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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates:
Des del dilluns 17 de setembre a les 16 h fins al dimecres 26 de setembre de 2018

Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, excepte el dilluns 17 que comencen a 
les 16 h

Inici dels tallers: 
La setmana de l’1 d’octubre
Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

Normativa:

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu assistit 
a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

Els tallers específics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

Cada persona només pot matricular-se ella mateixa i dues persones més.

Els taller destinats a menors d’edat o aquells en què se sol·liciti el 50 % de descompte 
d’atur, no tenen inscripció en línia. Caldrà formalitzar-la presencialment i omplir la documen-
tació que el Centre proporcionarà en el moment de la matrícula.
 
El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció.

Inscripcions en línia: 
A partir del 17 de setembre  a les 16 h,    
a ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

 

LLEGENDES:

 N  NOVETAT C  CÀPSULA



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

1. EL MÒBIL... 
 

Treu-li tot el profit al teu mòbil. Descobreix 
com funciona per no dependre tant d’amics, 
familiars, parelles, veïns, etc.
Adreçat a totes les edats. Només cal tenir 
ganes d’aprendre i portar un mòbil Android.
Els dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Període: 9, 16 i 23 d’octubre
Total d’hores: 6
Preu: 35,14 €

2. AULA OBERTA 

Aquí trobaràs un espai per a tu on poder 
preguntar tot allò referent amb la informàtica 
(portàtil, mòbil, tauleta...etc.) Sense nivells, 
sense guió... només les teves preguntes i les 
teves respostes. Aprofita l’oportunitat de tenir 
un professor per a tu!!!
Cal portar el mòbil, la tauleta o el portàtil al 
que farà referència la pregunta. 
Els dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Període: 13, 20 i 27 de novembre
Total d’hores: 6
Preu:  35,14 €

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

IOGA

Disciplina que neix de l’observació i de l’expe-
rimentació de l’individu. Fer-ne aporta sereni-
tat física, mental i respiratòria: un equilibri més 
gran per a una millor qualitat de vida.  
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3. GRUP A 
Els dimarts i dijous, de 9.45 a 11.15 h
Període: Del  2 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 33
Preu: 96,63 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

4. GRUP B 
Els dilluns i dimecres, de 19.30 a 21 h
Període: De l’1 d’octubre al 17 de desembre
Total d’hores: 33
Preu: 96,63 €
(el dimecres 31 d’octubre no hi haurà classe)

5. GRUP C 
Dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Període: Del  2 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 33
Preu: 96,63 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

6. MÈTODE PILATES

Aquest mètode millora la mobilitat del cos 
d’una manera conscient, amb total control del 
moviment en tot el seu recorregut, desenvolu-
pa consciència corporal, correcció de la coor-
dinació, postura, equilibri i alineació del cos. 
Els dilluns i dimecres, de 20.45 a 21.45 h
Període: De l’1 d’octubre al 10 de desembre
Total d’hores: 20
Preu: 58,56 €
(el dimecres 31 d’octubre no hi haurà classe)

ZUMBA FITNESS

Esteu preparats per divertir-vos i posar-vos 
en forma? El Zumba® s’inspira en la músi-
ca llatina i internacional per cremar calories 
mitjançant el ball.

7. GRUP A
Els dimarts, de 17.30 a 18.30 h
 

TALLERS



8. GRUP B
Els dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

9. GRUP C
Els dijous, de 18.30 a 19.30 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 9
Preu: 31,58 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

10. ASSOLIM OBJECTIUS A TRAVÉS 
DEL COACHING I LA INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL

Qui no ha començat l’any o el curs amb un 
llistat de bons propòsits? Què és el que impe-
deix que aconseguim el que ens proposem? 
En aquest taller reconeixerem els obstacles 
que ens dificulten arribar als nostres objectius 
i oferirem eines de coaching i d’intel·ligència 
emocional per superar-los.
Els dimarts, de 18 a 19.30 h
Període: Del 9 d’octubre a l’11 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €

11. APRENEM A GESTIONAR  
EMOCIONS 

Les emocions estan presents a la nostra 
vida des del moment del naixement. Però, 
entenem les nostres emocions? Som capaços 
sempre de explicar el que sentim? Podem 
aprendre a no ser esclaus de les emocions i 
saber gestionar-les? En aquestes càpsules 
aprendrem a parlar d’emocions, a entendre les 
seves bases i també a gestionar-les a través 
de la intel·ligència emocional.
Els dilluns, de 10 a 12 h
Període: Els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre
Total d’hores: 8
Preu: 28,07 €
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12. GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

Tècnica gimnàstica senzilla que té una inci-
dència directa en la prevenció i el tractament 
de la incontinència urinària a partir d’un 
treball que activa la musculatura del sòl pelvià 
tonificant-la. Actua també directament en tota 
la musculatura lumbar a través de l’adopció 
d’una acurada correcció postural que propicia 
una disminució de les molèsties de tota la co-
lumna i una tonificació de tota la musculatura 
de la faixa abdominal. Taller adreçat a dones 
en totes les etapes de la seva vida (excep-
te embaràs) i homes que vulguin tonificar i 
millorar la musculatura lumbar. Contraindicats 
en embaràs i en persones hipertenses no 
controlades. Hi poden assistir mares amb na-
dons fins que els infants es puguin desplaçar 
autònomament.
Els dimecres, de 9.30 a 10.45 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 12,5 hores
Preu: 43,86 €
(el dimecres 31 d’octubre no hi haurà classe)

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

RESTAURACIÓ DE MOBLES 

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

13. GRUP A 
Els dimarts, de 17 a  19 h

14. GRUP B 
Els dimarts, de 19 a 21 h
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre 
Total d’hores: 20
Preu: 58,56 € + 10 € de material
Els 10 € de material s’han de donar a la talle-
rista el primer dia de classe. 



ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

15. DIBUIX I PINTURA 

El fet d’aprendre a pintar o a dibuixar és 
aprendre a mirar el món que ens envolta. És 
aprendre a parlar el llenguatge de la llum, del 
color, de les textures...
Els dijous, de 18.30 a 20.30 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 18
Preu: 52,71 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

16. ÀLBUM DE VIATGE 
IL·LUSTRAT 

Quan viatgem tornem sempre amb molt més 
del que ens pensem: moments que volem 
recordar, tiquets de metro, mapes turístics, 
racons i menjars típics que no havíem provat 
mai, algun hotel o hostal al qual hem anome-
nat ‘casa’ els darrers 15 dies o fins i tot alguna 
bona idea per provar a la tornada.
Preparar, pensar i fer un àlbum il·lustrat un 
cop a casa, per recopilar totes aquestes 
coses, fa perdurar l’experiència de viatjar. 
Traurem tot el suc a la teva sortida i farem 
un àlbum per tenir en un sol lloc, de forma 
senzilla i molt gràfica, l’experiència completa 
del teu viatge.
Els dilluns, de 18 a 19:30 h
Els dies 8, 15 i 22 d’octubre
Total d’hores: 4,5
Preu: 26,35 €
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MÚSICA I VEU

17. PERCUSSIÓ CORPORAL 

La percussió corporal és un art que uneix mú-
sica i dansa mitjançant els sons que produeix 
el xoc de dues parts del cos. 
Si tens ganes d’iniciar-te amb el bodypercus-
sion, aquest és el teu taller!
Els dilluns, de 19 a 21 h 
Període: Els dies 12, 19 i 26 de novembre
Total d’hores: 6
Preu: 35,14 €

18. BEATBOX 

El beatbox consisteix a recrear patrons de 
ritme i sons musicals utilitzant només la boca, 
els llavis i les cordes vocals. Es va originar en 
una forma moderna a principis de 1980 amb 
la cultura hip-hop, i els primers grups de rap 
generalment incloïen un beatboxer. Si vols 
conèixer una mica més d’aquesta modalitat, 
apunta’t al taller, segur que et divertiràs.
Els dilluns, de 18:30 a 20 h 
Període: Els dies 8, 15 i 22 d’octubre
Total d’hores: 4,5
Preu: 26,35 €

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

19. CANT EN ANGLÈS

Si tens ganes de passar una bona estona 
en grup, treure la veu que tens amagada, o 
practicar el teu anglès en un ambient informal, 
aquest curs és per a tu.
No cal saber anglès o tenir coneixements 
previs de música -treballem sense partitura, 
així desenvolupem l’oïda.
S’ofereixen diferents nivells segons el nivell 
d’anglès dels participants. Taller dirigit a tota 
persona que tingui ganes de cantar i aprendre 
anglès de forma relaxada i divertida.
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Els dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
(el dia 31 d’octubre no hi haurà classe)

20. SEVILLANES     

Taller pensat per a persones que sàpiguen 
ballar sevillanes i vulguin perfeccionar aquest 
ball. Nivell intermedi.
Els dimarts, de 20 a 21 h 
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

21. CLOWN

El clown és una tècnica interpretativa bàsica 
per a tothom, per a poder treballar-se perso-
nalment mitjançant el joc, per no jutjar-se i per 
a riure.
Atreveix-te a retrobar el nen que encara hi ha 
dins teu, que crida i s’enrabia perquè no el 
deixes sortir! Torna a jugar i a riure’t de tu i de 
la resta del món! Només així aconseguirem 
fer-nos la vida més fàcil.
Els dijous, de 20 a 21:30 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 13,50
Preu: 47,37 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

22. DANSA CONTEMPORÀNIA

En aquest curs treballarem el cos, la flexi-
bilitat, l’equilibri, la coordinació i la força al 
mateix temps que treballem l’art de la dansa 
contemporània, la seva tècnica i la seva 
expressió corporal, la musicalitat, l’espai, el 
ritme i la relació amb els companys.
A més, no oblidarem l’aspecte lúdic de la dan-
sa perquè a través d’aquest podrem descobrir 
una nova forma d’expressar-nos i comuni-
car-nos amb el món: l’art de ballar.
Els dimarts, de 16 a 17 h
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
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LLENGÜES

23. INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA  
I LA CULTURA XINESA

El taller pretén fer una petita introducció de la 
cultura mil·lenària xinesa mitjançant l’apre-
nentatge de la seva llengua i té com a objectiu 
que els alumnes aprenguin les primeres 
nocions de la llegua xinesa i perdin la por a 
estudiar un idioma que es considera molt 
difícil d’aprendre.
El taller es divideix en diverses sessions on es 
tractaran entre d’altres els següents aspectes:
1) Introducció a la pronunciació i l’escriptura 

fonètica xinesa.
2) Aprenentatge del llenguatge bàsic oral per 

poder mantenir converses senzilles.
3) Introducció a l’escriptura xinesa i origen 

dels caràcters xinesos.
4) Introducció a la pintura i la cal·ligrafia 

xinesa
Els dilluns, de 18 a 19:30 h
Període: Del 8 d’octubre al 10 de desembre
Total d’hores: 15  
Preu: 52,64 €

INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES

24. JUGUEM EN ANGLÈS

(P3, P4 i P5)
Fem que els més petits de la casa aprenguin 
anglès d’una manera divertida i sorprenent.
Els dijous, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 9
Preu: 23,96 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)
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25. JUGUEM EN ANGLÈS BIG

(1r, 2n i 3r de primària)
Si vols continuar jugant en anglès aquest és el 
teu taller. Els infants de 1r, 2n i 3r de primària 
seguiran aprenent anglès de manera lúdica i 
divertida!
Els dijous, de 18.30 a 19.30 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 9
Preu: 23,96 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

26. BALLET CLÀSSIC 

(fins als 10 anys). 
Comenceu a fer els vostres primers passos 
en el món de la dansa. Engresqueu-vos amb 
nous jocs, moviments i expressions.
Els dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 26,62 €

27. DIBUIX I PINTURA INFANTIL   

(de 2n a 6è de primària)
Combinació d’exercicis de dibuix i pintura i 
treballs personalitzats. Acompanyament en el  
procés creatiu de cada infant. 
Els dijous, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total d’hores: 9
Preu: 23,96 €
(els dies 1 de novembre i 6 de desembre no hi 
haurà classe)

28. INICIACIÓ ALS ESCACS 

Taller adreçat a persones que volen iniciar-se 
en el joc dels escacs partint de zero i també a 
aquelles que, coneixent el moviment bàsic de 
les peces, volen aprofundir en els fonaments 
tècnics i teòrics per tal de millorar el seu nivell.
Els dimarts, de 17.15 a 19.15 h
Període: Els dies 6 i 13 de novembre
Total d’hores: 4
Preu: taller gratuït

N
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TALLERS FAMILIARS

29. MASSATGE INFANTIL

El massatge infantil és una tradició molt antiga 
que té el seu origen en  la cultura oriental. I 
que en moltes  cultures es transmet de mares 
i pares als fills i les filles. 
A  través  del  massatge  creem  un  vincle  
entre  l’adult  i  infant  en  els  primers  mesos  
de  vida.  Un art que ajuda a comprendre el 
llenguatge no verbal i a respondre de forma 
respectuosa a les seves  demandes.
Els divendres, 10 a 11.30 h 
Període: Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total d’hores: 12
Preu: 59,68 €
(els dies 12 d’octubre, 2 de novembre i 7 de 
desembre no hi haurà classe)
Els dos primers fills inscrits estan inclosos 
en el preu, a partir del 3r caldrà abonar-ne el 
50%.

TAST DE TALLERS

El divendres 14 de setembre al llarg de tota 
la tarda tindrem l’oportunitat de tastar de 
manera completament gratuïta els nou tallers 
de la tardor ...
Consulteu-ne la difusió específica
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L’ÚLTIMA CABINA DE 
BARCELONA 

Del 23 de juny al 17 d’octubre
Festival de curtmetratges que té com a 
protagonista l’última cabina de Barcelona, 
situada al carrer Lledoner del barri de Sant 
Genís de Barcelona. 
Consulteu les bases de participació a: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga
El dissabte 17 de novembre a les 18.30 h hi 
haurà la projecció de curtmetratges i entrega 
de premis.

CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA 
D’HORTA-GUINARDÓ 

Cicle de música clàssica organitzat pel 
Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament 
de Barcelona. Any rere any, oferim un cicle de 
concerts de música clàssica i altres activitats 
complementàries a Biblioteques, Centres 
Cívics, Casals i altres equipaments de forma 
gratuïta.
Dijous, 22 de novembre, a les 19 h
DUO AMORIA (SOPRANO I GUITARRA)
Emili Pujol- Luys Narváez
L’admiració d’Emili Pujol (1886-1980) 
pels Vihuelistas Españoles i altres autors 
ibèrics va quedar plasmada en les diverses 
transcripcions que va realitzar, així com 
la gravació d’un disc amb la soprano 
Rosa Barbany (1954). Destacarem la seva 
transcripció de Los Seys Libros del Delfín 
de Luys de Narváez (1538) per a la sèrie 
Monumentos de la Música Espanyola (1941).
El programa inclou a més de transcripcions de 
les obres de Naváez obres originals de Pujol 
amb inspiració en música popular catalana 
com a Estudio LI basat en el Cant dels Ocells i 
Aquelarre (Plou i fa Sol).

CICLES 

 

PATI DE BUTAQUES
ARTS ESCÈNIQUES EN FAMÍLIA

Un nou cicle familiar de cap de setmana a 
la Casa Groga; espectacles infantils, tallers, 
animacions, cinema ... Un cap de setmana al 
mes, i per a tots vosaltres, aquelles activi-
tats que més agraden a tota la família. Us hi 
esperen!

Diumenge 16 de setembre, a les 12.30 h 
MÉS+RIT+MES
Aquest espectacle és una mostra de per-
cussions creades amb diferents instruments 
i amb la qual posarem a prova les nostres 
habilitats rítmiques.
A càrrec de Kike Cuadros

Diumenge 21 d’octubre, a les 12.30 h 
DE QUÈ FAN OLOR ELS PETS?
Aquesta és la història d’en Jonàs que no hi 
sentia de nas.
Quan ell i la seva amiga Mar se n’adonen, 
en Jonàs creu que seria més feliç si pogués 
saber de què fan olor els pets.
Això els durà a conèixer de la mà dels come-
diants del poble, tres històries ben curioses i 
divertides, i descobrirà que la felicitat pot tenir 
moltes cares.
Així doncs us presentem un espectacle per 
posar-hi els cinc sentits!
A càrrec de la Companyia Sgratta



Diumenge 11 de novembre, a les 12.30 h 
EL CIRC DE LES PAPALLONES
Obra original de titelles i moviment inspirada 
en contes tradicionals gitanos i reescrita amb 
una perspectiva de gènere no sexista.
A càrrec d’Antonella D’Ascenzi

Diumenge 16 de desembre, a les 12.30 h
Espectacle a definir dins de la Setmana de 
Nassos

(Consulteu-ne la difusió específica)
Activitats gratuïtes

 

MINIMALAR’T

Divendres, 14 de desembre, a les 19 h
AKTUN TOUR 2018
Música rap en català, amb lletres combatives i 
crítiques. També temes reflexius, introspectius 
i emocionals. Al final de l’actuació hi haurà 
micro obert.
A càrrec de Hugkakke.
Dins de la setmana de nassos
Activitat gratuïta

 

RENOVA LA TEVA ROBA  

Dissabte, 1 de desembre, a les 11 h
Mercat d’intercanvi de roba usada, emmar-
cat dins la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus. Una xarxa de punts d’intercanvi 
de peces de roba arreu de la ciutat. Podràs 
portar la roba a un punt i intercanviar-la a  
qualsevol altre punt! 
Porta-hi la roba que ja no facis servir i empor-
ta’t una altra peça que t’agradi!
Una iniciativa per fomentar el consum respon-
sable i la prevenció de residus. 
Recollida de roba: del 26 al 29 de novembre .
Matí: de 9.30 a 14 h  
Tarda: de 16 a 20.30 h 
Activitat gratuïta

 

ESTRENA’T
 

7a mostra de música, teatre, dansa i com a 
novetat d’enguany, circ, que pretén fomentar 
i donar oportunitats als grups emergents. Un 
jurat professional triarà els guanyadors del 
premi jurat i el públic serà l’encarregat del 
premi del públic. Els guanyadors actuaran a 
diferents sales professionals i festivals.
Divendres, 19 d’octubre
ESTRENA’T CIRC

Divendres, 26 d’octubre
ESTRENA’T MÚSICA

Divendres, 9 de novembre
ESTRENA’T TEATRE

Divendres, 16 de novembre
ESTRENA’T DANSA

(Consulteu-ne la difusió específica)
Activitats gratuïtes

 

UNA SETMANA DE NASSOS
 

Del 10 al 16 de desembre
Enguany arriba la 7a edició  de la  Setmana de 
nassos, on podrem gaudir de diferents tallers, 
concerts i animacions per a totes les edats.
(Consulteu-ne la difusió específica)

FESTES TRADICIONALS

 

CASTANYADA 
 

Dimecres 31 d’octubre, a les 17.30 h
Reviurem moments terrorífics i divertits de les 
castanyades de la Casa Groga, on no  poden 
faltar els seus entranyables zombis!
I no hi faltaran castanyes i moniatos per 
tothom !
Col·laboració: AV Sant Genís



dies de sol continuats i una llum excepcional, 
hem recorregut uns paisatges de vegades 
aïllats i d’altres  impressionants: les muntan-
yes impetuoses  de verdors esclatants, els 
blaus fèrrics dels glaciars o l’explosió de tons 
calents de terres en ebullició... Espectacu-
lar terra on regna el silenci majestuós d’una 
bellesa pura.
A càrrec de Brigitte Travers

SEARCH OF LIGHT 

Del 6 al 29 de novembre   
Aquesta mostra parteix de la idea d’ensenyar 
què és llum des del punt de visió de l’autor. 
Tal com ho veu, tal com ho interpreta, tal com 
ho sent. Sempre des d’un punt de vista objec-
tiu. En la mostra trobarem diverses situacions 
i moments, tots ells plasmats amb un clic: 
moments d’emoció. Emocions captades amb 
prou feines unes mil·lèsimes de segon... En 
un tancar i obrir d’ulls. Però perdurables en el 
temps, en la retina, en el cor.
A càrrec d’Òscar Ballester

SOM VIA 

Del 4 al 27 de desembre    
Exposició de fotografies Som Via, una entitat 
social sense ànim de lucre orientada a la 
gestió i desenvolupament de serveis integrals 
adreçats a persones amb necessitat de suport 
i/o en situació de risc d’exclusió social.
A través de les imatges exposades es donaran 
a conèixer els diversos projectes i programes 
en què treballa Som Via.
A càrrec de Som Via

XERRADES

 

CALCULADORA ENERGÈTICA: QUANTA 
ENERGIA UTILITZES A CASA

 

Dimecres 28 de novembre, a les 19 h  
Per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, 
especialment a la llar, és clau conèixer com i 
què consumim. Mitjançant la calculadora ener-
gètica obtindrem un valor d’energia i de po-

SORTIDES CULTURALS

 

VISITA GUIADA AL REFUGI 232 – PLAÇA 
DEL DIAMANT 

 

Dissabte, 27 d’octubre, a les 11 h
L’any 1992, arran d’unes obres, es va des-
cobrir el refugi antiaeri que ocupa el subsòl 
de la plaça del Diamant, a Gràcia. Construït 
a dotze metres sota terra pels veïns del barri 
durant la Guerra Civil, va donar refugi a més 
de dues-centes persones durant els nombro-
sos atacs que va patir la Gràcia industrial de 
l’època, plena de fàbriques que eren l’objectiu 
principal de l’aviació atacant.
Aquest refugi formava part dels més de 90 
refugis que hi havia al barri i és un dels més 
grans dels 1.300 que es van construir a Bar-
celona, una de les primeres ciutats bombar-
dejades sistemàticament des de l’aire en un 
conflicte bèl·lic.
Hora i lloc de trobada: A les 11 h a la porta 
del refugi de la plaça del Diamant (Gràcia)
Durada de l’activitat: 1 hora aproximadament
Inscripcions prèvies fins a esgotar les places. 
Data límit 20 d’octubre. Inscripcions presen-
cials o  a través de http://ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/casagroga 
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

ISLÀNDIA TERRA DE CONTRASTOS 

Del 2 al 25 d’octubre   
L’exposició Islàndia, terra de contrastos recull 
una desena de fotos fetes per Brigitte Travers 
durant el viatge a Islàndia al juny-juliol de 
2016. En plena època del solstici d’estiu amb 



tència estimat, que ens dona una idea de com 
d’eficients som a casa, sempre amb l’objectiu 
principal d’estalviar energia i diners. A més, la 
calculadora energètica farà la comparació amb 
una llar tipus similar a la teva i facilitarà una 
sèrie de consells pràctics per estalviar energia 
elèctrica segons el teu perfil.
Un educador ens guiarà perquè duem a terme 
el càlcul dels nostres consums energètics en 
un ordinador equipat amb una calculadora 
energètica. Es recomana dur una factura 
d’electricitat.
A càrrec del Programa Carrega’t d’energia
Inscripció prèvia fins al dilluns 26 de novembre

 

MENTS DESPERTES
 

Dimecres 19 de desembre, a les 19 h   
Un espai de reflexió, protagonitzat per perso-
nes amb un diagnòstic en salut mental, que 
apropa la realitat de la malaltia mental, trenca 
estigma i ens fa pensar sobre els hàbits salu-
dables a favor de la nostra salut mental. 
A càrrec de SOM VIA
Inscripció prèvia fins al dilluns 17 de desembre

SALA DE JOVES

La Sala Jove proporciona al jovent eines que 
els facilitin ser persones actives, propositives 
i integradores. Aquest és un servei per a 
adolescents i joves de 12 a 25 anys que cerca 
enfortir el teixit social del barri i oferir una 
oferta d’oci saludable. La seva programació 
es decideix a través d’assemblees, en el marc 
del Pla de Barris, i es gestiona mitjançant un 
calendari comunitari que promou l’ús més 
funcional de l’espai.

 

SANT GENÍS BLOCK PARTY
 

Dissabte, 15 de setembre, a les 18 h 
La Sala Jove del Centre Cívic Casa Groga i les 
entitats joves del barri uneixen forces amb el 
projecte Llobregat Block Party per oferir una 
festa de hiphop molt participativa: concerts 
amb grups del barri i de la ciutat, sessió de Dj, 
micro obert, taller de grafiti i mural participatiu. 
Vine a gaudir d’una jornada de cultura urbana!

LUDOTECA CASA GROGA 

Joc en família  de 0 a 3 anys
Dimarts i dijous de 10 a 12 h
Espai de Joc de 0 a 3 anys
(Joc lliure)
Dimecres de 10 a 12h
Joc en família  de 0 a 3 anys (incloent-hi P3)
Divendres de 16.30 a 19 h
Ludoteca per a infants (de P4 a 1r)
Dimarts i dijous de 16.30 a 19 h
Ludoteca per a infants (de 2n a 6è)
Dilluns i dimecres de 16.30 a 19.30 h
 

 

DATES I HORARIS 
 

Jornades portes obertes Ludoteca Casa 
Groga
Dijous 13 de setembre de 17 a 19.30 h.
Vine amb la família a conèixer la Ludoteca 
amb el nou espai pels infants més grans i tots 
els jocs i joguines per als més petits. No us ho 
podeu perdre. Us encantarà!

Inscripcions: 
Dates: Des del dilluns 17 de setembre a les 16 
h fins al dimarts 25 de setembre de 2018
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 
16 a 20.30 h, excepte el dilluns 17 que comen-
cen a les 16 h
Inici: La setmana de l’1 d’octubre

Documentació que cal aportar el dia 
d’inscripció:
Fotocòpies de la targeta sanitària, DNI dels 
tutors, de la cartilla de vacunacions i una 
fotografia petita



 

CASAL D´HIVERN
 

Dates i horaris: 
(Consulteu-ne la informació específica)
Per a infants de 3 (actualment fan P3) a 14 
anys.

Inscripcions:
del 26 de al 30 de novembre

Places: 
30 places 

 

FESTA BLANCA
 

Divendres 14 de desembre a les 17.30 h
La Ludoteca Casa Groga organitza una tarda 
màgica i festiva plena de música, tendresa, 
humor i moltes sorpreses. Amb aquesta activi-
tat donarem pas a les festes nadalenques.

 

HORT URBÀ
 

La Ludoteca Casa Groga, juntament amb la 
cooperativa d’iniciatives sostenibles Tarpuna, 
portarem a terme el projecte de l´hort urbà 
durant tot l´any!
Ens ensenyaran a preparar, plantar i mantenir 
un hort urbà; farem diferents activitats i tallers 
durant els mesos d´octubre a desembre amb  
una continuïtat fins al mes de juny
(Consulteu-ne la informació específica)

Quotes
Anual: 73.54€
Trimestral: 30.99 €
Joc en família tardes i Espai de Joc:
Abonament trimestral: 16,03 €
Abonament anual: 36,76 €

 

EDUQUEM EN FAMÍLIA
 

Un espai de trobada per a famílies i profes-
sionals des de l’horitzontalitat, el consens, el 
debat intern i l’aprenentatge mutu. 

Qui som?
L’equip de la Ludoteca i l’equip de l´Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron

Quan i de què parlem?
(Consulteu-ne la informació específica)

Inscripcions:
Oberta i gratuïta
Presencialment: Av. del Jordà, 27
Telefònicament: 93 418 65 31
Correu electrònic: ludotecacasagroga@qsl.cat 
Aforament limitat.
Servei gratuït de ludoteca per als fills (a partir 
dels 4 anys) de les persones inscrites. Ho heu 
de dir al  moment de fer la  inscripció.

 

PROJECTE INTERGENERACIONAL
 

La Ludoteca Casa Groga, juntament amb el 
Casal de Gent Gran, engeguen un nou pro-
jecte. Necessitem voluntaris de Gent Gran per 
poder fer comissions i participar en els diferent 
tallers i activitats que farem al llarg de tot el 
curs. T’hi animes?
(Consulteu-ne la informació específica)

Inscripcions:
Oberta i gratuïta
Presencialment: Av. del Jordà, 27
Telefònicament: 93 418 65 31
Correu electrònic: ludotecacasagroga@qsl.cat 



ALTRES TALLERS  I  
ACTIVITATS

XVIII MOSTRA DE TEATRE HORTA-
GUINARDÓ

Dissabte 6 d’octubre a les 21 h, Les cunyades, 
de Michel Tremblay, a càrrec de la companyia 
del Foment Hortenc, dins de la 18a edició de 
la mostra de teatre d’Horta-Guinardó.

EL SENGLAR GROC

Cooperativa de consum constituïda per un 
grup de veïns i veïnes del barri de Sant Genís 
dels Agudells. Les inquietuds que ens uneixen 
són l’alimentació, el medi ambient i els hàbits 
de consum. 
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, 
podeu adreçar-vos a: coope.santgenis@gmail.
com

PROGRAMA TEMPS PER A TU

És un servei per fomentar el lleure de qualitat 
dels infants, joves i persones adultes amb dis-
capacitat i, alhora, per promoure la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal de les 
persones cuidadores. 
Té tres línies d’actuació: una dirigida a perso-
nes cuidadores d’infants de 0 a 4 anys, l’altre a 
nens i nenes de 4 a 18 anys i l’última adreçada 
a joves i persones adultes. 
L’adreça de contacte del servei és tempsper-
tu@bcn.cat
 

ORQUESTRA INFANTIL I JUVENIL 
INTEGRASONS DE SANT GENÍS I LA 
TEIXONERA

Orquestra infantil i juvenil formada per nois i 
noies que viuen i estan escolaritzats a Sant 
Genís dels Agudells.
De la mà de Pla de Barris, a càrrec de Pablo 
Persico, director d’Integrasons.

SERVEIS

AULA D’INFORMÀTICA 
Ús lliure de dilluns a dijous de 10 a 13 h i 
de 17 a 20h,  tret de l’horari amb tallers del 
Centre Cívic o cessió d’espai a entitats. 

BAR - CAFETERIA
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 
a 21.30 h. 
Dissabte de 10 a 14.30 h i de 17 a 21.30 h.
Diumenges d’hivern (octubre - març), només 
obert el matí de 10 a 15 h.

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

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS
Espai per fer propostes i suggeriments de 
tallers i activitats. A la bústia que trobareu a 
recepció.

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

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

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES I 
PEL·LÍCULES
Dona una nova vida als llibres utilitzant l’espai 
d’intercanvi. 

AV SANT GENÍS DELS AGUDELLS
Av. Jordà, 31, local. 08035 Barcelona
Tel. 93 315 76 30
avsantgenis@gmail.com
http://avsantgenis.wordpress.com



Centre Cívic Casa Groga

Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona. 
Tel: 934186531
cccasagroga@qsl.cat 

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

Horaris: 
De dilluns a divendres de 9 a 22 h. 

Com arribar: 
Bus: 19, 27, 60, 76, 119, 185, B19, H4, V15 i V21. 
Metro: L3 i L5 Vall d´Hebron 

Av. del Jordà

C. Sinaí

C. Natzaret




