDA DE TAPS          
SOLIDARIS         

Recollida de taps de plàstic 
per contribuir amb la campa-
nya solidària “Destapa la teva 
solidaritat” promoguda per 
la fundació Grup d’Afectats 
d’Esclerosi Múltiple (GAEM). 
La finalitat és recollir el mà-
xim nombre de taps de plàstic 
i entregar-los a GAEM per tal 
que recaptin fons per a projec-
tes d’investigació destinats a 
combatre l’Esclerosi  Múltiple. 
De dilluns a divendres, de 9 a 
21 h, i dissabtes, de 10 a 21 h.

PuNT VERD               

Recollida de roba, sabates i 
piles.
De dilluns a divendres, de 9 a 
21 h, i dissabtes, de 10 a 21 h

ENTITATS I gRuPS         
FORMALS            

ASSOCIACIÓ TRASTORN                
ESPECTRE AuTISTA-
ASPERgER DE 
CATALuNYA                 

Esplai per a infants de 4 a 14 
anys afectats per TEA 
Es troben quinzenalment els 
dissabtes a la tarda al Centre 
Cívic Sarrià.
Per a més informació: 
www.aspergercat.es

AgRuPAMENT ESCOLTA    
SANT IgNASI            

Agrupament per a infants i 
adolescents, des dels 6 fins 
als 17 anys, incloent-hi la par-
ticipació dels pares i mares i 
també de joves a partir dels 18 
anys, que es vulguin implicar 
en la realització d’un volunta-
riat com a monitors.
Es troben els dissabtes de 16 
a 19 h al Centre Cívic Sarrià
Per a més informació: 
www.aesantignasi.org 
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CLuB VELERS            
COLLSEROLA                   

Fundat l’octubre de 1985, 
compta amb 134 socis i es 
consolida com el club més 
gran d’Europa que practica el 
vol silenciós per control de rà-
dio.
Es reuneixen els darrers di-
marts de cada mes al Centre 
Cívic Sarrià.
Per a més informació: 
www.clubvelerscollserola.org

COL·LECTIu DE gENT gRAN

Grup de persones majors de 
60 anys que organitzen sorti-
des culturals, activitats de lleu-
re i col·laboren en l‘organitza-
ció d’activitats de l’equipament 
dirigides a la gent gran i activi-
tats intergeneracionals.
Es troben els dimarts i dijous, 
de 17 a 19 h, al Centre Cívic 
Sarrià.

COORDINADORA DE          
ROCk DE SARRIÀ (CRS)      

L’Associació Coordinadora de 
Rock de Sarrià té com a ob-
jectiu promocionar i difondre 
la cultura musical de base. 
L’entitat desenvolupa aquesta 
tasca des del 1998, mitjançant 
la gestió dels bucs d’assaig de 
l’equipament i participa en la 
dinamització juvenil del Cen-
tre Cívic amb la programació 
musical.
Cada últim divendres de mes 
organitza una Jam Session o 
un concert a l’equipament per 
donar oportunitats a  joves 
músics.  
Per saber-ne més: 
https://www.facebook.com/
crs.sarria

COR INFANTIL           
ESQuELLERINC         

Fundat l’any 1965 per mem-
bres del Cor Madrigal, amb la 
finalitat de fer gaudir de la mú-
sica els infants de 5 a 16 anys 
mitjançant el cant coral.
Es troben cada dissabte al 
matí d’11 a 13 h al Centre Cívic 
Sarrià.
Responsable: Manel Cubelles
Secretària: Neus Serratosa
Telèfon: 93 410 37 16
Per a més informació: 
www.agrupaciocormadrigal.
org/esquellerinc

CORAL RASPINELL           

Coral de cultiu de la música 
tradicional catalana i clàssica
Es troben els dimarts d’11.30 a 
13 h al Centre Cívic Sarrià.
Director: Miquel Àngel Arias
Telèfon: 630 602 160

ENSEMBLE...EM SEMBLA 
BÉ! ORQuESTRA         

Orquestra formada per a in-
fants i joves amb discapacitat 
intel·lectual que treballa amb 
instruments de corda i vent i el 
treball vocal i narratiu.
Es troben els dissabtes de 10 a 
14 h al Centre Cívic Sarrià
Per saber-ne més: 
https://www.facebook.com/
ensembleemsemblabe.
orquestra



SERVEIS

                                                                       

DONES FEM            

Grup obert format per dones 
de diferents edats, situacions 
personals i diferents punts del 
Districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi. Es reuneixen els dijous 
quinzenalment per organitzar 
activitats dirigides a la pobla-
ció en general, com:
•	 ”Cafè i diàlegs”, debats de 

diferents temàtiques en 
un ambient distès.

•	 “Conèixer un país abans 
de viatjar”, tot un seguit 
d’activitats que ens apro-
pen al país  escollit.

•	 “Dona, com t’ho fas?”, 
es conviden dones rela-
cionades amb el món de 
les arts escèniques, arts 
plàstiques i de l’escriptura 
per tal de conèixer com 
compaginen la vida pro-
fessional i la personal.

Pots contactar-hi trucant al 93 
256 27 20 o escrivint a dones_
fem@hotmail.com. 
Per a més informació: http://
donesfem.blogspot.com.es.

gRuP DE PETANCA             

Apassionats del popular esport 
la petanca. Organitzen campi-
onats amb altres equipaments 
del Districte coincidint amb la 
Festa Major del barri i per a la 
Jornada de Portes Obertes de 
l’equipament.
Es troben de dilluns a diumen-
ge de 10 a 13 h a les pistes del 
jardí de Vil·la Cecília.

gRuP DE POESIA          

Amants de la poesia que orga-
nitzen trobades poètiques in-
tergeneracionals amb recitals 
de poemes propis o amb pa-
raules d’altres autores i autors i 
ens transmeten la seva passió 
per la poesia a tots nosaltres.
Es troben els dimecres a les 
17.30 h al Centre Cívic Sarrià.

gRuP DE DÒMINO               

Jugadors del popular joc de 
taula, el dòmino. Organitzen 
campionats dos cops l’any co-
incidint amb la Festa Major del 
barri i per a la Jornada de Por-
tes Obertes de l’equipament.
Es troben de dilluns a diven-
dres a la tarda al Centre Cívic 
Sarrià.

gRuP DE TERTÚLIA:      
L’ART D’ESCOLTAR I         
DEBATRE                    

Amants de la tertúlia es reu-
neixen per debatre diferents 
temes i escoltar els diferents 
punts de vista dels assistents.
Es troben els dilluns a les 18 h 
al Centre Cívic Sarrià.
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ABRIL

2-30 ABRIL 9-21 h EXPOSICIÓ. Espai és paraula

2-30 ABRIL 9-21 h EXPOSICIÓ. Inspiracions dins de l'art

2-30 ABRIL 9-21 h
EXPOSICIÓ. 31 anys de celebració del 
dia de la dansa a Sarrià amb l'escola de 
dansa Yisbell

DISSABTES 
ABRIL

15.30-
17.30 h LABORATORI STREET BOARD

DIMARTS 
ABRIL 17h LA PETITA PROPOSTA

10-26 ABRIL ABRIL LITERARI

14 ABRIL 11-14 h LABORATORI "CONSTRuIR RELA-
CIONS EMPÀTIQuES"

18 ABRIL 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

19 ABRIL 17.30 h A VIVA VEu

21 ABRIL 11h DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

23 ABRIL 17-20 h SANT JORDI A LA PLAÇA DE LA SEu 
DE LA VIL·LA

24 ABRIL 18 h XERRADA. Personalitats a Sarrià. Frede-
ric Bou

25 ABRIL 17.30 h ARRI ARRI TATANET. Contes sobre la 
pell

27 ABRIL 22 h JAM SESSION AL SOTERRANI

                                                                                        

CALENDARI



                                                                                        

CALENDARI

MAIg

2-31 MAIG 9-21 h EXPOSICIÓ. Salvant refugiats

2-31 MAIG 9-21 h EXPOSICIÓ. Temps de jazz

2-31 MAIG 9-21 h EXPOSICIÓ. Cap a una anarquitectura

DISSABTES 
MAIG

15.30-
17.30 h LABORATORI STREET BOARD

DIMARTS 
MAIG 17h LA PETITA PROPOSTA

5 MAIG 17.30 h EL CASTOR A ESCENA. Qui ets tu?

16 MAIG 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

7-10 MAIG
10-14 i 
de 16-
19.30 h

RENOVA LA TEVA ROBA. RECOLLIDA 
DE ROBA

8 MAIG 17-18 h LA PETITA PROPOSTA

9 MAIG 19 h ÒPERA EN RuTA. Recorregut operístic

11 MAIG 17.30-
20 h

RENOVA LA TEVA ROBA. Mercat 
d'intercanvi

15 MAIG 10 h 18ª FESTA DELS SENTITS DE SARRIÀ-
SANT gERVASI

19 MAIG 10-13 h SORTIM DEL CAu. LAND ART

23 MAIG 17.30 h XERRADA CASTORA. El regal del tacte 
a la criança

25 MAIG 22 h CONCERT AL SOTERRANI 
"YOUNGEST"

26 MAIG 11 h ITINERARI CuLTuRAL. 
Les emblemàtiques
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CALENDARI

JuNY

1-15 JUNY 9-21 h EXPOSICIÓ. Conèixer un país abans de 
viatjar

1-30 JUNY 9-21 h EXPOSICIÓ. Fabià Puigserver, teatre 
d'art en llibertat. Mostra fotogràfica

16-30 JUNY 9-21 h EXPOSICIÓ. Exposició d'alumnes de 
pintura del Centre Cívic Sarrià

1-30 JUNY 9-21 h EXPOSICIÓ. Imatges

DISSABTES 
JUNY

15.30-
17.30 h LABORATORI STREET BOARD

DIMARTS 
JUNY 17h LA PETITA PROPOSTA

20 JUNY 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

5 JUNY 19 h
AgRICuLTuRA DE PROXIMITAT. La 
rural de Collserola una experiència agro-
ecològica

14 JUNY 19 h PERISCOPI. Documental amb col·loqui

16 JUNY TOT EL 
DIA

LLENÇART. 
5ª Mostra d’arts de carrer a Sarrià

16 JUNY 11 h ITINERARI CuLTuRAL. La Barcelona 
de Picasso

22 JUNY 22 h CONCERT NOCTuRN DE ROCk

22 JUNY 18 h DIA EuROPEu DE LA MÚSICA. Con-
certs
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MAPA

C/ Eduardo Conde, 22-42.  08034 
Barcelona
Tel.: 93 256 27 20 
Fax.: 93 256 27 24
ccsarria@qsl.cat
Gestió tècnica: QSL

FGC. Reina Elisenda i Sarrià
Metro: L3 Maria Cristina
Bus:  6, 34, 63, 66, 70, 78, 130, 
V3 i V5
ajuntament.barcelona.cat/sarria-
santgervasi
ccivics.bcn.cat/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
twitter.com/ccivicsarria

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h
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