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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS                   

MATRíCuLES ALS TALLERS DE CONTINuïTAT

Les matrícules als tallers de continuïtat es podran fer del dissabte 
24 al 30 de novembre. 

•	 En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.
com a partir de les 9 h del matí el dissabte 24 
de novembre i fins al divendres 30 de novembre 
ininterrompudament. 

•	 Presencialment, de dilluns a divendres, al centre 
cívic  de 9 a 14 h i de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 
26 de novembre i fins al divendres 30 de novembre 
ininterrompudament.

Tots els tallers de continuïtat estan assenyalats amb el símbol 

Poden confirmar la seva continuïtat les persones que es van 
inscriure en un taller de continuïtat durant el trimestre de tardor 
de 2018 i només per al mateix grup, horari i taller del trimestre 
d’hivern 2019.

MATRíCuLES ALS A TALLERS NOuS O PLACES LLIuRES 
DELS TALLERS DE CONTINuïTAT

Les matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de 
continuïtat es podran fer a partir de dissabte 1 de desembre i fins 
al dia abans de l’inici de la segona sessió del taller.
 
•	 En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.com a 

partir de les 9 h del matí del dissabte 1 de desembre. 
•	 Presencialment, de dilluns a divendres, al centre cívic de 9 

a 14 h i de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 3 de desembre. 
•	 Presencialment, de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h, al 

punt d’inscripcions de tallers de l’Oficina Tiquet Rambles del 
Palau de la Virreina, la Rambla, 99.

CAL TENIR EN COMPTE

•	 Les inscripcions als tallers són nominals.
•	 El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada. 
•	 La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat 

l’import corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o 
amb targeta bancària en les inscripcions presencials i només 
amb targeta bancària en les inscripcions en línia.

•	 Per tal de poder rebre la devolució de l’import del taller 
heu de notificar la baixa com a data màxima un dia abans de 
l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si 
heu realitzat la primera o no. Un cop transcorregut aquest 
període de temps, ja no es retornarà l’import del taller. No es 
farà devolució dels suplements en concepte de material una 

C



 4 / 5

                                                                                        

TALLERS

vegada iniciat el taller. Les devolucions es faran efectives 
com a màxim en 30 dies hàbils de la seva sol·licitud. Les 
devolucions recollides per una tercera persona han d’anar 
acompanyades d’una autorització expressa.

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

•	 El període de matrícula per als tallers puntuals i els 
itineraris culturals coincideix en el període de matrícules 
als tallers nous o de les places lliures dels tallers de 
continuïtat i acaba set dies abans de la primera sessió

•	 El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que 
no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per 
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 es lliuraran als 
talleristes en efectiu a la primera sessió del taller. En cas 
de baixa voluntària, no es farà devolució dels suplement en 
concepte de material.

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

Preus públics 2018 IVA no inclòs:

•	 2,66 €/hora tallers per a infants
•	 4,11 €/hora tallers familiars fins a dos infants
•	 8,22 €/hora tallers familiars amb més de dos infants
•	 2,66 €/hora tallers per a joves
•	 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o 

nascudes el 1958
•	 4,11€/hora tallers per a la població en general
•	 5,70 €/hora tallers especialitzats per a la població en general
•	 4,10 €/hora itineraris; 2,06 €/hora a partir de la 3a hora

Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona

Per conèixer els criteris de reducció als tallers adreceu-vos 
a la recepció del Centre Cívic Sarrià, de dilluns a divendres, de 
9 a 21 h. 

Inici dels tallers: 8 de gener de 2019
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AuLA MuLTIMÈDIA                          

1. INTERNET, CORREu        
ELECTRÒNIC AMB 
ORDINADOR I MÒBIL         

Dilluns, d’11.30 a 13 h
14 de gener > 18 de març
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, NIVELL 
AVANÇAT           

Dimecres, d’11.30 a 13 h
9 de gener > 13 de març
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 
mínims d’ofimàtica.
A càrrec de Miniclick

C

EXPRESSIÓ. LES ARTS  I  LES ARTESANIES                        

RESTAuRACIÓ DE        
MOBLES                      

3. HORARI 1         

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
14 de gener > 18 de març
Preu: 99,46 € (20 hores)     10 €

4. HORARI 2          

Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
9 de gener > 13 de març
Preu: 99,46 € (20 hores)     10 €

Curs on aprendrem a restau-
rar mobles i petits objectes de 
fusta treballant diferents tècni-
ques. 
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

5. HORARI 1        

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
14 de gener > 18 de març
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 in-
troducció al dibuix del natural: 
(especialment dirigida per als 
iniciats al món de l’art pictòric). 
Al final del curs, es farà una ex-
posició col·lectiva com a dinà-
mica del procés pictòric. 
Material que cal portar el pri-
mer dia de classe: paper de 
dibuix bàsic, carbonet vegetal, 
goma de carbonet i bata. 
A càrrec de Sílvia G.Armesto

§

§
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6. PATCHwORk        

Dimecres, de 18 a 20 h
9 de gener > 13 de març
Preu: 99,46 € (20 hores) 

Curs on desenvoluparàs 
els teus dots costurers i la 
teva creativitat amb l’art de 
combinar teles i colors per 
confeccionar peces.
Material que cal portar el 
primer dia de classe: retalls 
de tela, costurer i peça per 
realitzar.
A càrrec de Núria Boldova

 6 / 7

                                                                                        

CuLTuRA I SOCIETAT                     

7. ART CONTEMPORANI      

Dimarts, d’11 a 12.30 h
14 de gener > 19 de març
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

8. LLEGIR MILLOR PER        
ESCRIuRE MILLOR       

Dimecres, de 18.00 a 19.30 h
9 de gener > 13 de març
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
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9. REFERENTS DE LA                
HISTÒRIA DE L’ART: 
OBRES I ARTISTES        

Dijous, de 12.30 a 14 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

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

10. VISITA ALS MuSEuS       

Divendres, de 11 a 12.30 h
11 de gener > 15 de març
Preu: 74,60 € (15 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. La pri-
mera sessió al centre cívic.
L’entrada als museus va a càr-
rec de les persones usuàries.
A càrrec de Maria Concetta 
Marino

§

DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL                   

11.  FITNESS DANCE         

Dimecres i divendres, 
de 12.15 a 13.15 h
9 de gener > 15 de març
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 l’Associació 
Esportiva Sarrià

12. ZuMBA        

Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
9 de gener > 13 de març
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

El zumba és una disciplina 
fitness 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
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13. COUNTRY          
BALL EN LíNIA         

Dimarts, de 19 a 20 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

En aquest taller aprendrem 
diferents coreografies bàsiques 
de ball en línia. Aquesta 
disciplina de ball sense parella 
ens permetrà treballar el cos 
fent exercici aeròbic, potenciar 
la coordinació i l’equilibri, 
exercitar la memòria, i passar 
una bona estona en grup.  
A càrrec de l’Associació 
Esportiva Sarrià

N

SALuT I CREIXEMENT PERSONAL                    

14. PILATES          

Dilluns, dimecres i 
divendres, de 9.10 a 10.10 h
9 de gener > 18 de març
Preu: 149,19 € (30 hores)  

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

15. IOGA        

Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h
9 de gener > 18 de març
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 de l’Associació 
Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi
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16. REEDuCACIÓ           
POSTuRAL       

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
14 de gener > 18 de març
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          

17. HORARI 1         

Dimarts, de 18.30  a 19.30 h   
8 de gener > 12 de març
Preu: 49,73 € (10 hores)

18. HORARI 2       

Dijous, de 18.30 a 19.30 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 49,73 € (10 hores)

La gimnàstica abdominal hi-
popressiva treballa la muscu-
latura abdominal reforçant-la i 
augmentant el to del sòl pèlvic 
sense perjudicar·lo. 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

19. OSTEOPILATES        

Dimarts i  dijous, 
de 19.45  a 20.45 h 
8 de gener > 14 de març
Preu: 99,46 € (20 hores)

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

20. ESTIRAMENTS        

Dimecres, de 10.15 a 11.15 h
9 de gener > 13 de març
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
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21. TÈCNIQuES DE        
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Dimecres, de 18.30 a 20 h
16 de gener > 20 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Dedicarem una estona a rela-
xar cos i ment per afavorir un 
millor estat de presència, inte-
gració i benestar. Coneixerem 
diferents formes de meditació, 
algunes més dinàmiques, per 
tal que cada persona trobi la 
que millor s’adapta a ella ma-
teixa. Utilitzarem el moviment i 
la respiració com a mitjans de 
connexió amb un mateix i tam-
bé treballarem amb elements 
simples de la dansa, el ioga i 
altres tècniques orientals. 
A càrrec d’Erica Borzese

LLENGÜES PER VIATJAR                    

ANGLÈS ELEMENTAL           

22. HORARI 1            

Dilluns, d’11.30 a 13 h
14 de gener > 18 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

23. HORARI 2         

Dimarts, de 9.30 a 11 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Curs d’anglès per adults que 
volen seguir aprenent i ampli-
ant el seu vocabulari per tal 
de poder-se  comunicar en 
diverses situacions. Cal tenir 
nocions bàsiques de la llengua 
anglesa nivel A1 ---> (present 
simple i continu; passat sim-
ple, futur (going to), números 
ordinals, genitiu saxó, verbs, 
preposicions...)
A càrrec de Beatriz Benet

24. ANGLÈS DE MICA EN 
MICA          

Dimarts, d’11 a 12.30 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Curs d’anglès per adults que 
ja tenen uns coneixements 
bàsics de la llengua però que 
necessiten un repàs de nivell 
inicial. Mitjançant senzilles 
explicacions i activitats, 
s’adquirian els coneixements 
necessàris per comunicar-
se en llengua anglesa en 
situacions senzilles, alhora que 
es van aprenent les estructures 
gramaticals més bàsiques. 
A càrrec de Beatriz Benet



                                                                                        

TALLERS

ANGLÈS CONVERSA              

25. HORARI 1       

Dimarts, de 16 a 17.30 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

26. HORARI 2         

Dimecres, de 16 a 17.30 h
9 de gener > 13 de març
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. 
Curs dirigit a persones amb 
ampli coneixement d’anglès a 
que volen millorar la fluïdesa i 
confiança del seu anglès. 
A càrrec de Chris Brown

FRANCÈS CONVERSA        

27. HORARI 1        

Dimarts, de 17.30 a 19 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)
A càrrec de l’Acadèmia USIK

28. HORARI 2       

Dimecres, de 10 a 11.30 h
9 de gener > 13 de març
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.
A càrrec de Stéphanie Pimet

29. FRANCÈS PER A        
PRINCIPIANTS                     

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
9 de gener > 13 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

És necessari tenir coneixe-
ments bàsics de francès
A càrrec de Stéphanie Pimet

TREu LA POLS AL         
TEu ANGLÈS         

30. HORARI 1       

Dijous, d’11 a 12.30 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

31. HORARI 2        

Dijous, de 17 a 18.30 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aquest és un curs interme-
di baix que té com a objectiu 
refrescar allò après. T’ajudarà 
a millorar l’expressió i com-
prensió oral, adquirir més vo-
cabulari i fluïdesa, millorar la 
pronunciació i entonació així 
com practicar les estructures 
necessàries mitjançant  lec-
tures, repàs de la gramàtica i 
pràctica oral.
A càrrec de Beatriz Benet
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32. ITALIÀ INTERMEDI                             

Dijous, de 18.30 a 20 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprendrem italià a través de situacions comunicatives del dia a 
dia: saludar-se, presentar-se, desenvolupar accions de la vida 
quotidiana… És un curs pensat per a aquelles persones que te-
nen 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
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TALLERS FAMILIARS                     

33. IOGA EN FAMíLIA         

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
14 de gener > 18 de març
Preu 1 adult + 1 o 2 infants: 
49,73 € (10 hores)                                                                                                                                   
Edats: infants de 3 a 6 anys

El taller proposa un espai 
i un temps per a estar en 
familia. Amb exercicis i jocs 
per aprendre junts a respirar, 
concentrar-no i relaxar-nos. El 
Ioga en família reforça el vincle 
afectiu i la comunicació amb 
asanes adaptades a les edats 
de les i els participants..
A càrrec de  Ehïa, Escola de 
Ioga.

34. IOGA EN FAMíLIA        
GRANS          

Dilluns de 18.45 a 19.45 h
14 de gener > 18 de març
Preu 1 adult + 1 infant: 
49,73 € (10 hores) 
Edats: infants de 6 a 12 anys

El taller proposa un espai 
i un temps per a estar en 
familia. Amb exercicis i jocs 
per aprendre junts a respirar, 
concentrar-no i relaxar-nos. El 
Ioga en família reforça el vincle 
afectiu i la comunicació amb 
asanes adaptades a les edats 
de les i els participants..
A càrrec de  Ehïa, Escola de 
Ioga.
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35. JuGuEM A:           
COS I MOVIMENT        

Dimarts, 17.45 a 18.45 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 36,50 € (12,5 hores) 
Edats: infants de 4 a 6 anys

El taller proposa un espai i un 
temps per al joc 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 Judith Navarro de La 
Petita Companyia

36. ENGLISH TIME       

Dimecres, de 17.30 a 18.45 h
9 de gener > 13 de març
Preu: 36,50 € (12,5 hores) 
Edats: infants de 6 a 9 anys

Propostes de manualitats, 
pintura i jocs en anglès per a 
familiaritzar·se amb aquesta 
segona llengua en un entorn 
relaxat. 
Tallerista a determinar

TALLERS PER A INFANTS                        

37. CERÀMICA CREATIVA 

Dijous, 17.30 a 19 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 43,89 € (15 hores)     12 €
Edats: Infants de 7 a 12 anys

Un taller on divertir-se amb 
el fang i dissenyar les seves 
peces de ceràmica alhora 
que desenvolupen l’habilitat 
manual i la creativitat, un 
espai on posar en marxa 
la imaginació i transmetre 
emocions.
A càrrec de Isabel Esteban, 
ceramista

§
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TALLERS PER  A JOVES                    

38. INICIACIÓ A LA         
GuITARRA 
( joves de 14 a 17 anys)          

Dissabtes, d’11 a 12.30 h
12 de gener > 16 de març
Preu: 43,89 € (15 hores)

Taller d’iniciació a la guitarra on 
aprendrem nocions bàsiques 
de l’instrument i de solfeig 
(acords, afinació, ritmes, etc). 
Amb unes quantes sessions 
i pocs acords veurem quins 
grans resultats podem obtenir. 
Cal portar l’instrument!

39. TEATRE EN FRANCÈS  
(joves de 12 a 14 anys)       

Divendres, de 18 a 19.30 h
11 de gener > 15 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Taller de teatre i improvisació 
on coneixerem i practicarem 
tècniques teatrals i explorarem 
les nostres capacitats d’inven-
tiva i joc amb la llengua france-
sa com a idioma vehicular.
A càrrec de Mélanie Guilet

40. HIP HOP         
(joves de 13 a 17 anys)       

Dijous, de 18 a 19.30 h
10 de gener >14 de març
Preu: 43,89 € (15 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 basics. 
Al final de cada trimestre es 
realitzarà una petita mostra de 
les corografies apreses.

41. RAP         
( joves de 14 a 20 anys)        

Dissabtes, de 18 a 20 h
2 > 23 de març
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. Si t’agrada aquest estil 
de música i vols aprendre a 
rimar amb ritme aquest és el 
teu taller. 
A càrrec de Mr. Sutra, de 
Llobregat Bock Party
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TALLERS PER A LA GENT GRAN                   

GIMNÀSTICA       

42. HORARI 1        

Dilluns i dimecres, 
de 10.10 a 11.10 h
9 de gener > 18 de març
Preu: 58,52 € (20 hores)

43. HORARI 2       

Dilluns i dimecres, 
d’11.10 a 12.10 h
9 de gener > 18 de març
Preu: 58,52 € (20 hores)

44. HORARI 3        

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h
8 de gener > 14 de març
Preu: 58,52 € (20 hores)

45. HORARI 4        

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
8 de gener > 14 de març
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

46. APRENDRE A FER        
ANAR L’ORDINADOR       

Dilluns, de 10 a 11.30 h
14 de gener > 18 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Coneixerem el funcionament 
bàsic de l’ordinador i practica-
rem el funcionament del teclat i 
el ratolí.  Aprendrem a guardar 
i ordenar la informació al nos-
tre ordinador, a navegar per 
internet i obrir un compte de 
correu electrònic.
A càrrec de Miniclick 

ANGLÈS CONVERSA      
PER A GENT GRAN       

47. HORARI 3        

Dimarts, d’11 a 12.30 h
9 de gener > 13 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 

48. HORARI 4      

Dijous, de 16.30 a 18 h
10 de gener > 14 de març
Preu: 43,89 € (15 hores) 

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

Dimarts i dijous, 
de 12.10 a 13.10 h
8 de gener > 14 de març
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

50. TAI-TXí       

Dimarts i divendres, 
de 10 a 11 h
8 de gener > 15 de març
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

TALLER D’ENTRENAMENT 
DE LA MEMÒRIA       

51. HORARI 1        

Dimarts, de 16.30 a 18 h
8 de gener > 12 de març
Preu: 43,89 € (15 hores)

52. HORARI 2         

Dimarts, de 18 a 19:30 h
8 de gener > 12 de març
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

53. APRENDRE A                 
ESCRIuRE I LLEGIR BÉ 
EL CATALÀ          

Dimarts, de 18.10 a 19.40 h
8 de gener > 12 de març
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

 16 / 17
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54. PINTuRA I DIBuIX           
MATí          

Dimecres, d’11 a 13 h
9 de gener > 13 de març
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         

55. HORARI 1         

Divendres, de 10.10 a 11.10 h
11 de gener > 15 de març
Preu: 29,26 € (10 hores)

56. HORARI 2        

Divendres, d’11.10 a 12.10 h
11 de gener > 15 de març
Preu: 29,26 € (10 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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ITINERARIS CuLTuRALS                       

BARCELO-DONA                                

Dijous, 7  de març, a les 11 h
Preu: 10,26 € (3 hores)                                   

La història l’han escrit sempre els homes, parlant d’homes i per als 
homes. Però on eren les dones mentrestant? Les dones sempre 
han estat presents encara que silenciades. BarceloDONA és una 
de les moltes rutes que es podrien fer a Barcelona on la dona serà 
la protagonista. Hem triat un grup de dones que van protagonitzar 
petites·grans històries de la HISTÒRIA de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreras, d’Adapta’m BCN

CICLE: LLuMS DE BOHÈMIA                       

Cada dijous de febrer, a les 19:30h 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Inscripció prèvia a 
través del web del Centre Cívic,  trucant al 932 562 720 o 
presencialment al Centre Cívic.                                      

Per vuitè any consecutiu torna el cicle “Llums  de Bohèmia” per 
fer-te gaudir dels vespres freds d’hivern d’una forma ben diferent. 
Gaudeix del millor cabaret, dels monòlegs més esbojarrats, del 
món del claqué  i de la bona música i deixa’t transportar a altres 
èpoques i mons.

TOCA’M EL CuPLET          

Dijous, 7de febrer, 
a les 19.30 h          

Una veu, una pianista i la 
història d’una iaia de més de 
90 anys que ha desaparegut 
de la residència són els 
elements claus que teixiran 
aquesta història a ritme de 
cuplets, picaresca, ironia i molt 
d’humor.
A càrrec de: Mònica Torra i 
Txema Riera
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DON DE LES DONES        

Dijous, 14 de febrer, 
a les 19.30 h         

Dues iaies entren en acció... La 
màgia està servida d’una ma-
nera molt divertida: La  Mont-
serrat Escopinya i l’Albergínia 
Montserrat faran una demos-
tració dels seus Dons...no son 
un moble vell, son una obra 
d’art treballada día a día amb 
molta paciència i alegria.”
Crearan un ambient màgic on 
l’impossible esdevé possible.
A càrrec de la Cia. Poker de 
Iaies

GASTRO-RIMES          

Dijous, 21 de febrer, 
a les 19.30 h           

Gastro-rimes és una proposta 
sonora i original. Un cabaret 
gastronòmic de música i 
paraula. Cada gastrorima té la 
seva textura, el seu aire, la seva 
temperatura... però totes són 
per degustar amb plaer, quasi 
per salivar i per anar directes 
de l’orella al paladar
A càrrec de Lali Feliu i Miquel 
Ferret

THREE COOL CATS         

Dijous, 28 de febrer, 
a les 19.30 h          

Tanquem el Llums amb el con-
cert de Three Cool Cats; una 
trio de músics internacionals 
establerts a Barcelona que 
a través del seu repertori de 
swing, hot jazz, jump blues, i 
nova  Orleans ens transporta-
ran als anys vint, trenta i qua-
ranta. Coneguts per la seva 
forma de tocar enèrgica i ale-
gre, que farà que més d’un/a 
no es contingui les ganes de 
ballar!
A càrrec de Three Cool Cats



CICLE: EL RuSC                    

Activitats gratuïtes. Aforament limitat.                   

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

ACTIVITATS
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“TEMPuS FuGIT”         
EL MuSICAL         

Divendres, 1 de febrer, 
a les 18 h          

Sempre ens queixem que el 
temps passa volant, que va 
massa ràpid, quan en realitat 
som nosaltres els que passem 
volant per la vida. “Tempus 
fugit” EL MUSICAL, és un 
espectacle de petit format dut 
a terme per a tres estudiants 
de teatre i dos músics, com a 
treball de recerca.
Us hi esperem.

JAM DE JAZZ             

Divendres, 1 de març, a les 18 h

Grups de jazz vinculats a la 
Coordinadora de Rock de 
Sarrià, ens obren la porta a 
un espai de joc, coneixènça i 
comunicació musical en clau 
de estandards de jazz.

8A EDICIÓ DEL MERCATROC I EL TROC JOGuINA                

Activitat gratuïta                      
Dissabte, 26 de gener, d’11 a 13.30 h                   

G

El MERCATROC és un espai 
d’intercanvi de roba i comple-
ments on pots participar por-
tant·hi les peces que ja no uti-
litzis i intercanviar-les per allò 
que més t’agradi. Els infants 
poden venir a intercanviar les 
seves joguines al TROC JO-
GUINA. Cal que tots els infants 
vinguin acompanyats com a 
mínim per un adult per poder 
inscriure’s a l’activitat.
Cal inscripció prèvia del 7  al 
25 de gener

Consulta les bases per participar al web: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/sarria, al nostre correu ccsarria@qsl.cat o 
bé trucant al 93 256 27 20.
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Aquell dia també hi haurà un taller de reciclatge per 
participar-hi amb la família o sense:

TALLER D’ENQuADERNACIÓ                  
AMB MATERIALS RECICLATS                   

Dissabte, 26 de gener, d’11.30 a 14 h                   

Cada participant o família realitzarà una llibreta que s’emportarà. 
El cos de la llibreta es farà amb papers reciclats i les portades 
amb cartrons de caixes reaprofitats. Les portades es decoraran 
mitjançant la tècnica decorativa del collage, amb papers de 
revistes antigues. Una oportunitat per fer una llibreta amb tot de 
coses que anirien a la brossa. Activitat recomanada per a famílies 
amb infants a partir de 9 anys o adults. 
A cura de Vides Sostenibles
Inscripcions al web del Centre Cívic, trucant al 93 256 27 20 o al 
correu ccsarria@qsl.cat

G

CICLE DE POESIA A VIVA VEu                    

Activitat gratuïta                      
G

POESIA DE DONES         

Dimecres, 13 de febrer, 
a les 17.30h          

La sessió d’A Viva veu d’avui 
la dedicarem a la veu de 
tantes poetesses que ens 
acompanyen els dimecres a les 
sessions del grup de poesia. 
Activitats a càrrec del Grup de 
poesia del Centre Cívic Sarrià



ACTIVITATS

                                                                       

 22 / 23

XERRADES                   

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

G

L’ART DE VISITAR uN             
JARDí: VIL·LA CECíLIA I 
VIL·LA  AMÈLIA           

Dissabte, 30 de març, 
de 12 a 14 h          

El Centre Cívic Sarrià s’ubica 
dins dels Jardins de la Vil·la 
Cecília, dividits per un carrer 
dels Jardins de la Vil·la Amèlia. 
Però, què en sabem d’aquest 
majestuós racó de la ciutat? 
A què li deuen el nom? Quina 
ha sigut la seva història al 
llarg d’aquest temps? Vine 
a descobrir·ho en aquesta 
xerrada-passejada! Activitat 
per públic adult.
A càrrec de La Fàbrica del Sol 

XERRADES FAMILIARS                    

Xerrades sobre criança i educació
Places limitades. Inscripció prèvia al web del centre cívic.

G

LA INICIACIÓ ALS            
PRIMERS ALIMENTS          

Dimarts 8 de gener a les 11h       

Parlarem de l’alimentació com-
plentària: Com i amb què co-
mençar i com fomentem bons 
hàbits des del primer dia, 
respectant el ritme del bebè 
i adaptant-nos a la cultura i 
els hàbits familiars: farinetes, 
trossos, textures i  Baby Led 
Weaning per trobar el teu estil 
propi! 
Xerrada a cura de Carolina 
Harboe, mare, nutricionista, 
terapeuta i cooking coach.

NuTRICIÓ ENERGÈTICA        

Dimarts 12 de febrer a les 18 h

Una introducció a aquest 
concepte d’alimentació per 
entendre els nostres desitjos 
i els dels nostres fills i filles i 
dissenyar menús equilibrats  
per a cada moment del dia. 
Aprendrem com entendre el 
ying i el yang del nostre cos , 
de les nostres emocions, el 
que mengem, i a triar el menjar 
i com cuinar-lo amb idees 
per a plats per a esmorzars 
que desperten, dinars que 
nodreixen i sopars que relaxen.
Xerrada a cura de Carolina 
Harboe, mare, nutricionista, 
terapeuta i cooking coach.
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PARAuLES DES DEL BRESSOL:                    
LA IMPORTÀNCIA DE LA PRIMERA LITERATuRA ORAL      

Dimarts 5 de març a les 18 h                   

La lectura comença molt abans que llegim frases i paraules, 
comença amb les cançons i els jocs de falda així com amb les 
històries i els contes que ens expliquen a casa, parlarem de tot 
això i més amb la Judith, especialista en foment de la lectura i 
enamorada dels contes. 
Xerrada a cura Judith Navarro, contacontes, narradora i 
especialista en foment de la lectura.

ACTIVITATS FAMILIARS                        

Programació familiar                  

LA PETITA PROPOSTA               

Cada primer i últim 
dimecres de mes de 17 a 18 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.

G

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 acom-
panyades d’altres històries.
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir de 
3 anys.

G
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CARNESTOLTES         

Dijous, 28 de febrer, 
de 17 a 19 h
Lloc: plaça del Consell de la Vila

Taller i rua : Tots iguals però 
diferents! Ens guarnirem i 
també al Castor per ser el 
que no som durant una bona 
estona, donar la benvinguda 
al Carnestoltes i passejar les 
nostres gales a la rua de petits 
del barri fent soroll. 
Activitat familiar per a totes les 
edats en col·laboració amb El 
Petit Drac

TRADICIONAL                          

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

G

EL CASTOR A ESCENA                      

Espectacles de sala, els dissabtes a la tarda, per a tota la 
família. Aforament limitat
Preu entrada: 3,19 €                          

Pots comprar les entrades en línia a httpss:sarria-inscripcionscc.
com a partir de 10 dies abans de l’espectacle i fins que hi hagi 
entrades.

EL SECRET DE LA           
DETECTIVA kLAuS         

Dissabte, 12 de gener, 
a les 17.30 h          

La detectiva Klaus és una de-
tectiva curiosa i divertida ca-
paç de resoldre els enigmes 
més difícils! Un recull dels con-
tes més coneguts pels petits 
de la casa amb un final ines-
perat. Al final del conta con-
tes, repartirem un petit des-
plegable a cada nen i nena per 
ajudar-lo a imaginar, inventar i 
explicar una història nova!
Espectacle a cura d’Engruna 
teatre.
Espectacle recomenat per a 
famílies amb infants a partir de 
2 anys.
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A la Xina dels anys cinquan-
ta, Mao Zedong va declarar la 
guerra als pardals a les zones 
rurals, delmant gairebé tots 
els ocells i donant peu a una 
catàstrofe mediambiental... 
Versió contada amb titelles 
d’aquest conte basat en el lli-
bre de la Sara Pennypacker 
que va ser inspirat en un fet 
real. Es tracta d’una reflexió 
sobre importància de les dife-
rències i de la varietat d’espè-
cies en el món i els cicles de la 
vida però també de la valentia 
i la desobediència davant de la 
injustícia.
Espectacle a cura d’Inma 
González, la Cia Tirabec. 
Espectacle recomenat per a 
famílies amb infants a partir 
de 2 anys.

ARRI ARRI TATANET                       

Activitats per als més menuts de la casa

RIMES I ALTRES CONTES AMB NADONS                 

Dimecres 13 de març, a les 17.30 h
Aforament limitat
Preu entrada: 3,19 €                        

LA NENA DELS PARDALS                   

Dissabte, 9 de febrer, a les 17.30 h                          

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. 
Una sessió especial per a na-
dons i infants petits, en la qual 
els poemes i els jocs de dits i 
gestuals van de la mà. Com la 
poesia, la vida és ritme i repe-
tició. El batec del cor, la respi-
ració, el parpelleig. Activitat a 
cura de La Petita Companyia.
Espectacle recomenat per a 
famílies amb infants fins a 24 
mesos.
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ACTIVITATS PER A JOVES                    

ESPAIS LABORATORI                   

Consulteu les dates de matrícules a joves.sarria@qsl.cat, trucant 
al 93.256.27.20 o bé al web
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria durant el mes de 
desembre i gener.                         

LABORATORI DE CuINA       
(joves de 12 a 16 anys)          

Divendres, de 18.30 a 20 h 
1, 8 i 15 de febrer
Preu: gratuït (3 sessions)            

Taller de cuina on treballarem 
plats senzills i amb molt de 
truc. Combinarem la passió 
per la cuina i l’alimentació 
saludable.

LABORATORI STREET          
BOARD / SkATE 
(joves a partir de 12 anys)  

Dissabtes de 15.30 a 17.30 h 
Febrer i març
Preu: gratuït (8 sessions)           

Espai Laboratori obert de 
pràctica de streetboard i skate 
L’espai disposa de mòduls de 
skate, materials i formadors. 
Tot el necessari per a iniciar-
se en aquest esport. Vine a la 
pista dels Jardins de la Vil·la 
Cecília els dissabtes!

SuPORT A LA CREACIÓ                     

MíNIM CONVOCATÒRIA       

Projecte de mostra i suport 
a la creació per a les arts de 
l’escena, la imatge, la música 
i més. És MÍNIM perquè cada 
peça o obra en creació tindrà 
un màxim de 5 minuts per a 
presentar·se. Recollida de 
propostes durant els mesos de 
gener i febrer. Podeu consultar-
ne les bases i accedir a la 
fitxa d’inscripció al web http://
ajuntament.barcelona.cat /
ccivics/sarria

MíNIM MOSTRA          

Divendres, 15 de març, 
a les 19.30 h            

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

G
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CICLE  DE CONCERTS AL SOTERRANI                   

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

CONCERT AL SOTERRANI                      

Divendres, 25 de gener, a les 22 h
Preu: 3,19 €                                 

COAL (rock simfònic) + THE 
NAINTIS (covers ‘90)
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià

CONCERT AL            
SOTERRANI        

Divendres, 29 de març, 
a les 22 h
Preu: 3,19 €         

FAR (indie) + VINCENT BLACK 
SHADOW (fuzz & roll)
Coorganitza: Coordinadora de 
Rock de Sarrià

MICRO OBERT & JAM SESSION                     

Divendres, 22 de febrer, a partir de les 22 h                             

Jam session de música, oberta i participativa al soterrani. 
Obrirem la jam amb un micro obert per a participants o grups. 
Si ho comuniqueu abans, us reservem l’espai d’escena. Si vols 
consultar la possible Set List, contacta amb el Facebook de la 
Coordinadora de Rock de Sarrià. Si tens una banda, també pots 
trepitjar l’escenari. Back Line, escenari i tècnic a disposició. Porta 
el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

G
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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 2 bucs insonoritzats i amb aire 
condicionat que es lloguen mensualment a preus assequibles. 
Els grups que hi assagen entren en el circuit i programació de 
concerts de la CRS. Els bucs estan equipats amb material de la 
Coordinadora de Rock de Sarrià, que és qui gestiona el servei: 
bateria, amplificadors de guitarra i baix, equip de veus, teclat… 
(Peavey, Hughes & Kettner, Fender, Pearl, Yamaha, etc…). Horaris 
de dilluns a dissabte i de 10 h a 20.30 h.

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, Rusc i Mínim del Centre Cívic, 
així com amb altres espais i propostes del centre i del conjunt de 
la ciutat. 

ESPAIS LABORATORI.  ESPAIS JOVES                 

Els Espais Laboratori són espais de formació gratuïts per a joves 
de 12 a 18 anys. Temps d’aprenentatge i creació en diferents 
disciplines, per aprendre i per passar-s’ho bé, de la mà de 
professionals del sector. Són càpsules d’introducció a diferents 
sabers. Aquest hivern seguim amb el taller de streetboard i skate 
molts dels dissabtes d’hivern 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, música, 
fotografia o altres, pots proposar–nos un espai laboratori nou! 
Atenció: Si sou un col·lectiu, també us podem fer un espai 
laboratori a mida. Per a contactar amb els serveis, podeu trucar 
al 93 2562720 o bé escriure a joves.sarria@qsl.cat
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EXPOSICIONS                      

SILENCIOS VIVIDO             

Del 11 al 30 de gener        

Aquesta exposició individual, 
és un recull de pensaments 
derivats d’experiències pic-
tòriques pròpies de l’artista. 
Podrem endinsar-nos en el seu 
món interior a partir de paisat-
ges realitzats “in situ”, paisat-
ges sublims que fan referència 
a un món destinat a la seva 
destrucció i, la constant refe-
rència a la figura.
A càrrec de Silvia González 
Armesto.

EL CAMí DE FÉLIX         

Del 2 al 31 de gener         

Aquesta exposició és una 
aproximació a la vida de 
Félix Rodríguez de la Fuente. 
L’artista, a partir dels seus 
treballs pictòrics, vol fer un 
recorregut pels ecosistemes, 
paisatges i fauna, que aquest 
gran naturalista tant ens va fer 
valorar. 
A càrrec de Maria Jose de 
Pablo

uN MÓN OFEGAT PEL         
PLÀSTIC          

Del 4 al 31 de gener           

Exposició divulgativa i foto-
gràfica sobre les conseqüèn-
cies de l’excessiu consum de 
plàstic d’un sol ús. Aquesta 
exposició vol dona veu a di-
ferents iniciatives individuals i 
col·lectives que promouen la 
preservació d’ecosistemes na-
turals i defensen un model de 
consum ètic i conscient.
A càrrec de Vidas Sostenibles
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PAISATGES I MOMENTS      

Del 1 al 28 de febrer        

Pintures a l’oli que recullen 
la mirada, experiències i 
emocions de l’artista. Aquesta 
exposició ens regala un 
passeig per paisatges de mar 
i muntanya, i figures femenines 
en front de la mar.
A càrrec de M ª Teresa Rovira 
Vives.

SuMI-E: PINTuRA         
JAPONESA AMB TINTA        

De l’1 al 28 de febrer        

El Sumi-e és una pintura, 
monocromàtica, tradicional 
d’Àsia. Aquest art es caracte-
ritza per realitzar-se a partir de 
pinzellades senzilles de tinta i 
aigua, que permeten expressar 
la realitat amb una llum, obs-
curitat, volum i perspectives 
singulars.
A càrrec dels alumnes de 
Sumi-e kai.

ONES DE COLORS       

Del 2 al 22 de Febrer       

Estimo la pintura, la natura i els 
colors; els colors canviants 
a les diferents estacions de 
l’any, els colors de l’arc de Sant 
Martí... La meva il·lusió és posar 
els ulls, les mans i el meu cor 
per plasmar el que no es veu, 
l’esperit, l’ànima, l’essència i la 
música de totes les coses i de 
tots els éssers donant-los color.
Les combinacions donen lloc 
a la diversitat unificant·se 
finalment en un sol color: el 
blanc. És el cor el que els conté 
a tots. Aquesta és la llum de la 
veritat.
A càrrec de Maria Reyes 
Coderch
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DONES VISTES PER          
DONES         

De l’1 al 31 de març        

Aquesta exposició vol trencar 
amb la pretensió que tradicio-
nalment s’atribueix als homes 
de representar el cos de la 
dona, denunciar la situació de 
la dona en un món que li con-
tinua sent hostil. Les imatges 
mostren allò atemporal i ac-
tual, obra tensa i de vegades 
pertorbadora que tracta d’una 
realitat treballada, en uns estils 
narratius i iconogràfics. Les ar-
tistes desenvolupen diferents 
tècniques que atorguen a les 
obres singularitat i riquesa, 
contraria als intents de reduc-
ció i fixació imposats per les 
tendències actuals. 
A càrrec de Maite Pereny, Ro-
ser Busquets i Teresa Perie

“ANTIPRINCESAS”        

De l’1 al 31 de març         

“Antiprincesas” vol combatre 
els estereotips dels contes 
de fades. Amb aquesta 
exposició, joves de Trinitat 
Vella, ens mostren un seguit 
de fotografies inspirades en 
els relats tradicionals però 
amb unes protagonistes i un 
final poc convencionals; amb 
l’objectiu de fer denúncia 
social i donar visibilitat a 
diferents col·lectius.
A càrrec del grup de joves 
Peluquitas

DONES EN DIRECTE         

De l’1 al 30 de març        

Exposició de fotografies cen-
trades a donar protagonisme 
a les personalitats en l’escena 
musical. En aquest cas concret 
remarcant el gènere femení, 
en un món on hi ha una gran 
falta de reconeixement cap a 
aquest. L’artista, amb aquesta 
exposició, fa evident amb imat-
ges el panorama actual de llui-
ta i reivindicació de les dones 
immortalitzant dones artistes, 
les seves expressions facials i 
la força que transmeten.
A càrrec de Cristina Moral
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BAR – CAFETERIA          
CENTRE CíVIC SARRIÀ      

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

ARXIu MuNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SARRIÀ - 
SANT GERVASI           

De dilluns a divendres, de 9 a 
14 h. 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 que promou 
el joc lliure i la participació de 
les famílies.
Horari: de dilluns a divendres, 
de 10 h a 13 h i de 16 a 19 h i 
dissabtes de 10 a 13 h.

AuLA MuLTIMÈDIA            

L’aula multimèdia disposa d’un 
horari diari de lliure accés per 
als usuaris i usuàries que en 
vulguin gaudir. Els horaris vari-
en cada trimestre i cal consul-
tar-los al punt d’informació del 
Centre Cívic.  
Si ets menor de 16 anys has 
de venir acompanyat o acom-
panyada d’una persona adulta. 
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 20:30 h   
En el cas que el Centre Cívic 
faci ús de la sala multimèdia 
per a activitats dirigides dins 
dels horaris oberts ho notifica-
rà mitjançant cartells que col·
locarà a la mateixa aula i a la 
pàgina web 

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.  

CONNEXIÓ wI-FI         

Us podeu connectar a internet 
de forma gratuïta a través dels 
vostres dispositius portàtils  
a la xarxa de Wi-Fi pública al 
nostre centre.  De dilluns a di-
vendres, de 9 a 21 h, i dissab-
tes, de 10 a 21 h

 32 / 33



SERVEIS

                                                                                        

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           
PASSALLIBRES                      

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, té 
134 socis i es consolida com 
el club més gran d’Europa que 
practica el vol silenciós per 
control de ràdio.
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.

ASSOCIACIÓ DE          
PETANCA DEL CCSARRIA

Apassionats del popular es-
port la petanca. Organitzen 
campionats amb altres equipa-
ments del Districte coincidint 
amb la Festa Major del barri  i 
col·laboren amb el servei d’in-
fància oferint activitats com La 
Petita Petanca. Es troben de 
dilluns a diumenge de 10 a 13 h 
a les pistes dels jardins de Vil-
la Cecília.

GRuP DE POESIA          

Cada dimecres a les 17.30 h 
trobades de poesia al Centre 
Cívic Sarrià. Vine a llegir, es-
coltar i compartir el gust per la 
poesia amb nosaltres. 

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.



GENER

2-23 GEN 9-21 h EXPOSICIÓ. El camí de Félix

4-31 GEN 9-21h EXPOSICIÓ. Un món ofegat pel plàstic

11-30 GEN 9-21h EXPOSICIÓ. Silencios vividos

8 GEN 11 h XERRADA FAMILIAR. La iniciació als 
primers aliments 

09-ENE 17 h LA PETITA PROPOSTA

12 GEN 17:30 h CASTOR A ESCENA. El secret de la 
detectiva Klaus

16 GEN 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

25 GEN 22 h CONCERT AL SOTERRANI

26 GEN 11-
13:30 h MERCATROC I TROC DE JOGuINA

26 GEN 11:30-
14 h

TALLER D'ENQuADERNACIÓ AMB 
MATERIALS RECICLATS

30-ENE 17 h LA PETITA PROPOSTA
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CALENDARI

FEBRER

1·28 FEB 9-21 h EXPOSICIÓ. Paisatges i moments

1·28 FEB 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Sumi-e: Pintura Japonesa amb tinta

2·22 FEB 9-21 h EXPOSICIÓ. Ones de colors

6 FEB 17 h LA PETITA PROPOSTA

DISSABTES 
FEB

15.30-
17.30 h LABORATORI STREET/SkATE

1, 8 I 15 FEB 18.30-
20 h LABORATORI TEATRE CREATIu

1 FEB 19 h EL RuSC. "Tempus fugit" El musical

7 FEB 19.30 h LLuMS DE BOHÈMIA. Toca'm el couplet

9 FEB 17.30 h EL CASTOR A ESCENA. 
La nena dels pardals

12 FEB 11 h XERRADA FAMILIAR. Nutrició energètica

13·FEB 17 h A VIVA VEu. Poesia de dones

14 FEB 19.30 h LLuMS DE BOHÈMIA. Don de les dones

20 FEB 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

21 FEB 19.30 h LLuMS DE BOHÈMIA. Gastrorimes

22 FEB 22 h CONCERT AL SOTERRANI. 
Micro obert i jam session

27 FEB 17 h LA PETITA PROPOSTA

28 FEB 17-19 h CARNESTOLTES

28 FEB 19.30 h LLuMS DE BOHÈMIA. Three Cool Cats



                                                                                        

CALENDARI

MARÇ

1·31 MARÇ 9-21 h EXPOSICIÓ. Dones vistes per dones

1·31 MARÇ 9-21 h EXPOSICIÓ. “Antiprincesas”

1·30 MARÇ 9-21 h EXPOSICIÓ. Dones en directe

6 FEB 17 h LA PETITA PROPOSTA

DISSABTES 
MARÇ

15:30-
17:30 h LABORATORI STREET/SkATE

1 MARÇ 19 h EL RuSC. Jam de jazz 

5 MARÇ 18 h
XERRADA FAMILIAR. Paraules des del 
bressol: La importància de la primera 
literatura oral

7 MARÇ 11 h ITINERARI CuLTuRAL. 
BARCELO·DONA

13 MARÇ 17:30 h ARRI ARRI TATANET. 
Rimes i altres contes amb nadons

15 MARÇ 19:30 h MíNIM. Mostra

20 MARÇ 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

27 FEB 17 h LA PETITA PROPOSTA

29 MARÇ 22 h CONCERT AL SOTERRANI

30 MARÇ 12-14 h XERRADA. L'art de visitar un jardí: Vil·la 
Cecília i vil·la Amèlia 
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Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h

ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi


