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§      Suplement en concepte de material
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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS                   

PER ALS TALLERS INFANTILS, FAMILIARS I JUVENILS:
A partir del dijous 6 de setembre s’obrirà el període per a 
realitzar les matrícules. Cal recordar que la inscripció a aquests 
tallers serà únicament presencial i en horari de 9 a 14 h i de 15.30 
h a 20.30 h, de dilluns a divendres.
  
PER ALS TALLERS DE GENT GRAN:
A partir del divendres 7 de setembre es podran fer les 
inscripcions  en línia https://sarria.inscripcionscc.com a partir de 
les 9 h ininterrompudament, o bé de manera presencial en horari 
de 9 a 14 h i de 15.30 h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

PER ALS TALLERS DE POBLACIÓ EN GENERAL:

•	 A partir del dissabte 8 de setembre a les 9 h s’obrirà el 
període per a les matrícules online de la resta de tallers a 
la pàgina https://sarria.inscripcionscc.com. Podran realitzar-
se les matrícules fins al dia abans de la segona sessió dels 
taller o fins a esgotar places. Per a inscriure’s  en línia, cal 
donar-se d’alta com a usuari en línia escollir el taller que més 
interessa i realitzar el pagament amb targeta.

•	  A partir del dimecres 12 de setembre s’obrirà el període per 
a les matrícules  presencials de la resta de tallers, i en horari 
de 9 h a 14 h i de 15.30 a 20.30 h, de dilluns a divendres. 
Es realitzaran inscripcions presencialment per estricte ordre 
d’arribada fins al dia abans de la segona sessió dels tallers o 
fins a esgotar places.

CAL TENIR EN COMPTE

•	 El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada.
•	 La inscripció es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import 

corresponent. El pagament de la inscripció presencial pot 
ser en efectiu o amb targeta bancària i només amb targeta 
bancària en cas de ser una inscripció en línia.

•	 Per tal de poder rebre la devolució voluntària de l’import 
del taller, heu de notificar la baixa com a data màxima abans 
de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si 
n’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 recollides per 
una tercera persona han d’anar acompanyades d’una 
autorització expressa.

•	 Els canvis de taller o d’horari es podran fer com a data 
màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment 
de si n’heu realitzat la primera o no i sempre que quedin 
places disponibles al taller sol·licitat 

TALLERS
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•	 En els tallers puntuals no es realitzen canvis ni devolucions 
voluntàries. 

•	 Les inscripcions als tallers puntuals i als itineraris quedaran 
obertes fins a tres dies abans de començar el taller.

•	 El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que 
no tinguin un nombre mínim de 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 dels tallers 
trimestrals es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera 
sessió del taller. En els tallers de caràcter puntual caldrà 
abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció. 
En el cas de realitzar la matrícula en línia caldrà abonar el 
suplement al tallerista deu minuts abans de l’inici del taller. 

•	 No es farà devolució dels suplements en concepte de 
material un cop hagin començat els tallers

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: la primera setmana d’octubre de 2018

No hi haurà tallers els dies 12 d’octubre, 1  de novembre ni el 
6, 7 i 8 de desembre.



                                                                                        

TALLERS

AULA MULTIMÈDIA                       

1. INTERNET, CORREU           
ELECTRÒNIC AMB 
ORDINADOR I MÒBIL          

Dilluns, d’11.30 a 13 h
1 d’octubre >3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Porta el teu telèfon, treballa 
amb els nostres ordinadors 
i aprèn a fer vídeo trucades, 
crea un compte de correu, 
comunica’t amb un xat. A més 
podràs aprendre a traspassar 
les teves fotos des del mòbil a 
l’ordinador i organitzar-les en 
carpetes.
A càrrec de Miniclick

2. ORGANITzA EL            
TEU ORDINADOR I EL 
CORREU ELECTRÒNIC         

Dimecres, de 10 a 11.30 h
3 d’octubre >5 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprendrem com podem treure 
el millor profit del nostre 
ordinador i que es converteixi 
en una 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 
d’ofimàtica.
A càrrec de Miniclick

3. ORGANITzA EL TEU            
ORDINADOR, NIVELL 
AVANÇAT          

Dimecres, d’11.30 a 13 h
3 d’octubre >5 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprendrem com podem treure 
el millor profit del nostre 
ordinador i que es converteixi 
en una 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 
superiors d’ofimàtica.
A càrrec de Miniclick
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RESTAURACIÓ DE               
MOBLES             

4. HORARI 1           

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
1 d’octubre>3 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)     10 €

5. HORARI 2         

Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
3 d’octubre >5 de desembre
Preu: 99,46 € (20 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

PINTURA I DIBUIX TARDA       

6. HORARI 1           

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
1 d’octubre>3 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)

7. HORARI 2         

Dimecres, de 17.30 a 19:30 h
3 d’octubre >5 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores) 

Formació trimestral continua-
da, tant per a aquells persones 
que desconeguin les seves 
capacitats expressives i crea-
tives , com per les que desit-
gin continuar amb la dinàmica 
del procés creatiu personal; 
desenvolupant totes les tècni-
ques pictòriques: oli, aquarel-
la, pastís, així com una breu 
introducció al dibuix del natu-
ral: (especialment dirigida per 
als iniciats al món de l’art pic-
tòric) , al final del programa es 
procedirà a la realització d’una 
exposició col·lectiva com a di-
nàmica del procés pictòric. 
Material que cal portar el 
primer dia de classe: paper 
de dibuix bàsic, carbonet 
vegetal, goma de carbonet i 
bata.
A càrrec de Silvia G. Armesto

8. PATCHwORk          

Dimecres, de 18 a 20 h
3 d’octubre >5 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)
 
Curs on desenvoluparàs els 
teus dots costurers i la teva 
creativitat amb l’art de com-
binar teles i colors per con-
feccionar peces.
Material que cal portar el 
primer dia de classe: retalls 
de tela, costurer i peça per 
realitzar.
A càrrec de Núria Boldova

§

§

EXPRESSIÓ. LES ARTS  I  LES ARTESANIES                   



TALLERS

9. ART CONTEMPORANI       

Dimarts, de 10 a 11.30 h
2 d’octubre >4 de desembre
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. LLEGIR MILLOR PER     
ESCRIURE MILLOR       

Dimarts, de 16.30 a 18 h
2 d’octubre >4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ens endinsarem en tot tipus de 
textos interessants i en algunes 
peces clau de la literatura 
catalana contemporània i ens 
inspirarem per desenvolupar 
l’art d’escriure que tots 
portem dins. És òptim per a 
persones que ja coneixen les 
bases de l’ortografia catalana, 
que volen conservar els 
seus aprenentatges i alhora 
redescobrir la nostra cultura 
i la nostra literatura, durant 
tants anys menystingudes.
A càrrec d’Adrià Oltra

11. HISTÒRIA DE L’ART:       
EL RENAIXEMENT      

Dijous, d’11 a 12.30 h
4 d’octubre >13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

L’art renaixentista italià va ser 
un dels moments més repre-
sentatius i bells de la història 
d’aquest país. El  taller s’en-
foca en el període del Renai-
xement 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, es-
cultors i arquitectes més im-
portants del segle XVI i XVII 
que van treballar en ciutats 
com Florència, Parma, Venè-
cia i Roma. D’aquesta manera, 
s’aprofundirà en l’art de Pon-
tormo, Tintoretto, Bernini i Ca-
ravaggio per citar-ne alguns. 
L’objectiu d’aquest taller és 
aportar una perspectiva glo-
bal sobre l’evolució i el context 
històric del Renaixement i ad-
quirir un coneixement profund 
i  aclaridor d’aquest moment 
artístic tan determinant per al 
pensament i l’art europeu pos-
terior. 
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

                                                                                        

CULTURA I SOCIETAT                             
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TALLERS

12. REFERENTS DE LA               
HISTÒRIA DE L’ART: 
OBRES I ARTISTES       

Dijous, de 12.30 a 14 h
4 d’octubre >13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 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

13. VISITA ALS MUSEUS      

Divendres, de 10 a 12h
5 d’octubre >14 de desembre 
Preu: 89,52 € (18 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL                      

14.  FITNESS DANCE           

Dimecres i divendres, 
de 12.15 a 13.15 h
3 d’octubre >14 de desembre 
Preu: 99,46 € (20 hores)

Fitness dance és una discipli-
na que presenta un seguit de 
rutines en la qual es combinen 
exercicis físics amb música 
moderna de diferents estils 
musicals incloent-hi ritmes lla-
tins com la salsa,  el merengue 
i la samba. Els exercicis ens 
ajudaran a tenir un cos saluda-
ble i a enfortir braços, cames, 
glutis i abdominals alhora que 
ens estimularan el bon humor.
A càrrec de Associació 
Esportiva Sarrià

15. zUMBA          

Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
3 d’octubre>5 de desembre 
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



                                                                       

TALLERS

16. PILATES          

Dilluns, dimecres i 
divendres, de 9.10 a 10.10 h
1 d’octubre>12 de desembre
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’estira-
ments com de tonificació, que 
es proposa es basa en una sè-
rie de principis: concentració,  
control, centre d’energia, pre-
cisió, fluïdesa  i respiració.
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

17. IOGA         

Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h
1 d’octubre>5 de desembre
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

18. REEDUCACIÓ          
POSTURAL         

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
1 d’octubre>3 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

Aquest taller està destinat a 
millorar la col·locació del cos 
i, sobretot, de l’esquena en el 
dia a dia, mitjançant exercicis 
i estiraments dissenyats per 
aquesta finalitat. Reeduquem 
el cos i la respiració per 
tonificar, desintoxicar i reduir 
el grau d’estrès. Aquest taller 
està especialment dirigit a 
persones amb problemes de 
postura o que, simplement, 
volen adquirir uns hàbits 
correctes.
Cal portar una tovallola
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

GIMNÀSTICA                         
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA         

19.HORARI 1           

Dimarts, de 18.30  a 19.30 h   
2 d’octubre>4 de desembre  
Preu: 49,73 € (10 hores)

20. HORARI 2         

Dijous, de 18.30 a 19.30 h
4 d’octubre>13 de desembre  
Preu: 44,76€ ( 9 hores)

La gimnàstica abdominal hi-
popressiva treballa la muscu-
latura abdominal reforçant-la i 
augmentant el to del sòl pèlvic 
sense perjudicar-lo. Aquesta 
tècnica millora la figura, redu-
eix el ventre, evita mals d’es-
quena i la incontinència urinà-
ria. Pots portar el teu nadó.
A càrrec de Mireia Ortuño

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL                    
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TALLERS

21. OSTEOPILATES         

Dimarts i  dijous, 
de 19.45  a 20.45 h 
2 d’octubre>13 de desembre
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

22. ESTIRAMENTS        

Dimecres, de 10.15 a 11.15 h
3 d’octubre>5 de desembre
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

23. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I MEDITACIÓ                     

Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
3 d’octubre>5 de desembre
Preu: 49,73 € (10 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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ANGLÈS ELEMENTAL          

24. HORARI 1          

Dilluns, d’11.30 a 13 h
1 d’octubre>3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

25. HORARI 2         

Dimarts, de 9.30 a 11 h
2 d’octubre>4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Si vols seguir aprenet i am-
pliant el teu vocabulari per 
tal de poder comunicar-te en 
diverses situacions mitjan-
çant exercicis i explicacions 
gramaticals. Cal tenir nocions 
bàsiques de la llengua anglesa 
nivel A1 ---> (present simple i 
continu; passat simple, futur 
(going to), números ordinals, 
genitiu saxó, verbs, preposici-
ons...)
A càrrec de Beatriz Benet

26. ANGLÈS DE MICA              
EN MICA          

Dimarts, d’11 a 12.30 h
2 d’octubre>4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

El curs d’anglès per a adults de 
nivell iniciació és per a aquelles 
persones que vulguin comen-
çar l’aprenentatge de la llengua 
anglesa. Mitjançant senzilles 
explicacions i activitats, es van 
adquirint els coneixements ne-
cessaris per comunicar-se en 
llengua anglesa en situacions 
senzilles, alhora que es van 
aprenent les estructures gra-
maticals bàsiques. Si tens uns 
mínims coneixements bàsics, 
aquest és el teu taller
A càrrec de Beatriz Benet

ANGLÈS CONVERSA           

27. HORARI 1          

Dimarts, de 16 a 17.30 h
2 d’octubre>4 de desembre 
Preu: 74,60 € (15 hores)

28. HORARI 2           

Dimecres, de 16 a 17.30 h
3 d’octubre>5 de desembre 
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

LLENGÜES PER VIATJAR                    
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FRANCÈS CONVERSA             

29. HORARI 1            

Dimarts, de 17.30 a 19 h
2 d’octubre>4 de desembre 
Preu: 74,60 € (15 hores)
A càrrec de l’Acadèmia USIK

30. HORARI 2             

Dimecres, de 10 a 11.30 h
3 d’octubre>12 de desembre 
Preu: 74,60 € (15 hores)
El dia 5 de desembre no hi 
haurà classe

Treballarem la llengua en la 
seva forma oral mitjançant 
llibres i altres suports amb 
la finalitat de millorar-ne el 
coneixement i l’expressió.
A càrrec d’Stéphanie Pimet

31. FRANCÈS PER A          
PRINCIPIANTS         

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
3 d’octubre>12 de desembre 
Preu: 74,60 € (15 hores)
El dia 5 de desembre no hi 
haurà classe

És necessari tenir coneixe-
ments bàsics de francès

A càrrec d’Stéphanie Pimet

TREU LA POLS AL            
TEU ANGLÈS          

32.  HORARI 1         

Dijous, d’11 a 12.30 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

33. HORARI 2           

Dijous, de 17 a 18.30h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 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
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34. INICIACIÓ A   
L’ALEMANY         

Dijous, de 11.30 a 13 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Farem una primera presa de 
contacte amb la llengua i la 
cultura alemanyes. Coneixe-
rem el vocabulari i la gramàtica 
bàsica per aprendre a presen-
tar-nos i mantenir una petita 
conversa. No cal tenir coneixe-
ments previs d’alemany.
A càrrec de l’Acadèmia USIK

35. ITALIÀ INTERMEDI         

Dijous, de 18.30 a 20 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Curs d’introducció 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 
tenen alguns coneixements 
de la llengua i pensen viatjar a 
Itàlia o conèixer una mica més 
d’aquest país d’una forma fàcil 
i pràctica.
A càrrec de l’Acadèmia USIK

TALLERS FAMILIARS                      

36. ESTIMULACIÓ         
MUSICAL PER A INFANTS

Dijous, de 10.15 a 11.15 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu 1 adult + 1 infant: 
44,76 € (9 hores) 
Edats: infants de 4 mesos 
fins a 2 anys

En aquest taller els infants, pa-
res/mares i mestre compartei-
xen el gust per fer música en 
un moment en què els petits 
són especialment perceptius a 
aquest llenguatge.
Fer música fomenta la convi-
vència entre els éssers humans, 
compartint el plaer  per  la mú-
sica conjuntament en un entorn 
ric en espontaneïtat i creativitat.
Cal portar: roba còmoda i 
tovallola
A càrrec de A Granel cooperativa

37. JUGUEM A:             
COS I MOVIMENT         

Dissabtes, 17 a 18.30 h
20 d’octubre, 17 de 
novembre i 15 de desembre
Preu 1 adult + 1 o 2 infants: 
22,38 € (4,5 hores) 
Edats: infants de 3 a 6 anys

El taller proposa un espai i un 
temps per al joc en família. 
L’infant i l’adult disposen d’un 
espai i un temps compartit per 
compaginar i crear amb l’eina 
més propera que tenim: el cos 
i el seu moviment. Cada sessió 
començarà a partir d’un fil 
narratiu amb imatges necessari 
per moure’ns i expressar-nos. 
A càrrec de Petita Companyia
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38. PETITS           
PROGRAMADORS          

Dilluns, 17.30 a 18.30 h
1 d’octubre>3 de desembre
Preu: 29,26 € (10 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 l’Associació 
Tangencial

APRÈN ANGLÈS TOT         
JUGANT        

39. HORARI 1          

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
2 d’octubre>4 de desembre
Preu: 29,26 € (10 hores) 
Edats: infants de 2n a 4t de 
Primària

40. HORARI 2          

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 26,33 € (9 hores) 
Edats: infants de P5 i 1r de 
Primària

Aprèn a descobrir l’anglès a 
través de jocs, fitxes d’apre-
nentatge i exercicis que et 
faran un autèntic entès en idi-
omes, en un ambient relaxat i 
divertit.
A càrrec d’Amiable Language 
Services

41. JAzz CORAL         

Dijous, de 17 a 18.30 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 39,50 € (13,5 hores)
Edats: infants de 8 a 10 anys

A partir d’un repertori de can-
çons ben variat, els nens i 
nenes aprenen a escoltar, res-
pectar les aportacions dels 
companys i valorar la necessi-
tat del silenci. Viure d’una ma-
nera palpable l’aprenentatge 
de valors que ens permeten el 
creixement musical i integral 
de cada individu, connectant 
aquests valors amb el dia a dia 
dels nois i noies.
A càrrec d’Adrien Richard

42. CONSTRUCCIÓ DE          
TITELLES GEGANTS         

Dissabte, de 17.30 a 19.30 h
6 d’octubre>27 d’octubre
Preu: 17,56 € (6 hores)
El dia 13 d’octubre no hi 
haurà classe  
Edats: infants de 8 a 12 anys

Durant aquestes sessions, 
es treballarà en diferents 
tècniques de construcció 
i manipulació de titelles i 
objectes grans i petits, es 
dissenyarà un personatge a 
partir del qual construirem un 
titella gegant.
A càrrec de Clara Algaba, de 
la Boia teatre

TALLERS PER A INFANTS                   



TALLERS

                                                                       

TALLERS PER  A JOVES                    

43. ROBÒTICA ( joves de 
13 a 17 anys)         

Dilluns, de 18.30 a 20 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores)

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 l’Associació 
Tangencial

44. COSTURA CREATIVA   
(joves de 16 a 29 anys)        

Dimarts, de 18 a 19.30 h
2 d’octubre>4 de desembre  
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Personalitza’t la roba amb 
estil propi, aprèn a fer la vora 
dels pantalons o a arreglar 
aquella peça que tant t’agrada. 
Material que cal portar: fil, 
agulla, ganes d’aprendre i la 
peça que vulguis arreglar o 
personalitzar.

45. FOTOGRAFIA AMB   
SMARTPHONE ( joves de 
16 a 29 anys)                       

Dimecres, de 18 a 19.30 h
3  > 31 d’octubre
Preu: 21,95 € (7,5 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.

46. VULL SER YOUTUBER 
(joves de 18 a 29 anys)        

Dimecres, de 18 a 19.30 h
7 de novembre > 5 de 
desembre
Preu: 21,95 € (7,5 hores)

Tens habilitats o inquietuds i 
les vols ensenyar a la xarxa? 
Partint d’una idea crearem un 
canal a Youtube des de zero, 
aprendrem a gravar, a editar-
ne el contingut, fixant-nos en 
la il·luminació i el so i, finalment 
a promocionar i difondre els 
nostres vídeos a la plataforma 
de vídeos Youtube.
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47. HIP-HOP           
(joves de 13 a 17 anys)        

Dijous, de 18 a 19.30 h
4 d’octubre>13 de desembre
Preu: 39,50 € (13,5 hores)

En aquest taller es donaran 
nocions bàsiques de hip-hop a 
través de diferents coreografies 
que s’aniran desenvolupant 
al llarg de les classes. Es 
treballarà aquest estil de ball 
aprenent els passos bàsics. 
Al final de cada trimestre es 
realitzarà una petita mostra de 
les corografies apreses.
A càrrec de Pau Ventosa i 
Martina Capdevila

48. RAP          
( joves de 14 a 20 anys)           

Dissabtes, de 18 a 20 h
3 > 24 de novembre
Preu: 23,41 € (8 hores)

El rap és un estil musical basat 
en ritmes i rimes, de fet el nom 
són les sigles de Rythm and 
Poetry. Treballarem la cultura 
del Hip Hop i si ja ets un iniciat, 
millorarem les teves rimes. 
A càrrec de Mr. Sutra, de 
Llobregat Bock Party

TALLERS PER A LA GENT GRAN                  

GIMNÀSTICA          

49. HORARI 1         

Dilluns i dimecres, 
de 10.10 a 11.10 h
1 d’octubre>5 de desembre  
Preu: 58,52 € (20 hores)

50. HORARI 2           

Dilluns i dimecres, 
d’11.10 a 12.10 h
1 d’octubre>5 de desembre  
Preu: 58,52 € (20 hores)

51. HORARI 3          

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
2 d’octubre>13 de desembre  
Preu: 58,52 € (20 hores)

52. HORARI 4          

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
2 d’octubre>13 de desembre  
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
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53. APRENDRE A FER          
ANAR L’ORDINADOR         

Dilluns, de 10 a 11.30 h
1 d’octubre>3 de desembre  
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 

ANGLÈS CONVERSA PER 
A GENT GRAN          

54. HORARI 3          

Dimarts, d’11 a 12.30 h
2 d’octubre>4 de desembre  
Preu: 43,89 € (15 hores) 

55. HORARI 4          

Dijous, de 16.30 a 18 h
4 d’octubre>13 de desembre  
Preu: 39,50 € (13,5 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

56. IOGA         

Dimarts i dijous, 
de 12.10 a 13.10 h
2 d’octubre>13 de desembre  
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

57. TAI-TXI         

Dimarts i divendres, 
de 10 a 11 h
2 d’octubre>14 de desembre  
Preu: 58,52 € (20 hores)

Aprendreu 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

58. TALLER           
D’ENTRENAMENT DE LA 
MEMÒRIA        

Dimarts, de 16.30 a 18 h
2 d’octubre>4 de desembre  
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



 18 / 19TALLERS

                                                                                        

59. APRENDRE A                  
ESCRIURE I LLEGIR BÉ 
EL CATALÀ         

Dimarts, de 18.10 a 19.40 h
2 d’octubre>4 de desembre  
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

60. PINTURA I DIBUIX            
MATÍ                    

Dimecres, d’11 a 13 h
3 d’octubre>5 de desembre  
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                    

61. HORARI 1          

Divendres, de 10.10 a 11.10 h
5 d’octubre>14 de desembre  
Preu: 26,33 € (9 hores)

62. HORARI 2         

Divendres, d’11.10 a 12.10 h
5 d’octubre>14 de desembre  
Preu: 26,33 € (9 hores)

Us proposem exercicis espe-
cífics d’estiraments i mobili-
tat articular per tal d’ajudar 
el múscul 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, etc.
Cal portar una tovallola
A càrrec de l’ Associació 
Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi
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LA BARCELONA DE         
PICASSO        

Dijous, 15 de novembre, 
a les 10 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

PETRAS ALBAS, EL          
RETIR D’UNA REINA        

Dijous, 13 de desembre, 
a les 10 h
Preu: 10,26 €  (3 hores)         

El monestir de Pedralbes 
fou fundat l’any 1327 per la 
reina Elisenda de Montcada 
amb la intenció de retirar-
s’hi un cop es quedés vídua. 
Aquesta ruta ens mostrarà 650 
anys ininterromputs de vida 
monàstica en mig de tots els 
fets històrics que van marcar 
el pols de la ciutat. Un racó 
de retir i tranquil·litat que ha 
perdurat fins als nostres dies.
Punt de trobada: plaça del 
Monestir, davant l’església 
(FGC parada Reina Elisenda, 5 
minuts caminant)

ITINERARIS CULTURALS                    

MASIES I VIDA RURAL A COLLSEROLA                    

Dilluns, 8 d’octubre, a les 19 h                   

Descobrirem les històries de deu masos d’origen centenari, 
algunes d’elles tenen més de quatre segles d’antiguitat i mantenen 
encara el nom del llinatge dels seus fundadors.
A càrrec d’Eugeni Casanova, llicenciat en Ciències de la 
Informació (UAB) i en Filosofia (UB)

XERRADES                                
G
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XERRADES FAMILIARS                                  

Places limitades. Inscripció prèvia al 932 562 720 o enviant 
correu electrònic a ccsarria@qsl.cat                    

Xerrades sobre criança i educació

ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS DE LA MOTRICITAT 
DELS BEBÉS                      

Dimecres, 24 d’octubre, a les 17.30 h                    

Xerrada dirigida a famílies amb bebès i focalitzada en 
l’acompanyament respetuós del moviment dels infants en els 
primers dos anys de vida. Es pot assistir amb infants. 
A càrrec de Carolina Liniado, mare, educadora i psicomotricista.

LÍMITS                       

Dimecres, 28 de novembre, a les 17.30h                   

Treballarem les etapes per les que passen els infants en relació  
amb els límits i les seves necessitats i també reflexionarem sobre 
quin paper juguen els límits, allò que ens inquieta i el paper dels 
límits quan acompanyem als infants. Xerrada dirigida a famílies 
amb infants fins als 10 anys. 
A càrrec de Carolina Liniado, mare, educadora i psicomotricista 
infantil

G

PERSONALITATS A         
SARRIÀ. ROSER PONSATÍ

Dijous, 29 de novembre, 
a les 19 h          

Referent de l’Equip 65 del 
Col·legi de Treball Social de 
Catalunya, guardonada amb 
el premi Dona i Esport Mireia 
Tapiador (2006), sòcia número 
2 del Club Natació Barcelona, 
guardonada amb la Medalla 
de la Dona del Districte 2012. 
Alegre, activa, plena d’energia 
i compromesa. Així és la Roser 
Ponsatí i així ho podreu desco-
brir a través dels seus ulls i les 
seves vivències.  



EL RUSC                                    

Cicle de cessió d’espais escènics. 
Programació d’espectacles de companyies i grups amb ganes 
de mostrar la seva obra. 

G
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CONCERT DE                 
L’ASSOCIACIÓ EN 
CLAU DE SOL                    

Divendres, 19 d’octubre, 
a les 19 h         

Actuació musical de membres 
i combos de l’Escola En Clau 
de Sol.

CONCERT DE L’ESCOLA  
DE GRUPS        

Dijous, 20 de desembre, 
a les 18 h        

Concert protagonitzat pels 
més petits de l’Escola de 
Grups, entitat vinculada a la 
Coordinadora de Rock de 
Sarrià 

RENOVA LA TEVA ROBA                     

RENOVA: MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA                  

Dies de recollida: del 12 al  16 de novembre
De 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h i 16 de novembre de 10 a 14 h
Dia de l’intercanvi: Divendres, 16 de novembre de 17.30 a 20 h

Un altre curs 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 12 al 16 de novembre i vine el dia de l’intercanvi a 
bescanviar els teus punts. 



DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA  
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES                 

MADAME MAO, el poder desbocat                   

Dijous, 22 de novembre, a les 19 h                   

Amb motiu del  Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones,  la Cia Fholia Teatro, ens presenta un solo 
de dansa-teatre que no ens deixarà indiferents i amb el que la 
companyia pretén obrir el diàleg sobre les conseqüències dels 
nostres actes, el significat i l’origen de la crueltat, les marques 
que deixa la solitud i l’abandonament, i com ser dona en un cert 
context cultural pot marcar la diferència.
A final de l’obra hi haurà un espai d’intercanvi entre públic i 
artistes.
 
Direcció i creació: Palma Morena Greco
Idea, creació i interpretació: Erendira Cañedo Lohikoski
Assessora de moviment escènic: Paola Naranjo Lomeña
Escenografia i vestuari: Fholia Teatro
Pla d’il·luminació: Félix Gane

A càrrec de Fholia Teatro (fholiateatro.com)

CELEBREM EL NADAL                    

Del 10 al 21 de desembre                   

No us perdeu totes les propostes que us prepararem, conjuntament 
amb les entitats del centre cívic: activitats, concerts, tallers, 
recitals poètics, cantades de nadales i molt més per celebrar 
plegats l’arribada del Nadal.
Consulteu-ne la programació específica.

G
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ACTIVITATS FAMILIARS                    

Programació familiar

ACTIVITATS

                                                                                        

LA PETITA PROPOSTA          

Cada dimarts a les 17 h         

Petites propostes per a famí-
lies del l’Espai Infantil El Parc.
Propostes senzilles de mate-
rials: pintures, cartró, instru-
ments... per gaudir d’una esto-
na en família. 
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants fins a 6 
anys.

LA PETITA           
BIBLIOTECA         

Cada tercer dimecres de 
mes a les 17 h          

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.
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir 
de 3 anys.

FESTA MAJOR DE                       
SARRIÀ:  FESTA A LA 
PLAÇA            

Dijous, 4 d’octubre a partir 
de les 16 h           

Veniu a la plaça a pintar, 
retallar, enganxar i tocar i a 
ballar. Nosaltres hi posarem els 
materials i vosaltres, la creació 
i el ritme. Acabarem l’activitat 
amb una rua acompanyant 
el castor Dentetes fins als 
jardins del Centre Cívic Sarrià 
per acabar amb xocolatada. 
Veniu a compartir i celebrar el 
calendari festiu en família!
Coorganitzat amb El Petit 
Drac.

COLLAGE FOTOGRÀFIC: 
EL MERCAT DE SARRIÀ      

Dissabte, 20 d’octubre 
de 10 a 13 h        

Sortida exploradora i fotogràfi-
ca al Mercat de Sarrià. Sortida 
i taller en el qual explorarem 
el Mercat de Sarrià i les pos-
sibilitats de tenir una càmera 
a la mà. Vine a participar en 
aquest collage fotogràfic. Amb 
el material que resulti d’aquest 
Sortim del Cau farem una ex-
posició! 
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir de 
6 anys.
Places limitades. Inscripció 
prèvia al 932 562 720 o enviant 
correu electrònic a ccsarria@
qsl.cat

G

G

G

G



 24 / 25ACTIVITATS

                                                                       

kATRINES I FESTA        
MEXICANA        

Dimarts, 30 d’octubre, 
a partir de les 17 h        

Pintura de cara, tallerets i 
música per celebrar la Festa de 
Tots Sants a la Mexicana.
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants fins a 6 
anys.

XICANA        

Dissabte, 10 de novembre, 
a les 17.30 h        

La Xicana és una pallassa que 
vol fer màgia, però sempre 
s’equivoca, ven la màgia quan 
no n’hi ha i, quan hi ha màgi, de 
veritat s’equivoca. Espectacle 
de clown i màgia ple de 
tendresa per a tota la família. 
A càrrec d’Anna Montserrat.
Preu entrada: 3,19 €
Pots comprar les entrades on-
line a:
httpss:sarria-inscripcionscc.
com a partir de 15 dies abans 
de l’espectacle. Si prefereixes 
fer-ho presencialment, ho pots 
fer mitja hora abans de l’espec-
tacle, mentre hi hagi entrades.

TROBEM EL TIÓ        

Dimarts, 11 de desembre, 
a les 17 h       

Hem sentit que hi  ha un tió que 
vaga pel jardí, està mig mort 
de fred i gana... Ja saps què és 
un tió? Vine a saber-ne més i 
ajuda’ns a cercar-lo i a donar-li 
aixopluc.

FAREM POSTALS DE         
NADAL           

Divendres, 14 de desembre, 
a les 17.30 h         

Farem postals de Nadal 
utilitzant una tècnica molt 
antiga el “Tremp d’ou” que 
s’utilitzava durant el romànic i 
a l’Edat Mitjana, fins l’aparició 
de la pintura a l’oli. Aquesta 
tècnica consisteix en utilitzar el 
“rovell de l’ou” com aglutinant, 
que barrejat amb pigments 
permet obtenir pintures de 
colors.
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir de 
5 anys.
A càrrec de Fundació Estimia

CAGATIÓ             

Dimarts, 18 de desembre, 
a les 17h          

Com mena la tradició farem 
cagar el tió, per inaugurar les 
festes de Nadal amb una mica 
de bosc i algun regal. Places 
limitades. Inscripció prèvia al 
932 562 720 o enviant correu 
electrònic a ccsarria@qsl.cat

G
G

G

G
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CONTES DE NADAL          

Dimecres, 19 de desembre, 
a les 17 h           

Especial Petita Biblioteca de 
Contes de Nadal. Avui a la 
Petita Biblioteca, a més dels 
contes del bagul, en tindrem 
un de Nadal per acomiadar-
nos de les festes i desitjar-nos 
bones vacances.

G

ARRI, ARRI, TATANET: DINS DEL COR                      

Dimecres, 14 novembre, a les 17.30 h                     

Quan surt el sol, estenem la roba al balcó, perquè s’eixugui amb 
el vent suau.
Al balcó hi viuen uns amics que m’agrada com son: En Samuel, 
que viu a la butxaca de la camisa de quadres i esquitxa tothom 
amb la seva grossa cua; en Nicolau que vola feliç buscant amb 
qui compartir la tarda, el bromista Cuc Maluc que t’agafarà el nas 
i se l’amagarà a la butxaca, la presumida Filomena, mandrosa, 
poruga, i fina com les flors!!!
Tots feliços compartim estones, juguem a pilota, saltem i ballem...
però...qui viu a la butxaca de
la samarreta de colors? Ningú l’ha vist mai...només surt...quan 
tothom dorm!! Psssssttttttttt…que es desperta!!! Un conte
Activitat a càrrec d’Ada Cusidó, mare, actriu i contacontes.
Preu entrada: 3,19 €
Pots comprar les entrades en línia a httpss:sarria-inscripcionscc.
com a partir de 15 dies abans de l’espectacle i fins que hi hagi 
entrades.
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ACTIVITATS PER A JOVES                   

ESPAIS LABORATORI                    

INSCRIPCIONS als espais laboratori a partir de setembre i fins a 
una setmana abans de començar el taller, excepte el laboratori de 
streetboard/skate, en el qual et pots inscriure al llarg del trimestre.
Podeu consultar a joves.sarria@qsl.cat o bé trucant al 932 562 
720
Els espais laboratori són tallers gratuïts amb inscripció prèvia.

LABORATORI              
STREETBOARD/SkATE 
(joves a partir de 12 anys)                                 

Dissabtes de 15.30 a 17.30 h
Octubre, novembre i 
desembre (9 sessions)
Preu: Gratuït           

Espai Laboratori obert de 
pràctica de streetboard/skate. 
L’espai disposa de mòduls 
de skate i formador/a. Tot el 
necessari per a iniciar-se en 
aquests esports. Porta la teva 
taula, inscriu-te a la recepció 
del centre cívic i vine a la pista 
dels Jardins de la Vil·la Cecília 
els dissabtes!

A càrrec de Gazpacho Boards

G

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

G
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SUPORT A LA CREACIÓ                      

MÍNIM CONVOCATÒRIA       

Projecte de mostra i suport 
a la creació per a les arts de 
l’escena, la imatge, la música 
i més. És MÍNIM perquè cada 
peça o obra en creació tindrà 
un màxim de cinc minuts per 
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

MÍNIM MOSTRA         

Divendres, 9 de novembre, a 
les 19.30 h 
Activitat gratuïta                           

Espai de mostra, recerca 
i trobada que recull peces 
mínimes en creació i les posa 
davant d’un públic. Al final de 
cada MÍNIM es comunicarà 
la persona guanyadora de 
l’edició que rebrà un premi 
econòmic pel l seu projecte 
artístic. 

G

MÚSICA EN DIRECTE                                  

CICLE CONCERTS AL SOTERRANI                                 

JAM SESSION AL SOTERRANI                             

Divendres, 30 de novembre, 
a partir de les 22 h
Activitat gratuïta                                  

Jam Session de música, oberta i participativa. Obrirà la JAM, la 
Backing Band CRS, que conduirà la sessió. Porta el teu instrument! 
Si vols consultar possible Set List, contacta al Facebook de la 
Coordinadora de Rock de Sarrià. Open Mic, si tens una banda, 
també pots trepitjar l’escenari. BackLine, escenari i tècnic a 
disposició. Porta el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

G
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CONCERT AL SOTERRANI                               

Divendres 21 de desembre, 
a les 21 h
Preu: 3,19 € (*)        

Tres bandes que fa uns quants 
anys assajaven als bucs i que 
enguany tornen als Concerts al 
Soterrani. 
BRANDELGAR (Indie / ex-
Parkingson DC)
SARKASTIC DEMONDS 
(heavy metal)
WHISKY BAR (rock)
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià

JOVE CLÀSSICA I SOLIDÀRIA                             

Dilluns 17 de desembre, a les 19 h                               

Recital de música de cambra organitzat per la Coordinadora de 
Rock de Sarrià conjuntament amb joves alumnes del Conservatori 
del Liceu de Barcelona. Per a més detall, veure el programa 
específic. Punt de recollida per al Banc d’Aliments.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià i alumnes del 
Liceu de BCN

G

SERVEIS PER A JOVES                                   

BUCS D’ASSAIG                            

Locals 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 dos bucs insonoritzats 
i amb aire condicionat que es 
lloguen mensualment a preus 
assequibles. Els grups que hi 
assagen entren en el circuit i 
la programació de concerts 

de la CRS. Els bucs estan 
equipats amb material de la 
Coordinadora de Rock de 
Sarrià que és qui gestiona el 
servei: bateria, amplificadors 
de guitarra i baix, equip 
de veus, teclat… (Peavey, 
Hughes&Kettner, Fender, 
Pearl, Yamaha, etc). Horaris 
de dilluns a dissabte, de 10 h 
a 20.30 h. 
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LA TRAMOIA          

Et cal un espai per assajar o un 
lloc on puguis mostrar el que 
estàs fent? 
Programa de residències 
trimestrals que vol donar 
suport a artistes i companyies 
emergents de teatre, dansa, 
música o altres disciplines de 
la ciutat i del districte de Sarrià 
- Sant Gervasi, en connexió 
amb els cicles Llençart i Mínim 
del Centre Cívic, així com amb 
altres espais i propostes del 
centre i del conjunt de la ciutat.

ESPAIS LABORATORI.           
ESPAIS JOVES                   

Els Espais Laboratori són es-
pais de formació gratuïts per a 
joves de 12 a 18 anys. Temps 
d’aprenentatge i creació en di-
ferents disciplines, per apren-
dre i per passar-s’ho bé, de mà 
de professionals del sector. 
Són càpsules d’introducció a 
diferents sabers. Aquesta tar-
dor realitzarem streetboard/
skate  cada dissabte a la pista 
dels jardins de la Vil.la Cecília. 
T’interessen? Espais gratuïts 
amb inscripció prèvia. Informa-
te’n al Centre Cívic. Si el que 
vols fer és dansa, cinema, mú-
sica, fotografia o altres, pots 
proposar–nos un espai labora-
tori nou! Atenció: Si sou un col-
lectiu, també us podem fer un 
espai laboratori a mida. Per a 
contactar amb els serveis, po-
deu trucar al 932 562 720 o bé 
escriure a joves.sarria@qsl.cat

ACTIVITATS PER A GENT GRAN                      

CICLE DE POESIA A VIVA VEU                   

VISITA A LA BIBLIOTECA   MONTSERRAT 
G

ABELLÓ        

Dimecres, 7 de novembre, 
a les 17.30 h           

Amb  el grup de poesia del 
Centre Cívic Sarrià visitarem la 
Biblioteca Montserrat Abelló, 
ubicada al Districte de les 
Corts i inaugurada el  26 de 
gener passat. 
Activitat coorganitzada amb 
el grup de poesia del Centre 
Cívic Sarrià

RECITAL POÈTIC DE          
NADAL          

Dimecres, 19 de desembre, 
a les 17.30 h            

Al Nadal del Centre Cívic  
mai no hi falta una sessió de  
poemes, música i nadales 
del grup de poesia del Centre 
Cívic. Si t’agrada cantar, 
recitar, tocar  un instrument o 
escoltar, t’hi  pots afegir!
Activitat coorganitzada amb 
el grup de poesia del Centre 
Cívic Sarrià
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CAMPIONAT DE            
PETANCA          

18, 19 i 20 de setembre 
de 9.30 a 12 h
5 d’octubre a les 12 h, 
lliurament de premis         

Amb motiu de la celebració de 
la festa major del barri, el Centre 
Cívic Sarrià i l’Associació de 
petanca del Casal de Sarrià 
organitzen un campionat de 
petanca. Per poder participar-
hi cal inscripció prèvia el mateix 
dimarts 18 de setembre, de 9 a 
9.30 h, i és obligatori que els 
participants assisteixin els tres 
dies del campionat.

CAMPIONAT DE         
DÒMINO         

27 de setembre a les 16 h
5 d’octubre a les 12 h, 
lliurament de premis       

Amb motiu de la celebració de 
la festa major del barri, el Cen-
tre Cívic Sarrià i el Col.lectiu de 
gent gran del l’equipament or-
ganitzen un campionat de dò-
mino. Per poder-hi participar 
cal inscriure-s’hi per parelles 
trucant al 932562720 o presen-
cialment al Centre Cívic Sarrià 
fins al 26 de setembre.

G G

EXPOSICIONS                             

“CRIDA A LA PREVENCIÓ 
DEL CÀNCER DE MAMA”     

Del 3 al 30 d’octubre
Dimecres, 3 d’octubre, a 
les 19 h inauguració de 
l’exposició          

Umberto Victoria Ayuso, amb 
aquest recull fotogràfic, ens 
plasma la repercussió del càn-
cer de mama en la vida d’una 
dona i la importància de l’au-
toexploració com a eina de 
prevenció d’aquesta malaltia. 
A càrrec d’Umberto Victoria 
Ayuso
www.mrmencey44.blogspot.com

“EL MÓN INTERIOR PEL        
MÓN EXTERIOR”        

De l’1 al 31 d’octubre        

Recull d’obres pictòriques de 
diferents artistes autodidactes 
residents al barri de Sarrià. 
Una exposició col·lectiva 
on cada obra és un reflex 
personal i íntim per mostrar al 
món exterior. 
Artistes participants: Jordi 
Trallero, Clara Roig, Cristina 
Arrieta, Catalina Valls, Laura 
Romero, Eugenia Vilallonga, 
Meritxell Gri, Miquel Cardona, 
Cristina Torras i Ana Viader
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“DIRECTES A FESTA         
MAJOR”         

Del 24 de setembre al 
30 d’octubre         

Exposició fotogràfica de cultu-
ra rock, instantànies del direc-
te. Imatges dels músics de la 
16a edició del Concurs de Di-
rectes de Sarrià. Són bandes 
i artistes immortalitzats l’any 
2017 pel fotògraf Ferran Des-
càrrega. Són els Acherontia, 
BealsTheBand, el Tito Malo, 
Karabash, DJ’ Txarnego, Jose-
lito “el de la voz de oro” i els 
Tabalers de Sarrià.
A càrrec de la Coordinadora 
de Rock de Sarrià

“MASIES I VIDA RURAL A 
COLLSEROLA”         

Del 2 al 15 d’octubre          

A la serra de Collserola hi ha 
més de 150 masies. Algunes 
d’elles tenen més de quatre 
segles d’antiguitat i mantenen 
encara el nom de llinatge dels 
seus fundadors. Totes elles, 
amb les seves particularitats i 
diferències, tenen en comú un 
impressionant àmbit natural 
que les embolcalla i que les 
condiciona en la seva manera 
de viure. 
Aquesta exposició fotogràfica 
ens mostra la història de 10 
masos d’origen centenari, 
explicades pels seus propis 
residents i masovers.
A càrrec d’Eugeni Casanova

“PINTA LA TEVA FESTA”        

A partir del 15 d’octubre          

Exposició de dibuixos i 
collages dels infants que han 
participat el 4 d’octubre a 
l’activitat Pinta la teva festa 
amb motiu de la Festa Major 
del barri de Sarrià. 
Aquesta exposició es realit-
zarà en format virtual, podreu 
veure-la al següent enllaç: 
https://www.flickr.com/photos/
centrecivicsarria/albums

“MIRADES DE L’EST A          
OEST”           

Del 2 al 30 de novembre          

Exposició on dos pintors 
ucraïnesos reflecteixen la seva 
impressió cap a l’arquitectura, 
la natura i la llum mediterrània. 
Espais de Barcelona i 
altres llocs de la costa, són 
pintats per expressar la seva 
fascinació per Catalunya, a 
partir de tècniques diverses.
A càrrec de Victor Kucheruc i 
Nicolay Peremishlev 
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“CÒMICS CONTRA EL         
MASCLISME”          

Del 29 d’octubre al 
12 de novembre          

Aquesta exposició ens apropa 
a la deconstrucció dels estere-
otips de gènere i, a la impor-
tància que tenen les represen-
tacions culturals i la comunitat 
en la reproducció i/o eradica-
ció de la violència masclista.
A càrrec de la  regidora de 
feminisme i LGTBI

“COSMOS OF MIND VII”        

Del 2 al 29 de novembre          

Mostra de l’obra pictòrica i 
abstracta de Masumi Sato, 
artista japonesa que viu a 
Sarrià des de l’any 2005. 
En el seu treball més recent 
explora aspectes espirituals i 
transcendentals de l’espai i el 
temps, a partir de l’aquarel·la, 
la pintura a l’oli i el collage.
A càrrec de Masumi Sato

“ELS QUATRE ELEMENTS 
DE LA NATURA”       

De l’1 al 31 de desembre            

Els quatre elements de la na-
tura: foc, terra, aigua i aire, 
són quelcom que ha inspirat 
l’obra d’aquestes tres artistes. 
A partir de la pintura, cada una 
d’elles fa una interpretació per-
sonal, segons actituds místi-
ques i materials, per expressar 

les manifestacions físiques i 
estètiques.
A càrrec de  Maite Pereny, 
Roser Busquets i Teresa Periel

“RECORDARÀS”         

De l’1 al 31 de desembre        

Recull de fotografies que com-
binen espais, amb colors i for-
mes. L’artista, utilitza i barreja 
tècniques diverses, amb la in-
tenció de portar-nos a espais i 
moments diversos.
A càrrec d’Alex Garcia – Ayats

“QUÈ SABEM DELS               
NOSTRES CORS? Res...
però mostrem la seva 
intensa bellesa”          

Del 3 al 20 de desembre          

Conjunts d’obres realitzades 
durant l’última dècada per el 
Col·lectiu d’Artistes EstimArt 
de la Fundació Estimia del 
carrer Anglí 50, sota la direcció 
artística d’Eli Iglesias i Jaime 
Súnico. Tècniques mixtes 
sobre paper i escultures amb 
argila esmalades.
Artistes: Lucía Gredilla , Loli 
Cruz, Helga León,Pily Arjona, 
Quique Massé, Fermin Fernan-
dez del Moral, Helga León, Mª 
Angels Torné, Mireia Sánchez, 
Juanma Ibañez, Fina Ruiz, Yo-
landa Marco, Pablo García, 
Sandra Martin, Pili Jorba, Toni 
Palos, Alicia de Manuel.
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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.
I partir del novembre de dilluns 
a divendres de 10 a 13h i de 16 
a 19h i dissabtes de 10 a 13h.

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 notifica-
rà 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.



OCTUBRE

TOT OCT ** EXPOSICIÓ. 
Crida a la prevenció del càncer de mama

TOT OCT ** EXPOSICIÓ. 
El món interior pel món exterior

TOT OCT ** EXPOSICIÓ. 
Directes a Festa Major

2-15 OCT ** EXPOSICIÓ. 
Masies i vida rural a Collserola

DISSABTES 
OCT

15.30-
17.30 LABORATORI STREET BOARD / SkATE

DIMARTS 
OCT 17 h LA PETITA PROPOSTA

3 OCT 19 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ. 
Crida a la prevenció del càncer de mama

4 OCT 16 h FESTA MAJOR DE SARRIÀ. 
Festa a la plaça

5 OCT 12 h LLIURAMENT DE PREMIS DE DÒMINO 
I PETANCA

8 OCT 19 h XERRADES. 
Masies i vida rural a Collserola

17 OCT 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

19 OCT 19 h
EL RUSC. 
Concert a càrrec de l'Associació En Clau 
de Sol

20 OCT 10-13 h COLLAGE FOTOGRÀFIC. 
El mercat de Sarrià

24 OCT 17.30 h
XERRADA FAMILIAR. 
Acompanyament respectuós de la motrici-
tat dels bebés

30 OCT 17 h kATRINES I FESTA MEXICANA
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CALENDARI

NOVEMBRE

TOT NOV ** EXPOSICIÓ. 
Mirades de l'est a oest

1-12 NOV ** EXPOSICIÓ.
Còmics contra el masclisme

TOT NOV ** EXPOSICIÓ. 
Cosmos of mind VII

DISSABTES 
NOV

15.30-
17.30 LABORATORI STREET BOARD / SkATE

DIMARTS 
NOV 17 h LA PETITA PROPOSTA

7 NOV 17.30 h A VIVA VEU. 
Visita a la Bibliotec Montserrat Abelló

9 NOV 19.30 h MÍNIM. Mostra 

10 NOV 17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR. 
Xicana

14 NOV 17.30 h ARRI, ARRI, TATANET. 
Dins del cor

15 NOV 10 h ITINERARI CULTURAL. 
La Barcelona de Picasso

16 NOV 17.30-
20 h

RENOVA: 
MERCAT D'INTERCANVI DE ROBA. 
Dia de l'internacanvi de roba

21 NOV 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

22 NOV 19 h

DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMI-
NACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES. 
Madame Mao, el poder desbocat

29 NOV 19 h XERRADA. 
Personalitats a Sarrià. Roser Ponsatí

28 NOV 17.30 h XERRADA FAMILIAR. 
Límits

30 NOV 22 h JAM SESSION AL SOTERRANI
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CALENDARI  40

DESEMBRE

TOT DES ** EXPOSICIÓ. 
Els quatre elements de la natura

TOT DES ** EXPOSICIÓ. 
Recordaràs

TOT DES ** EXPOSICIÓ. 
Què sabem dels nostres cors?

DISSABTES 
DES

15.30-
17.30 LABORATORI STREET BOARD /SkATE

DIMARTS 
DES 17 h LA PETITA PROPOSTA

10-21 DES ** CELEBREM EL NADAL

11 DES 17 h TROBEM EL TIÓ

13 DES 10 h ITINERARI CULTURAL. 
Petras Albas, el retir d'una reina

14 DES 17.30 h FAREM POSTALS DE NADAL

17 DES 19 h JOVE, CLÀSSICA I SOLIDÀRIA

18 DES 17 h CAGATIÓ

19 DES 17 h LA PETITA BIBLIOTECA. 
Contes de nadal

19 DES 17.30 h A VIVA VEU. 
Recital poètic de nadal

20 DES 18 h
EL RUSC. 
Concert a càrrec de l'Escola de 
Grups

21 DES 21 h
CONCERT AL SOTERRANI. 
Brandelgar, Sarkastic Demonds, 
Whisky bar









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

ccivics.bcn.cat/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
twitter.com/ccivicsarria
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