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§      Suplement en concepte de material

G      Activitat gratuïta

     Sostenibilitat

                                                      



INSCRIPCIONS ONLINE ALS TALLERS I ITINERARIS         

Les inscripcions es realitzaran mitjançant el web https://sarria.
inscripcionscc.com a partir del dissabte 2 de juny a les 9 h i 
fins a un dia abans de l’inici del taller, sempre que quedin places 
disponibles.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS I   
ITINERARIS                      

Les inscripcions es realitzaran de dilluns a divendres, al centre 
cívic de 9 a 14 h i de 15 a 20.30 h, a partir del dilluns 4 de juny i 
fins a un dia abans de l’inici del taller, sempre que quedin places 
disponibles.

CAL TENIR EN COmPTE

El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada.

La inscripció al taller es farà efectiva un cop hagueu abonat 
l’import corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb 
targeta bancària en les inscripcions presencials i només amb 
targeta bancària a les inscripcions en línia.

Atès el caràcter puntual dels tallers d’estiu no es realitzaran ni 
canvis ni devolucions.

El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no 
tinguin un nombre mínim persones inscrites o per qualsevol 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 caldrà abonar-los en 
efectiu en el moment de fer la inscripció del taller.

Preus públics 2018 IVA no inclòs:

•	 2,66 €/hora tallers per a infants
•	 4,11 €/hora tallers familiars 1 adult + 1 o  2 infants
•	 8,22 €/hora tallers familiars 1 adult + 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; 2,06 €/hora a partir de la 3a hora

Per a informar-vos de la reducció de preus en el cas de persones 
que es trobin en situació d’atur, adreceu-vos al punt d’informació 
del centre cívic Sarrià, de dilluns a divendres de 9 a 21 h. 

Inici dels tallers: setmana del 25 de juny de 2018
El centre cívic romandrà tancat durant el mes d’agost.

TALLERS
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TALLERS

EXPRESSIÓ. LES ARTS I LES ARTESANIES                     

1. RESTAURACIÓ DE             
mOBLES. ACABATS 
FINALS            

Dilluns, de 17 a 20 h
25 DE JUNY > 16 DE JULIOL
Preu: 59,68 € (12 hores)     5 €

L’objectiu d’aquest curs és 
aprendre a restaurar i poder 
recuperar mobles i petits 
objectes de fusta. I rematarem 
la feina feta amb un acabat 
final per lluir el nostre treball.
Material que s’ha de portar 
el primer dia de classe: una 
peça petita per restaurar, bata 
i guants.
A càrrec de Mar Fumadó

2. PINTURA I DIBUIX           

Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
26 DE JUNY > 17 DE JULIOL
Preu: 39,78 € (8 hores)

Dirigit tant a aquells que s’ini-
cien en el món de l’art com als 
qui volen consolidar i aprofun-
dir enels coneixements del di-
buix i la pintura. També podreu 
conèixer i experimentar amb 
diferents tècniques: oli, acrílic, 
aquarel·la, tinta, realització de 
pintures de gran format, etc. 
així com fomentar la sensibili-
tat de cadascú.

A càrrec de Sílvia G. Armesto

§

SALUT I CREIXEmENT PERSONAL                   

3. RELAXACIÓ I RESPIRACIÓ                           

Dimarts i dijous, de 9.30 a 10.30 h
26 DE JUNY > 19 DE JULIOL
Preu: 39,78 € (8 hores)        

Dedicarem una estona a relaxar cos i ment per afavorir un millor 
estat de presència, integració i benestar. Coneixerem diferents 
formes de meditació, algunes més dinàmiques, per tal que cada 
persona trobi la que millor s’adapta a ella mateixa. Utilitzarem 
el moviment i la respiració com a mitjans de connexió amb un 
mateix i també treballarem amb elements simples de la dansa, el 
ioga i altres tècniques orientals. 
A càrrec d’Erica Borzese
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4. OSTEOPILATES         

Dimarts i dijous, 
de 19.45 a 20.45 h
26 DE JUNY > 19 DE JULIOL
Preu: 39,78 € (8 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

5. GImNÀSTICA                      
ABDOmINAL 
HIPOPRESSIVA          

Dimarts, de 18.30 a 19.30 h
26 DE JUNY > 17 DE JULIOL
Preu: 19,89 € (4 hores) 
La gimnàstica abdominal 
hipopressiva treballa la mus-
culatura abdominal reforçant-
la i augmentant el to del sòl 
pèlvic sense perjudicar-lo. 
Aquesta 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

LLENGÜES PER VIATJAR                     

6. REFRESCA EL TEU ANGLÈS                              

Dimarts, de 17.30 a 19 h
26 JUNY > 17 DE JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Aquest és un curs intermedi que té com a objectiu refrescar allò 
après, per tant, cal un mínim de quatre anys d’anglès. T’ajudarà a 
millorar la comprensió auditiva i oral.
A càrrec de l’Acadèmia USIK



TALLERS

7. FRANçAIS POUR LES    
VOYAGES (INTERmEDI)     

Dimecres, de 10 a 11.30 h
27 JUNY > 18 DE JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Curs intensiu en el qual par-
larem sobre l’experiència de 
viatges realitzats i sobre els vi-
atges que en el futur ens agra-
daria fer, les destinacions pre-
ferides, aprendrem vocabulari 
general sobre viatges (mitjans 
de transport, preparant les 
maletes,frases útils a l’aero-
port, reservant una habitació 
d’hotel...).
Es requereixen coneixements 
bàsics de francès.
A càrrec de Stéphanie Pimet

8. L’ITALIANO PER         
VIAGGIARE         

Dijous, de 18.30 a 20 h
28 JUNY > 19 DE JULIOL
Preu: 29,84 € (6 hores) 

Curs intensiu en el qual par-
larem sobre l’experiència de 
viatges realitzats i sobre els vi-
atges que en el futur ens agra-
daria fer, les destinacions pre-
ferides, aprendrem vocabulari 
general sobre viatges (mitjans 
de transport, preparant les 
maletes,frases útils a l’aero-
port, reservant una habitació 
d’hotel...).
Es requereixen coneixements 
bàsics d’italià.
A càrrec de l’Acadèmia USIK
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TALLER PER A INFANTS                   

9. PLAY IN SUmmER         

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
26 > 28 JUNY
Preu: 11,70 € ( 4 hores ) 

Farem diverses i divertides 
activitats lúdiques: manualitats, 
jocs, cançons..., i passarem 
un matí d’allò més entretingut 
practicant i aprenent l’anglès 
sense ésser-ne conscients  
mentre ens relacionem amb 
altres infants 
Edats: de 3 a 5 anys
A càrrec de l’Acadèmia USIK

10. LA mÀQUINA DE LES 
HISTÒRIES        

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
26 > 28 JUNY
Preu: 11,70 € ( 4 hores )     3 €

Botons, sorolls, formes, 
colors... Una màquina 
estrafolària ha aterrat al centre 
cívic: És la màquina de les 
històries! Ens ajudarà a crear 
contes i haurem de dibuixar 
personatges, escenaris, 
animals entremaliats, castells 
encantats... i tot allò que 
imaginem. Taller per estimular 
la imaginació, el dibuix i la 
creació d’històries. Al final, 
cada infant s’endurà a casa una 
màquina per crear històries, 
perquè pugui seguir explicant i 
inventant-se contes a casa.
Edats: de 6 a 8 anys
A càrrec de Clara Sáez, 
il·lustradora i docent d’art

§



                                                                                        

TALLERS

11. CREA EL TEU PROPI     
BALL          

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
26 > 28 JUNY
Preu: 11,70 € ( 4 hores ) 

A través del moviment lliure, 
el joc i algunes propostes per 
desenvolupar la creativitat, 
explorarem diferents formes 
d’expressar-nos i gaudir de 
la nostra pròpia dansa. Una 
oportunitat per crear el teu 
propi ball a partir del que saps, 
comparteixes, descobreixes i 
aprens.
Edats: de 9 a 12 anys
A càrrec de Erica Borzese

12. EL mÓN DE LES   
TITELLES       

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
3 > 5 JULIOL
Preu: 11,70 € ( 4 hores )

Un taller perquè els nens i 
les nenes puguin manipular i 
conèixer diferents tipologies 
de titelles, descobrir i inventar 
històries, i desenvolupar la 
seva creativitat a través de 
la creació de putxinel·lis dins 
d’un relat animat. Treballarem 
amb materials reciclats.
Edats: de 3 a 5 anys
A càrrec de Clara Algaba, La 
Boia Teatre

13. PLAY IN SUmmER           

Dimarts i dijous, d‘11 a 13 h
3 > 5 JULIOL
Preu: 11,70 €( 4 hores )

Farem diverses i divertides 
activitats lúdiques: manualitats, 
jocs, cançons..., i passarem 
un matí d’allò més entretingut 
practicant i aprenent l’anglès 
sense ésser-ne conscients  
mentre es relacionen amb 
altres infants 
Edats: de 6 a 8 anys
A càrrec de l’Acadèmia USIK

14. QUI SÓC? Taller         
d’autoretrat                     

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
3 > 5 JULIOL
Preu: 11,70 € ( 4 hores )     3€

Inspeccionarem i ens passeja-
rem pel nostre rostre. Ens fixa-
rem com són els nostres ulls, 
el nostre nas, les nostres gal-
tes..., i ens dibuixarem provant 
amb diverses tècniques i amb 
diferents colors per intentar 
esbrinar qui som.  Al final, cada 
infant s’endurà una carpeta 
amb els seus autoretrats. 
Edats: de 9 a 12 anys
A càrrec de Clara Sáez, 
il·lustradora i docent d’art

§
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TALLERS

15. INVENTEm I          
DIBUIXEm CANçONS        

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
10 > 12 JULIOL
Preu: 11,70 € ( 4 hores )     3€

Tancarem els ulls i escoltarem 
el nostre voltant: sorolls 
aguts i menuts, sorolls que 
ens sobresalten, sorolls 
fins i que s’allunyen... Inten-
tarem transformar-los en 
personatges, paisatges i en 
històries. Al final, cada infant 
s’endurà un llibret amb la seva 
història musicada. 
Edats: de 3 a 5 anys
A càrrec de Clara Sáez, 
il·lustradora i docent d’art

16. TITELLES AmB          
OmBRES XINESES         

Dimarts i dijous, d’ 11 a 13 h
10 > 12 JULIOL
Preu: 11,70 € ( 4 hores )     5€

Un taller perquè els nens i les 
nenes puguin experimentar 
a manipular i conèixer 
diferents tipologies de titelles 
amb la tècnica d’ombra 
xinesa, descobrir i inventar 
històries,i  desenvolupar la 
seva creativitat a través de 
la creació de putxinel·lis dins 
d’un relat animat. Treballarem 
amb materials reciclats. 
Edats: de 6 a 8 anys
A càrrec de Clara Algaba, La 
Boia Teatre

17. PLAY IN SUmmER          

Dimarts i dijous, d’11 a 13 h
10 > 12 JULIOL
Preu: 11,70 € ( 4 hores )

Farem diverses i divertides 
activitats lúdiques: manualitats, 
jocs, cançons..., i passarem 
un matí d’allò més entretingut 
practicant i aprenent l’anglès 
sense ésser –ne conscients  
mentre es relacionen amb 
altres infants 
Edats: de 9 a 12 anys
A càrrec de l’Acadèmia USIK

§

§



                                                                                        

TALLERS

18. FOTOGRAFIA LES        
TEVES VACANCES         

Dijous, de 18.30 a 20 h
28 JUNY > 19 DE JULIOL
Preu: 17,56 € (6 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.
Edats: de 13 a 18 anys

TALLER PER A JOVES                      

TALLERS PER A LA GENT GRAN                    

19. GImNÀSTICA          

Dilluns i dimecres, de 10.30 
a 11.30 h 
25 JUNY>18 JULIOL
Preu:23,41 € (8 hores)

Treball corporal a partir de 
la globalitat, adaptat a les 
possibilitats i característiques 
dels usuaris i usuàries.
S’hi realitzaran exercicis de 
mobilitat articulant, fent refor-
çament muscular, respiració 
i relaxació entre els més 
destacats
A càrrec de l’Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

20. TAITXÍ         

Dimarts i divendres, 
de 10 a 11 h
26 JUNY>20 JULIOL
Preu:23,41 € (8 hores)

Aprendreu una sèrie de movi-
ments o de formes conti-nu-
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
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ITINERARIS CULTURALS                   

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA                  

Dimecres, 4 de juliol, a les 10.30 h
Preu: 8,20 €                        

Passeja, mira i olora els diferents paisatges del Jardí. L’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona ens farà una visita per 
explicar-nos la vistosa floració, la sequera de l’estiu o la caiguda 
de les fulles. També aprendrem sobre la pol·linització, les 
adaptacions que fan les plantes mediterrànies, i els usos que en 
fem. Comprendrem quines són les característiques d’un clima 
mediterrani, coneixerem els secrets d’aquest jardí i prendrem 
consciència de la importància d’un planeta verd.
A càrrec de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

EN CLAU DE SOL.CICLE DE múSICA                    

Cada dimecres de juliol, a les 19.30 h, 
als jardins de Santa Amèlia.
Activitat gratuïta                       

El cicle de música ”En clau de Sol” del Centre Cívic Sarrià  torna 
per vuitè any consecutiu per delectar-nos amb un repertori de 
música per a tots els gustos i edats. Aquest cop, podreu gaudir 
de la música de diferents cantautors que ens explicaran les seus 
sentiments i les vivències entorn la música.

G

BEÑAT REVUELTA          

4 de juliol, a les 19.30 h          

Beñat Revuelta, fill d’Armando 
Revuelta, combina la seva 
activitat professional com 
a fotògraf amb la de músic. 
Cantant i guitarrista del grup 
El Pezpsiquiatra, ens presenta 
aquesta vegada els seus 
temes més íntims recolzat 
solament per la seva vella 
guitarra acústica. Admirador 
de Ramon  Rodríguez  i de 
Perales, els seus temes ballen 
entre el  indie  més acústic i el 
so clàssic de cantautor. Canta 
també en basc i català.

SERGI BLANCH         

11 de juliol, a les 19.30 h           
 
“Sóc el que es busca fent 
cançons”  és la frase  que 
més defineix el seu moment 
present.
Inicia una nova etapa en solitari 
després de treballar com a 
guitarrista en molts grups 
musicals.
Acaba de guanyar el 1r Concurs 
de Música d’Autor d’Andorra 
el fet que ha representat 
un impuls enorme per al 
seu projecte. En el    seu  nou 
projecte musical en català 
fusiona les seves influències 
més folk-blues-acústiques 
americanes, però, alhora, 
es submergeix en les aigües 
sonores més mediterrànies.
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EL LOCO TIDIANO        

18 de juliol, a les 19.30 h         

El Loco tidiano ens presenta 
el seu segon treball “Viatge 
Estel·lar” amb la seva guitarra 
i els seus “loops”, cançons 
d’autor sobre la vida, l’amor i la 
recerca que ens faran alçar el 
vol. Compte enrere i endavant!

CINEmA A LA FRESCA                            

Activitats gratuïtes                   

Us proposem un cinema d’estiu per grans i petits amb ulls 
d’infant. Bon cinema a la fresca!

G

LA CANCIÓN DEL mAR         

Dimarts, 3 de juliol, a les 22 h
Director: Tomm moore
Nacionalitat: Irlanda
Durada: 93 min.          

Conte modern que recupera 
llegendes celtes sobre fades 
i màgia. En un món enterbolit 
per les pèrdues i les ferides, 
Ben i la seva germana Saoirse 
seran clau per a posar en 
ordre i equilibri el món real i el 
màgic.
Pel·lícula d’animació 
recomanada per a tots els 
públics.

ANINA           

Dimarts, 17 de juliol, a les 22 h
Director: Alfredo Soderguit
Nacionalitat: Uruguai
Durada: 80min.          

El conflicte d’una nena a 
l’escola, la relació amb les 
companyes, les mestres i 
els seus pares i un seguit 
d’aventures que la duran a 
descobrir moltes coses sobre 
l’amistat i les particularitats de 
cadascú. 
Pel·lícula d’animació 
recomanada per a tots els 
públics. 
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XERRADA                      

EL PODER DE LA DONA A L’ANTIC EGIPTE                    

Dijous, 5 de juliol, a les 19 h
Activitat gratuïta. Aforament limitat amb inscripció prèvia              

G

Parlarem de les reines, del paper que van desenvolupar a la so-
cietat, de les seves habilitats per assolir el poder, del seu reco-
neixement davant la llei i de com participaven activament en el 
govern del país.
Ens endinsarem en aquest interessant món de la societat faròni-
ca, on malgrat estar dominada majoritàriament pels homes, les 
dones gaudien d’una independència econòmica i d’una envejable 
i excel·lent posició social i jurídica.

Activitat conduïda pel senyor Mahmoud Elsaied, epitòleg que va 
cursar els seus estudis a la Universitat de El Caire i que ha realtizat 
tasques de guiatge, d’intèrpret a diferents països i que actualment 
imparteix puntualment xerrades temàtiques realcionades amb l’An-
tic Egipte.

FESTA DEL CASAL                      

Dissabte, 15  de setembre al llarg del dia
Activitat gratuïta                       

Jornada festiva en què us convidem a conèixer els diferents 
grups, entitats i activitats que tenen lloc a l’equipament. Podreu 
participar d’un munt d’activitats al llarg de la jornada: concurs de 
pintura ràpida, música en directe, ball, tallers oberts..., i moltes 
coses més. Serà un dia perfecte per retrobar-nos amb les entitats 
de l’equipament i totes les persones que feu possible que al centre 
cívic passin coses. Tindrem temps d’explicar-nos les vacances i 
desitjar-nos un bon inici de curs. Totes aquelles persones que 
vulgueu descobrir el centre cívic sereu molt benvinguts!
Consulteu la programació específica

ACTIVITATS PER A INFANTS                      

CASAL D’ESTIU PER A INFANTS                   

Utilitzant el centre d’interès com a metodologia de treball i 
mitjançant una programació d’activitats lúdiques diverses, 
adaptades a cada grup d’edat (tallers, jocs, gimcanes, jocs de 
pistes, manualitats, etc.),  farem que els infants gaudeixin d’un 
estiu ple d’experiències innovadores i gratificants.
Adreçat a  nens i nenes de P3 fins a 6è
Període de casal: del 25 de juny al 27 de juliol, i del 3 al 7 de 
setembre, de 9 a 13  i de 15 a 17 h o bé de 9 a 17 h. Servei 
d’acollida matinal i de menjador opcional.
Informació i inscripcions: 93 276 10 40
Organitza: SAFIS SPORTS, S.L

G
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LA PETITA PROPOSTA D’ESTIU                                     

Activitats gratuïtes                      

Petites propostes per a gaudir d’una estona en família durant 
l’estiu

G

ACTIVITATS FAmILIARS                                   

LA PETITA PETANCA         

Dimarts, 26 de juny, 
de 18 a 19 h         

Activitat intergeneracional en 
la qual aprendrem un joc de 
punteria i habilitat que és el rei 
de les ombres d’estiu.
Activitat feta amb el suport del 
Grup de Petanca del Centre 
Cívic Sarrià
Inscripció prèvia a ccsarria@
qsl.cat o al 93 256 27 20 

FEm VOLAR ESTELS         

Dimarts, 10 de juliol, a les 18 h

Volada d’estels a  càrrec del 
Club Velers Collserola
Activitat per a famílies
Inscripció prèvia a ccsarria@
qsl.cat o al 93 256 27 20 

EN REmULL                                           

Activitats gratuïtes                     

Activitats amb  aigua  a l’Espai Infantil El Parc. Adreçat a famílies 
amb infants a partir dels 2 anys
Recomanem venir amb roba còmoda i que es pugui embrutar o 
mullar. Entrada lliure.

G

mATERIALS D’AIGUA        

Divendres, 6 de juliol, a les 11 h       

Palanganes, ampolles, em-
buts, jocs d’aigua... Avui a l’Es-
pai Infantil traiem el material 
d’aigua per jugar! 

PINTURA D’ESTIU:          
PINTEm AmB ELS DITS         

Divendres, 13 de juliol, a les 11h 

Una mica de taronja, una 
mica de blau.... pintarem i ens 
pintarem! Pintura d’aigua a la 
fresca perquè és estiu!

BOmBOLLES GEGANTS        

Divendres, 20 de juliol, a les 11 h 

A l’estiu ens agrada moltfer 
bombolles gegantines i remu-
llar-nos. Vols venir?
Activitat a càrrec d’El Cabàs 
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ARRI, ARRI TATANET                     

Activitats per als més menuts de la casa
Aforament limitat. Activitats recomanades per a famílies 
amb infants fins a 4 anys
Preu entrada: 3,19 €                      

Pots comprar les entrades online a https;//sarria.inscripcionscc.
com a partir de quinze dies abans de l’espectacle i fins el dia 
abans, sempre i quan quedin entrades.

L’ESTANY HABITAT         

Dimecres, 27 de juny, a les 18 h

Es fa fosc a l’estany i la nit fa 
sortir les petites bestioles que 
l’habiten... Un viatge sensorial 
que amb el fil conductor de 
poesies, cançons i titelles els 
fa experimentar amb els seus 
sentits. Inscripció prèvia. 
A càrrec de la Cia SomArt

ARRI, ARRI D’ESTIU:          
CONCERT mUSICAL        

Dimecres, 11 de juliol, a les 18 h

Activitat de sensibilització 
musical per nadons amb 
instruments i música en directe 
i participació de les famílies i 
els infants. Inscripció prèvia. 
A càrrec de Sol Homar

LA PETITA BIBLIOTECA A LA FRESCA                   

Dimecres, 19 de setembre, a les 18 h
Activitat gratuïta                       

Un bagul ple de contes i d’històries ens visita un cop al mes, com 
que fa calor la biblioteca la farem a la fresca del jardí.

G
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ACTIVITATS PER A JOVES                         

OBERTA CONVOCATÒRIA  PER AL 17È CONCURS DE       
DIRECTES DE LA CRS                   

Del 4 de juny al 20 de juliol                     

Vols participar en un concert 
de grans dimensions aquesta 
tardor per a la Festa Major 
de Sarrià? Vols renovar el teu 
material? 
Pots consultar les bases de la 
convocatòria al web del centre 
cívic www.bcn.cat/ccsarria
La gravació, en format Mp3, 
s’haurà de presentar amb la 
fitxa d’inscripció correctament 
emplenada per correu 
electrònic a joves.sarria@qsl.
cato presencialment al Centre 
Cívic Sarrià.

JAm SESSION AL SOTERRANI                      

Dissabte, 15 de setembre, a partir de les 21 h
Activitat gratuïta.                             

G

Jam Session de música, ober-
ta i participativa. La Backing 
Band CRS conduirà la sessió. 
Si vols pots consultar la possi-
ble Set List al Facebook de la 
Coordinadora de Rock de Sar-
rià. Si tens una banda, també 
pots trepitjar l’escenari. Tin-
drem el micro obert per a es-
pontanis cantants de hits, de 
temes propis o improvisadors 
totals. No et tallis, porta el teu 
instrument!
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià.
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FESTA mAJOR DE SARRIÀ                    

17È CONCURS DE DIRECTES DE LA COORDINADORA 
DE ROCK DE SARRIÀ                    

28 de setembre, a les 21 h
Activitat gratuïta als Jardins de la Vil·la Cecília                 

Quatre actuacions, quatre grups finalistes de la convocatòria del 
Concurs de Directes del 2018. Els noms dels grups, seleccionats 
de Barcelona i rodalies, els podreu consultar a partir de 
setembre trucant al centre cívic o a la difusió específica de 
l’acte. Premi del públic, de les bandes i del jurat. Una gran nit de 
rock per a la Festa Major de Sarrià. Final de festa ballable amb 
música de discjòquei.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

SUPORT A LA CREACIÓ ESCÈNICA                   
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 cinc minuts per a presentar-se. 
Recollida de propostes durant els mesos de setembre i octubre. 
Podeu consultar-ne les bases al web http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/sarria

G
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SERVEIS PER A JOVES                    

LA TRAmOIA                     

Programa d’estades 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 les mostres Llençar’t i Mínim del Centre Cívic, així 
com amb d’altres espais i propostes del centre i del conjunt de la 
ciutat.  Aquest és un programa de cessió de sales per a assajar.

BUCS D’ASSAIG mUSICAL                      

Disposem de dos espais especialment dissenyats perquè els 
músics joves puguin reunir-se, assajar i treballar en les seves 
propostes musicals. Són dos locals insonoritzats i amb aire 
condicionat que es lloguen mensualment.  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, teclats… (Peavey, Hughes&Kettner, Fender, Pearl, 
etc.).
Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 20.30 h

Per  contactar amb el servei, podeu trucar al 93 256 27 20 o bé 
escriure als següents correus electrònics: rocksarria@gmail.com 
/ joves.sarria@qsl.cat

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 la de 
professionals del sector. Són càpsules d’introducció a diferents 
sabers que realitzem durant tot l’any. T’interessen? Pots contactar 
al Centre Cívic i fer-nos proposta. 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.
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“ÀNImES”         

De l’2 al 31 de juliol         

Selecció de pintura sobre 
fusta, paper i tela on Elena 
Vivas capta les expressions 
i sensibilitats tant d’humans 
com d’animals a través dels 
seus retrats a l’oli. Mentre 
pinta, intenta transmetre la 
força en la mirada del subjecte, 
una mirada que reflecteix tota 
una vida. 
A càrrec d’Elena Vivas
www.vivasvida.com

“ISLÀNDIA, TERRA DE           
CONTRASTOS”       

Del 2 al 31 de juliol          

Selecció fotogràfica de Brigitte 
Travers durant un viatge a 
Islàndia. En plena època 
del solstici d’estiu amb dies 
de sol continuats i una llum 
excepcional, ha recorregut uns 
paisatges de vegades aïllats 
i d’altres impressionants: 
les muntanyes impetuoses 
de verdors esclatants, els 
blaus fèrrics de les glaceres 
o l’explosió de tons calents 
de terres en ebullició... 
Espectacular terra on regna el 
silenci majestuós d’una bellesa 
pura.
A càrrec Brigitte Travers
https://brigitsand.wordpress.
com/author/brigitsand/

EXPOSICIONS                     

“RACONS DE          
BARCELONA (SARRIÀ)”        

Del 3  al 29 de setembre          

Exposició col·lectiva  on es 
mostren les diferents tècniques 
que utilitzen els membres 
de la Colla del Pinzell. En 
aquesta exposició trobareu 
des d’aquarel·les, acrílics, olis, 
pastels, carbonet i tècniques 
mixtes, entre d’altres.
A càrrec de la Colla del Pinzell
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“ARBRES, BITXOS I ALTRES PUNTS”                             

Del 3 al 29 de setembre                                

Exposicions d’il·lustracions, on l’autor mostra el treball basat en 
un defecte: la seva condició de miop. La seva mirada es basa 
en un treball minuciós i “puntillaire”. Es tracta d’un homenatge al 
punt, barrejant tècniques mixtes.
A càrrec d’Albert Garcia Escudé

“DIRECTES A FESTA mAJOR”                     

Del  al 24 de setembre 
al 30 d’octubre                                 

Exposició fotogràfica de cultura rock, instantànies del directe. 
Imatges dels músics de la 16a  edició del Concurs de  Directes 
de Sarrià. Són bandes i artistes immortalitzats l’any 2017  pel 
fotògraf Ferran Descàrrega. Són els Acherontia, BealsTheBand, 
Tito Malo, Karabash, DJ Txarnego, Joselito “el de la voz de oro” i 
els Tabalers de Sarrià.
A càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià
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ARXIU mUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SARRIÀ - 
SANT GERVASI           

De dilluns a divendres, de 9 a 
14 h. Atenció amb cita prèvia 
mitjançant amdsg@bcn.cat

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 vari-
en cada trimestre i cal consul-
tar-los al punt d’informació del 
Centre Cívic.  
Si ets menor de 16 anys has 
de venir acompanyat o acom-
panyada d’una persona adulta. 
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 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

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
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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.



JUNY

26 JUNY 18 h LA PETITA PROPOSTA. 
La petita petanca

27 JUNY 18 h ARRI ARRI TATANET. 
L'Estany habitat

JULIOL

2-31 JULIOL 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Ànimes

2-31 JULIOL 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Islandia, terres de contrastos

3 JULIOL 22 h CINEmA A LA FRESCA. 
La canción del mar

4 JULIOL 10.30 h ITINERARI. 
Visita al jardí botànic de Barcelona

4 JULIOL 19.30 h EN CLAU DE SOL. 
Beñat Revuelta

5 JULIOL 19 h XERRADA. 
El poder de la dona a l’Antic Egipte

6 JULIOL 11 h EN REmULL. 
Materials d'aigua

10 JULIOL 18 h LA PETITA PROPOSTA. 
Fem volar estels

11 JULIOL 18 h ARRI ARRI D'ESTIU. 
Concert musical

11 JULIOL 19.30 h EN CLAU DE SOL. 
Sergi Blanch

13 JULIOL 11 h EN REmULL. 
Pintura d'estiu

17 JULIOL 22 h CINEmA A LA FRESCA. 
Anina

18 JULIOL 19.30 h EN CLAU DE SOL. 
El Loco Tidiano

20 JULIOL 11 h EN REmULL. 
Bombolles gegants
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CALENDARI

SETEmBRE

3-29 SETEMBRE 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Racons de Barcelona (Sarrià)

3-29 SETEMBRE 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Arbres, bitxos i altres punts

24 SET-30 OCT 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Directes a Festa major

15 SETEMBRE FSTA DEL CASAL

15 SETEMBRE 21 h JAm SESSION AL SOTERRANI

19 SETEMBRE 18 h LA PETITA BIBLIOTECA

28  SETEMBRE 21 h
FSTA mAJOR DE SARRIÀ. 
17È CONCURS DE DIRECTES 
DE LA CRS
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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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