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TALLERS

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

MATRÍCULES ALS TALLERS DE CONTINUÏTAT

Les matrícules als tallers de continuïtat es podran fer  presencialment, del 
dissabte 2 al 8 de març. 

• En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.com a partir de 
les 9 h del matí el dissabte 2 de març i fins al divendres 8 de març 
ininterrompudament. 

• Presencialment, de dilluns a divendres, al centre cívic  de 9 a 14 h i 
de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 4 de març.

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 d’hivern de 2019 i només per al 
mateix grup, horari i taller del trimestre de primavera 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 continuï-
tat es podran fer a partir de dissabte 9 de març i fins al dia abans de l’inici 
de la segona sessió del taller.

• En línia mitjançant el web https://sarria.inscripcionscc.com a partir de 
les 9 h del matí del dissabte 9 de març. 

• Presencialment, de dilluns a divendres, al centre cívic de 9 a 14 h i 
de 15 a 20.30 h, a partir de dilluns 11 de març. 

• Presencialment, de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h, al punt d’ins-
cripcions de tallers de l’Oficina Tiquet Rambles del Palau de la Vi-
rreina, la Rambla, 99.

CAL TENIR EN COMPTE QUE:

• Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

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

• Per tal de poder rebre la devolució de l’import del taller heu de 
notificar la baixa com a data màxima un dia abans de l’inici de la 
segona sessió del taller, independentment de si heu realitzat la 
primera o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no 
es retornarà l’import del taller. No es farà devolució dels suplements 
en concepte de material una vegada iniciat el taller. Les devolucions 
es faran efectives com a màxim en 30 dies hàbils de la seva sol·lici-
tud. 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 realit-
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zat 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 devolu-
ció 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 2019 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

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

Inici dels tallers: 1 d’abril de 2019

No hi haurà tallers la setmana del 15 al 22 d’abril, l’1 de maig i el 10 de juny.
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AULA MULTIMEDIA

EXPRESSIÓ. LES ARTS I 
LES ARTESANIES

1. ORGANITZA EL TEU  
ORDINADOR, NIVELL AVANÇAT

Dimecres, d’11.30 a 13 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Aprendrem com podem treure el mi-
llor 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. 
Familiaritza’t amb els nous concep-
tes de comunicació i interconnexió  
entre el vostre telèfon mòbil i el or-
dinador. Curs adreçat a persones 
Amb coneixements d’ofimàtica.
A càrrec de Paola Espinoza, 
de Miniclick

2. RESTAURACIÓ DE MOBLES

Dilluns, de 17 a 20 h
1 d’abril > 3 de juny
Preu: 119,35 € (24 hores)     10€

Curs on aprendrem a restaurar mo-
bles i petits objectes de fusta treba-
llant diferents tècniques.
Material que s’ha de portar el pri-
mer dia de classe: una peça petita 
per restaurar, bata i guants.
A càrrec de Mar Fumadó.
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CULTURA I SOCIETAT

3. PINTURA I DIBUIX TARDA

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
1 d’abril > 3 de juny
Preu: 79,57 € (16 hores)

Formació trimestral continuada, tant 
per a aquells persones que desco-
neguin les seves capacitats expres-
sives i creatives, com per les que 
desitgin continuar amb la dinàmica 
del procés creatiu personal; desen-
volupant totes les tècniques pictòri-
ques: oli, aquarel·la, pastís, així com 
una breu introducció al dibuix del na-
tural: (especialment dirigida per als 
iniciats al món de l’art pictòric) . Al 
final del curs, es farà una exposició 
col·lectiva com a dinàmica del pro-
cés pictòric. 
Material que s’ha de portar el pri-
mer dia de classe: paper de dibuix 
bàsic, carbonet vegetal, goma de 
carbonet i bata. 
A càrrec de Sílvia G. Armesto.

4. PATCHWORK 

Dimecres, de 18 a 20 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 89,52 € (18 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, costu-
rer i peça per realitzar.
A càrrec de Núria Boldova.

5. ENQUADERNACIÓ 

Dijous, de 18 a 20 h
4 d’abril > 25 d’abril
Preu: 29,84 € (6 hores)       9€

Taller on aprendrem tècniques d’en-
quadernació bàsiques que ens se-
ran útils per enquadernar projectes 
propis (publicacions, llibretes, blocs 
de notes, àlbums de fotos,..) d’una 
forma totalment manual amb tècni-
ques senzilles i eines a l’abast de 
tothom. 
A càrrec de Nono Rueda

7. ART CONTEMPORANI

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

Ara vivim de ple a l’excitant món de 
l’art contemporani, on els artistes in-
teractuen 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. REFERENTS DE LA  
HISTÒRIA DE L’ART:  
OBRES I ARTISTES

Dijous, de 12.30 a 14 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

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’aquestes 
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

6. CERÀMICA 

Dijous, de 18 a 20 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 99,46 € (20 hores)      12€

Sense la necessitat de coneixe-
ments previs, aprendrem les tècni-
ques bàsiques per treballar el fang, 
creant peces de ceràmica persona-
litzades mentre gaudim d’una expe-
riència sensorial i creativa.  
A càrrec d’Isabel Pallarés Esteban, 
ceramista. 
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10. IOGA DANCE

Dijous, de 19.30 a 20.30 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

Ioga dance és una nova modalitat 
de classe dirigida que t’ofereix be-
neficis en la respiració, l’elasticitat 
i la força. A més a més millora la 
coordinació i l’armonia del cos a tra-
vés de la fusió d’asanas i dansa.  A 
Ioga Dance la música, la meditació i 
el moviment fan poesia juntes.
A càrrec de Sílvia Lezcano

DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL

11.COUNTRY. BALL EN LÍNIA 

Dimarts, de 19 a 20 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

En aquest taller aprendrem dife-
rents coreografies bàsiques de ball 
en línia. Aquesta disciplina de ball 
sense parella ens permetrà tre-
ballar el cos fent exercici aeròbic, 
potenciar la coordinació i l’equilibri, 
exercitar la memòria, i passar una 
bona estona en grup.  
A càrrec de Marta Borràs, de l’ As-
sociació Esportiva Sarrià

9. VISITA ALS MUSEUS

Divendres, de 11 a 12.30 h
5 d’abril > 14 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores) 

Combinarem sessions teòriques i 
visites guiades a les exposicions 
més representatives de la tempo-
rada, així com algunes exposicions 
permanents o llocs d’interès on la 
tallerista explicarà de forma detalla-
da els continguts de la mostra que 
es visitarà. La primera sessió es 
farà al Centre Cívic. L’entrada als 
museus va a càrrec de les persones 
usuàries.
A càrrec de Maria Concetta Marino

N
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SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

12. MARXA NÒRDICA 

Dilluns de 19 a 20.30 h
1 d’abril > 3 de juny
Preu: 59,68 € (12 hores)

Si caminar ja és sa, fer-ho amb bas-
tons (i companyia!) encara més ja 
que ens ajuda a moure tot el cos i 
repartir l’esforç. Amb el nordic wal-
king enfortirem braços, musculatura 
de l’espatlla i millorarem la posició  
mentre descobrim indrets de la ciu-
tat. (El lloguer dels bastons van in-
closos en el preu)
A càrrec de Patricia Ventura, de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

13. PILATES

Dilluns, dimecres 
i divendres, de 9.10 a 10.10 h
1 d’abril > 14 de juny
Preu: 134,27 € (27 hores)  

Aquest mètode dóna resposta a 
aquelles persones que volen una 
tècnica corporal adaptada a les se-
ves condicions  i al seu cos. El tre-
ball, tant d’estiraments com de toni-
ficació que es proposa, es basa en 
una sèrie de principis: concentració, 
control, centre d’energia, precisió, 
fluïdesa  i respiració.
A càrrec de Daniela Bronn, de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

14. IOGA

Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h
1 d’abril > 12 de juny
Preu: 84,54 € (17 hores)

En aquest taller treballarem exerci-
cis corporals de ioga per tenir cura 
de l’equilibri entre cos i ment cen-
trant-nos al mateix temps en postu-
res que ens ajudin a tonificar cames 
i malucs.
A càrrec de l’ Associació Esportiva 
de Sarrià - Sant Gervasi

15. REEDUCACIÓ POSTURAL

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
1 d’abril > 3 de juny
Preu: 39,78 € (8 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, des-
intoxicar i reduir el grau d’estrès. 
Aquest taller està especialment di-
rigit a persones amb problemes de 
postura o que, simplement, volen 
adquirir uns hàbits correctes.
Cal portar una tovallola
A càrrec d’Aldo del Bazo de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

N
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GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

16. HORARI 1

Dimarts, de 18.00 a 19.00 h   
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 49,73 € (10 hores)
A càrrec de Marta Álvarez

17. HORARI 2

Dijous, de 18.30  a 19.30 h   
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

La gimnàstica abdominal hipopres-
siva treballa la musculatura abdo-
minal reforçant-la i augmentant el 
to del sòl pèlvic sense perjudicar-lo. 
Aquesta tècnica millora la figura, re-
dueix el ventre, evita mals d’esque-
na i la incontinència urinària. 
A càrrec de Sílvia Lezcano

18. OSTEOPILATES

Dimarts i  dijous, 
de 19.45  a 20.45 h 
2 d’abril > 13 de juny
Preu: 99,46 € (20 hores)

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

19. ESTIRAMENTS

Dimecres, 
de 10.15 a 11.15 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 44,76 € (9 hores)

Exercicis específics d’estiraments i 
mobilitat articular per tal d’ajudar els 
músculs i  les articulacions a man-
tenir-se actius el major temps pos-
sible i prevenir possibles problemes 
articulars i ossis, entre els quals cal 
destacar: artrosi, artritis, osteoporo-
si...
Cal portar una tovallola
A càrrec d’Aldo, de l’ Associació Es-
portiva de Sarrià – Sant Gervasi

20. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 
I MEDITACIÓ

Dimecres, de 18.30 a 20 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 67,14 € (13.5 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 per-
sona trobi la que millor s’adapta a 
ella mateixa. Utilitzarem el movi-
ment i la respiració com a mitjans 
de connexió amb un mateix i també 
treballarem amb elements simples 
de la dansa, el ioga i altres tècni-
ques orientals. 
A càrrec d’Erica Borzese
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LLENGÜES PER VIATJAR

ANGLÈS ELEMENTAL

21. HORARI 1

Dilluns, d’11.30 a 13 h
1 d’abril > 3 de juny 
Preu: 59,68 € (12 hores)

22. HORARI 2

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

Curs d’anglès per adults que volen 
seguir aprenent i ampliant el seu vo-
cabulari per tal de poder-se comuni-
car en diverses situacions. Cal tenir 
nocions bàsiques de la llengua an-
glesa nivel A2 ---> (present perfect, 
passiva,condicional...)
A càrrec de Beatriz Benet

23. ANGLÈS DE MICA EN MICA

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

Curs d’anglès per adults que ja te-
nen uns coneixements bàsics de la 
llengua però que necessiten un re-
pàs de nivell inicial. Mitjançant sen-
zilles explicacions i activitats, s’ad-
quirian els coneixements necessàris 
per comunicar-se en llengua angle-
sa en situacions senzilles, alhora 
que es van aprenent les estructures 
gramaticals més bàsiques. 
A càrrec de Beatriz Benet

ANGLÈS CONVERSA 

24. HORARI 1 

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

25. HORARI 2

Dimecres, de 16 a 17.30 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 67,14 € (13.5 hores)

Treballarem la llengua en la seva 
forma oral mitjançant llibres i altres 
suports amb la finalitat de millo-
rar-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 

26. HORARI 1 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller pràctic enfocat a la millora de 
la pronunciació i l’adquisició de nou 
vocabulari. Adreçat a persones que 
volen millorar el seu nivell de con-
versa de francès. 
A càrrec Clémence Meekel, de 
l’Acadèmia USIK

27. HORARI 2

Dimecres, de 10 a 11.30 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 67,14 € (13.5 hores)

Curs adreçat a persones amb un 
nivell intermig (A2 / B1) on treballa-
rem la llengua en la seva forma oral 
mitjançant llibres i altres suports. 
Aprendrem les estructures per po-
der expressar la nostra opinió d’una 
manera clara i ampliarem vocabu-
lari. 
A càrrec d’Stéphanie Pimet
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28. FRANCÈS    
PER A PRINCIPIANTS

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 67,14 € (13.5 hores)

Curs adreçat a persones amb co-
neixements bàsics de francès (ni-
vell A1) que volen seguir aprenent 
la llengua mijançant exercicis de 
gramàtica bàsica, així com ampliar 
vocabulari i expressions.-
A càrrec d’Stéphanie Pimet

TREU LA POLS AL TEU  
ANGLÈS 

29. HORARI 1

Dijous, d’11 a 12.30 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

30. HORARI 2

Dijous, d’17 a 18.30 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aquest és un curs intermedi baix 
que té com a objectiu refrescar 
allò après. T’ajudarà a millorar la 
teva expressió i comprensió orals, 
adquirir més vocabulari i fluïdesa, 
millorar la teva pronunciació i ento-
nació i practicar les estructures ne-
cessàries per desenvolupar-te en el 
teu dia a dia, amb lectures, dinàmi-
ques i pràctica oral.
A càrrec de Beatriz Benet

31. ITALIÀ INTERMEDI

Dijous, de 18.30 a 20 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aprendrem italià a través de situa-
cions comunicatives del dia a dia: 
saludar-se, presentar-se, desenvo-
lupar accions de la vida quotidiana... 
És un curs pensat per a aquelles 
persones que ja tenen alguns co-
neixements bàsics de la llengua. 
A càrrec Sara Pensieri, de l’Acadè-
mia USIK

TALLERS FAMILIARS

32. IOGA EN FAMÍLIA

Dilluns de 17.30 a 18.30 h
1 d’abril  > 3 de juny
Preu 1 adult + 1 infant: 
39,78 € (8 hores)                                                                                                                                          

Edats: infants de 3 a 6 anys
El taller proposa un espai i un temps 
per estar en família. Amb exercicis 
i jocs per aprendre junts a respirar, 
concentrar-nos i relaxar-nos. El ioga 
en família reforça el vincle afectiu i 
la comunicació amb asanes adap-
tades a les edats de les persones 
participants.
A càrrec d’ Ehïa, escola de ioga

33. CERÀMICA EN FAMÍLIA  

Dimarts  de 17 a 18.30h
2 d’abril > 11 de juny 
Preu 1 adult + 1 infant: 74,60 € 
(15 hores) 18 €

Edats: infants de 4 a 8 anys
Espai on posarem en comú la ima-
ginació; jugant i experimentant amb 
les possibilitats que ens ofereix el 
fang. Un taller per gaudir una es-
tona en família i d’on sortirem amb 
més d’una peça única de ceràmica. 
Les coccions estan incloses en el 
preu.
A càrrec d’Isabel Pallarés Esteban
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TALLERS PER A INFANTS

34. ENGLISH TIME

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 29,26 €  (10 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. 
A càrrec de Celia Peruyera

35. DANSA I MOVIMENT 

Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 26,33 € (9 hores) 

Edats: infants de 4 a 6 anys
Taller on els infants podran expe-
rimentar amb el seu cos, desco-
brir noves formes i possibilitats, on 
desenvoluparan la seva creativitat 
mentre es relacionen amb altres 
nenes i nens a través del moviment 
i de la dansa que un crea. També 
explorarem amb la respiració, la 
postura i l’estirament del cos.
A càrrec d’Erica Borzese

36. PINTEM LA HISTÒRIA DE 
L’ART 

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 26,33 € (9 hores) 

Edats: Infants de 6 a 10 anys
En cada sessió es treballarà una 
obra representativa d’un període 
històric, des de l’edat de pedra fins 
a l’actualitat. En comentarem les ca-
racterístiques principals i ens servirà 
com a fil conductor de l’activitat del 
dia. 
A càrrec de Marina Sáez

37. IOGA PER INFANTS 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 29,26 € (10 hores) 

Edats: Infants de 6 a 10 anys
Juguem a ioga! A través del ioga 
afavorim el seu desenvolupament, 
físic i emocional a través del joc, 
asanes, tècniques de relaxació, res-
piració i visualitzacions. El ioga en 
la Infància és un viatge que reque-
reix tanta creativitat i alegria com 
paciència i estratègia. 
A càrrec d’Ehïa, escola de ioga

N

N
N
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TALLERS

TALLERS PER A JOVES

38. OBRADOR PER A JOVES 
ESCRIPTORS    
(DE 12 A 16 ANYS)

Dimarts, 18 a 19.30 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores)
T’agrada escriure? Vols posar les 
bases a un conte o una novel·la? 
En aquest taller descobrirem les 
tècniques d’escriptura i les posarem 
en pràctica. Parlarem d’estructura, 
personatges i conflicte. Donarem 
forma a les idees buscant les pa-
raules encertades. Llegirem textos 
d’altres, però, sobretot, els nostres, 
i els comentarem amb els companys 
i companyes.
A càrrec de l’Obrador d’històries.

39. TEATRE EN FRANCÈS   
(DE 12 A 14 ANYS)

Divendres, de 18 a 19.30 h
5 d’abril > 14 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) 
Taller de teatre i improvisació on 
coneixerem i practicarem tècniques 
teatrals i explorarem les nostres 
capacitats d’inventiva i joc amb la 
llengua francesa com a idioma ve-
hicular. 
A càrrec d’Augustin Arthaud.

40. DANCEHALL    
(DE 16 A 29 ANYS)

Dimarts, de 18.30 a 20 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores) 
Dancehall fa referència a un gène-
re de música, un estil de ball i una 
cultura originada a Jamaica a fi-
nals dels anys setanta. En aquest 
taller aprendrem els passos bàsics 
d’aquest ball enèrgic i carregat de 
missatge que ja ha conquistat diver-
ses generacions.
A càrrec d’Esmeralda Sánchez,  
ballarina de dancehall 

41. CUINA SENSE FOGONS  
(DE 12 A 16 ANYS)

Divendres, de 18.30 a 20 h
5 d’abril > 14 de juny 
Preu: 43,89 € (15 hores) 
En aquest curs realitzarem recep-
tes senzilles, sanes i saludables, 
fent especial èmfasi en els produc-
tes ecològics i de proximitat. Curs 
molt pràctic on a cada sessió es 
prepararan dos plats per endur-se’n 
a casa.
A càrrec d’Aida Grima

N
N

N N



TALLERS

TALLERS PER A LA GENT GRAN

GIMNÀSTICA

42. HORARI 1

Dilluns i dimecres, 
de 10.10 a 11.10 h
1 d’abril > 12 de juny
Preu: 49,74 € (17 hores)

43. HORARI 2

Dilluns i dimecres, 
d’11.10 a 12.10 h
1 d’abril > 12 de juny
Preu: 49,74 € (17 hores)

44. HORARI 3

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

45. HORARI 4

Dimarts i dijous, d’11 a 12 h
2 d’abril > 13 de juny
Preu: 58,52 € (20 hores)

Treball corporal a partir de la glo-
balitat, adaptat a les possibilitats i 
característiques dels  usuaris i les 
usuàries. S’hi realitzaran exercicis 
de mobilitat articulant, fent reforça-
ment muscular, respiració i relaxació 
entre els més destacats. 

Cal portar una tovallola.
H1 i H2 a càrrec de Daniela Bronn, 
de l’ A.E. Sarrià – Sant Gervasi
H3 i H4 a càrrec de Carmen Gallo, 
de l’ A.E.de Sarrià – Sant Gervasi
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46. APRENDRE A FER ANAR 
L’ORDINADOR

Dilluns, de 10 a 11.30 h
1 d’abril > 3 de juny
Preu: 35,11 € (12 hores) 

Continuarem practicant el funciona-
ment bàsic del ordenador, a organit-
zar la teva informació en carpetes 
i utilitzarem programes d’edició de 
textos. Navegarem per internet i 
obrirem un compte de correu elec-
trònic per enviar i rebre correus 
electrònics. Curs adreçat a per-
sones amb coneixements mínims 
d’ofimàtica.
A càrrec de Paola Espinoza, de Mi-
niclick 

ANGLÈS CONVERSA PER A 
GENT GRAN 

47. HORARI 3

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

48. HORARI 4

Dijous, de 16.30 a 18 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores) 

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



TALLERS

49. IOGA

Dimarts i dijous, 
de 12.10 a 13.10 h
2 d’abril > 13 de juny
Preu: 58,52 € (20 hores)

En aquest taller treballarem exerci-
cis corporals de ioga per tenir cura 
de l’equilibri entre cos i ment cen-
trant-nos al mateix temps en postu-
res que ens ajudin a tonificar cames 
i malucs.
A càrrec de Gemma Gaseni, de l’ 
Associació Esportiva de Sarrià – 
Sant Gervasi

50. TAI-TXI

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

Aprendreu una sèrie de moviments 
o de formes continuades suaus i 
coordinades. A l’activitat, hi intervé 
el manteniment de la flexibilitat, la 
força, la coordinació, la relaxació i 
la respiració, a fi de desenvolupar la 
resistència aeròbica i crear una mi-
llora general de la forma física. 
A càrrec de Pablo Bozzo, de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

TALLER D’ENTRENAMENT DE 
LA MEMÒRIA

51. HORARI 1. TARDA 

Dimarts, de 16.30 a 18 h 
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores)
A càrrec d’Ester Vila, de l’ Associa-
ció Esportiva de Sarrià – Sant Ger-
vasi

52. HORARI 2. MATÍ

Dijous, d’ 11.45 a 13.15 h
4 d’abril > 13 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores)

Taller dirigit a persones que vul-
guin evitar i prevenir les possibles 
pèrdues de memòries degudes al 
procés d’envelliment. Mitjançant 
exercicis, millorarem l’atenció i la 
concentració, treballarem zones ce-
rebrals que habitualment no s’acti-
ves, adquirirem fluïdesa verbal per 
expressar idees i potenciarem les 
relacions socials. 
A càrrec de Cristina Loriz, de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

53. APRENDRE A ESCRIURE I 
PARLAR BÉ EL CATALÀ 

Dimarts, de 18.10 a 19.40 h
2 d’abril > 11 de juny
Preu: 43,89 € (15 hores)

Aquest taller vol emfatitzar en el 
coneixement escrit i parlat de la 
llengua catalana. És òptim per a 
persones que utilitzen en el seu dia 
a dia el català però no han tingut la 
possibilitat d’aprendre la llengua i 
volen corregir castellanismes i tre-
ballar la gramàtica i l’ortografia des 
d’una vessant participativa.
A càrrec d’Antoni Masramón

N



TALLERS

54. PINTURA I DIBUIX MATÍ

Dimecres, d’11 a 13 h
3 d’abril > 12 de juny
Preu: 52,67 € (18 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 car-
bonet i difuminador de carbonet o qualsevol tècnica que es vulgui aprendre 
com sanguina, rotulador, punta fina, etc..
A càrrec de Pati Baztán
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55. ESTIRAMENTS

55.HORARI 1

Divendres, de 10.10 a 11.10 h
5 d’abril > 14 de juny
Preu: 29,26 € (10 hores)

56. HORARI 2

Divendres, d’11.10 a 12.10 h
5 d’abril > 14 de juny
Preu: 29,26 € (10 hores)

Us proposem exercicis específics d’estiraments i mobilitat articular per tal 
d’ajudar el múscul i  les articulacions a mantenir-se actius el major temps 
possible i prevenir possibles problemes articulars i ossis, entre els quals cal 
destacar: artrosi, artritis, osteoporosi, etc.
Cal portar una tovallola
A càrrec de Daniela Bronn, de l’ Associació Esportiva de Sarrià – Sant Ger-
vasi



CALENDARI

1-30 ABRIL 9-21 h EXPOSICIÓ. Pinceladas de 
imaginación y misterio

EXPOSICIÓ. Dolors Monserdà

CICLE. Abril literari

XERRADA. Claus de la novel·la negre

XERRADA. Personalitats de Sarrià: 
Dolors Monserdà

DIA DE LA DANSA

LA PETITA PROPOSTA

LA PETITA BIBLIOTECA: 
Especial Sant Jordi

PETITA ESCENA. En Patufet

CONCERT AL SOTERRANI. 
Open mic i jam session

XERRADA FAMILIAR. Recursos per la 
lactància materna

A VIVA VEU. Concurs poètic

EL RUSC. Concert Escola de Grups

ITINERARI CULTURAL
Barcelona sang i fetge

9-21 h

9-21 h

18-20 h

18 h

11 h

18 h

11 h

17-18 h

17 h

17.30 h

22 h

11 h

16.30 h

2-30 ABRIL

1-30 ABRIL

9 ABRIL

10 ABRIL

25 ABRIL

11 ABRIL

27 ABRIL

3 ABRIL

24 ABRIL

6 ABRIL

26 ABRIL

9 ABRIL

10 ABRIL

ABRIL



CALENDARI

1-30 MAIG 9-21 h EXPOSICIÓ. Fibromialgia conviviendo 
con ella

EXPOSICIÓ. Llençart és art al carrer

RENOVA LA TEVA ROBA. Recollida

RENOVA LA TEVA ROBA. 
Mercat d’intercanvi

LA PETITA PROPOSTA

LLENÇART 2019 
VI Mostra d’Arts de Carrer a Sarrià

LA PETITA PROPOSTA

LA PETITA BIBLIOTECA

A VIVA VEU: La parada dels poemes

LABORATORI 
SKATE-STREET BOARD

URBAN LLENÇART: Show & Jam

CONCERT AL SOTERRANI

9-21 h

10-19.30 h

15.30-
19.30 h

Tot el dia

17 h

22 h

17.30-20 h

17 h

17.30 h

17.30 h

17 h

2-30 MAIG

6-9 MAIG

DISSABTES 
MAIG

25 MAIG

29 MAIG

31 MAIG

10 MAIG

8 MAIG

22 MAIG

15 MAIG

24 MAIG

MAIG
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CALENDARI

1 JUNY
30 JULIOL

9-21 h EXPOSICIÓ. Directes Festa Major

EXPOSICIÓ. Dones Fem

CONCERTS DIA DE LA MÚSICA

LA PETITA PROPOSTA

LA PETITA PROPOSTA

CONCERT JOVE AL PARC

LA PETITA BIBLIOTECA

RUSC. Micro-teatre: Hay demasiadas 
f ores

ARRI ARRI TATANET
Música per nadons

XERRADA FAMILIAR 
Primers auxilis infantils

CONCERT D’ESTIU
Música de cambra jove

CONCERTS DIA DE LA MÚSICA

9-21 h

17.30 h

18 h

17 h

18 h

17-18 h

17-18 h

22 h

18 h

15.30- 
17.30 h

17.30 h

18 h

1-30 JUNY

4 JUNY

17 JUNY

17 JUNY

19 JUNY

21 JUNY

21 JUNY

5 ABRIL

26 JUNY

28 JUNY

DISSABTES
JUNY

12 JUNY

JUNY

LABORATORI 
SKATE-STREET BOARD

l



ACTIVITATS

De l’1 al 30 d’abril

Cicle que aplega diverses propos-
tes entorn a la producció literària; 
un recital musicat d’Edgar Allan 
Poe, una taula rodona al voltant de 
la vida i obra de Dolors Monserdà, 
un taller d’enquadernació, un d’es-
criptura o uns jocs florals entre al-
tres. Us hi esperem! 

 Vegeu el fulletó específic per 
conèixer  al detall tot el que passarà 
aquest Abril literari. 

ABRIL LITERARI

DIA DE LA DANSA

Activitat gratuïta i a l’aire lliure.
Dissabte, 27 d’abril, a les 11 h

Activitat per celebrar el Dia Interna-
cional de la Dansa.
Mostra de les creacions artístiques 
de l’alumnat d’ escoles de dansa 
del Districte de Sarrià - Sant Gerva-
si i algunes escoles de dansa col·la-
boradores de l’AEDA (Associació 
Escoles de Dansa Autoritzades). 
Exhibició de dansa als Jardins de la 
Vil·la Cecília.
Coorganitza: Coordinadora de 
Dansa i Arts Escèniques  de Sarrià 
– Sant Gervasi i Escola de Dansa 
Yisbell

ACTIVITATS

• Abril literari

• Dia de la Dansa

• El Rusc

• Itineraris culturals

• Xerrades

• Cicle:Personalitats 
de Sarrià

• Cicle de poesia:  
A viva veu

• Llençart 2019

G

Inscpicions via web de 
les actvitats que calguin 
inscripció
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ACTIVITATS

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. 

CONCERT DE L’ESCOLA DE 
GRUPS 

Dijous, 11 d’abril, a les 18 h

Concert protagonitzat pels més pe-
tits de l’Escola de Grups, entitat vin-
culada a la Coordinadora de Rock 
de Sarrià

MICRO-TEATRE A CÀRREC DE 
FHOLIA TEATRO:   
HAY DEMASIADAS FLORES. 

Divendres, 28 de juny,   
a les 18 h

Basat en Les criades de Jean Ge-
net, “Hay demasiadas f ores” vol  
ref exionar sobre els rols de poder i 
les dinàmiques de manipulació en-
tre les classes socials i en les rela-
cions interpersonals, a més de voler 
ser un acte de denúncia davant de 
qualsevol mena de discriminació 
social.

ITINERARIS CULTURALS

BARCELONA SANG I FETGE 

Dijous, 25 d’abril, a les 11 h     
Preu: 14,36 € (3 hores)

El gènere negre apassiona. Ha generat i genera centenars de títols de ficció 
en la literatura, el cinema i les sèries de televisió. Però la llavor d’aquesta 
passió del gènere negre s’ha de buscar en la crònica periodística que des 
de sempre ha recollit allò que anomenem successos. Barcelona també té 
un bon recull de successos reals, sagnants, inversemblants i passionals 
que t’explicarem amb tot el rigor periodístic!  Atracaments, assassinats, ho-
micidis, venjances, crims sexuals i crims matussers. 
 A càrrec de Meritxell Carreras d’Adapta’m Bcn
Activitat inclosa dins el cicle Abril Literari

G
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ACTIVITATS

XERRADES 

Activitat gratuïta. Aforament limitat.     
Activitats incloses dins el cicle Abril Literari

CLAUS DE LA NOVEL·LA 
NEGRA

Dimarts, 9 d’abril de 18 a 20 h 

Coneix els principals autors i els co-
rrents de la novel·la negra i els sub-
gèneres. Aprofundeix en les carac-
terístiques principals de la novel·la 
negra i aprèn com crear trames i 
personatges. Coneix les eines per 
iniciar-se en els principals mecanis-
mes de la intriga.
A càrrec de Susana Hernández, de 
l’Obrador d’històries.

Activitat gratuïta amb inscripció prè-
via al 93 256 27 20 o al web del cen-
tre cívic

PERSONALITATS A SARRIÀ. 
DOLORS MONSERDÀ

Dimecres, 10 d’abril, a les 18 h

“Dolors Monserdà va ésser 
en el seu temps una excep-
ció entre les seves coetànies, 
una dona que va irrompre en 
el món literari i cultural del seu 
temps tot intentant, amb plena 
consciència, d’incidir-hi com 
a emissora i productora de 
missatges ideològics i litera-
ris, sense oblidar la seva con-
dició de dona i la condició de 
les dones com a receptores 
dels seus missatges.”
(M. Camen Mas, nota biogrà-
fica) 

Enguany es compleixen cent anys 
de la seva mort i aprofitarem per 
conèixer més de la seva persona, 
obra i vinculació amb el barri de Sa-
rrià. 
A càrrec de Núria Borrell,  M. Car-
men Mas i Sofia Esteban 

G
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ACTIVITATS

CICLE DE POESIA A VIVA VEU

Activitat gratuïta      
Activitats a cura del Grup de Poesia del CC Sarrià

CONCURS POÈTIC

Dimecres, 10 d’abril,   
a les 16.30 h

T’agrada escriure poesia? Dedi-
quem la sessió del cicle A Viva Veu 
a celebrar uns jocs f orals casolans a 
la casa. I els dediquem a l’escriptora 
Dolors Monserdà, en el centenari de 
la seva mort, per recordar la seva fi-
gura i aportació. Hi vols participar? 
Inscriu-te al web del centre cívic i 
vine a recitar aquest dia.
Activitat dins el cicle Abril Literari.

LA PARADA DELS POEMES

Dimecres, 15 de maig,  
a les 17.30 h 

En el mes de la poesia el Grup de 
Poesia del Centre Cívic ofereix una 
activitat participativa a l’entrada 
del centre cívic. Podràs endur-te 
un punt de llibre amb un poema a 
casa! 

RENOVA LA TEVA ROBA

MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA

Dies de recollida: del 6 al 9 de maig, de 10 a 14 i de 16 a 19.30 h,   
i divendres, 10 de maig, de 10 a 14 h
Dia de l’intercanvi: divendres, 10 de maig, de 17.30 a 20 h

Un cop més ens sumem a la iniciativa per fomentar el consum conscient i 
la prevenció de residus, promoguda per entitats i equipaments de la ciutat.
Muntem un mercat d’intercanvi de roba: porta la roba que ja no et fa servei 
del 6 al 10 de maig i vine el dia de l’intercanvi a bescanviar els teus punts. 

l
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ACTIVITATS

19a EDICIÓ DE LA FESTA DELS SENTITS   
DE SARRIÀ - SANT GERVASI

Dijous, 25 d’abril, a les 10 h

La Festa dels Sentits és una activitat de dinamització educativa i d’inclusió 
organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Sarrià-Sant Gervasi i 
el Districte.
La Festa del Sentits, que tindrà lloc dimarts 25 d’abril als jardins de la Vil·la 
Cecília  i on participen  els alumnes de les escoles d’educació especial Fà-
sia, Guru, Pedralbes, Aspasim, Esclat, Poeta Foix i Orlandai, és un escenari 
fantàstic d’inclusió en la diversitat i de treball compartit entre els diferents 
centres.
En aquest sentit, la festa representa una molt bona ocasió per afavorir 
l’intercanvi d’experiències i l’enriquiment mutu, tant entre l’alumnat de les 
escoles d’educació especial i les escoles ordinàries que  compten amb la 
col·laboració del Mòdul, Pràcticum 3, de la Menció de l’Atenció a la Diver-
sitat de Blanquerna-Universitat Ramon Llull i Magisteri al Grau d’Educació 
Primària per preparar diferents tallers on els nois i noies podran experimen-
tar les sensacions que aporten els sentits. 
Amb la participació de l’Associació Joc Viu, del Centre de Teràpies Assisti-
des amb Cans (CTAC) i de l’escola de dansa Varium
A càrrec de CRP Sarrià-Sant Gervasi
Hi col·laboren el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i el Centre Cívic Sarrià.

LLENÇART 2019       
VI Mostra d’Arts de Carrer a Sarrià

Dissabte, 25 de maig. Tot el dia.

Circ, pícnic, cultura popular, música en directe, foc, rua boja i molt més!
Activitat gratuïta. 
Sarrià acollirà durant l’últim dissabte de maig un seguit d’actuacions de circ 
i arts de carrer a diferents espais del barri, música en directe, rua boja amb 
entitats de cultura popular de Sarrià, zona pícnic amb vermut musical i cer-
cavila de foc. Tot a l’aire lliure i gratuït que tindrà com a espai central els jar-
dins de la Vil·la Cecília, però també ocuparem el barri. La festa serà grossa.
Arriba el LLENÇAR’T 2019!  Si en vols més informació, consulta la progra-
mació específica!

G
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ACTIVITATS

DIA EUROPEU DE LA MÚSICA

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

CONCERTS DIA DE LA MÚSICA

Dilluns 17 i  divendres 21 de juny, a partir de les 18 h

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

XERRADES FAMILIARS 

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

RECURSOS PER A LA  
LACTÀNCIA MATERNA

Dimarts 9, d’abril, a les 11 h

“Com funciona la lactància? És insti-
tiva o requereix tècnica? Si no ha de 
fer mal, perquè tothom diu que en 
fa? A mi m’han dit que potser no tinc 
llet…” En aquesta xerrada col·lo-
qui parlarem i revisarem les bases, 
recursos i mites per a gaudir de la 
lactància materna, de manera lliure 
i informada.
A cura de l’equip de LactApp

AGRICULTURA DE 
PROXIMITAT DE  
SARRIÀ-SANT GERVASI

Els equipaments municipals de 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
organitzem, entre l’1 i el 9 de juny, 
un conjunt d’activitats relacionades 
amb l’agricultura de proximitat. Po-
dreu consultar tota la informació a 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi i i 
al web del centre (www.ccivics.bcn.
cat/sarria)

FESTIVAL   
ÒPERA EN RUTA

El Festiva Òpera en Ruta es rea-
litza en motiu del Dia Internacional 
de l’Òpera que té lloc durant la pri-
mera quinzena  del mes de maig. El 
cicle va néixer al 2012, a iniciativa 
del Districte de Sarrià Sant Gervasi, 
amb l’objectiu de divulgar i aprofon-
dir en aquest gènere artístic.
Del 3 al 12 de maig. En diferents 
equipaments del Districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi. Consulta la pro-
gramació específica a la pàgina 
web del centre (www.ccivics.bcn.
cat/sarria) o a la pàgina web del 
Districte (www.bcn.cat/sarria-sant-
gervasi). El centre cívic Sarrià tam-
bé hi participem!
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ACTIVITATS

LA PETITA PROPOSTA

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

Petites propostes per a famílies del 
l’Espai Infantil El Parc.
Propostes senzilles de materials: 
pintures, cartró, instruments... per 
gaudir d’una estona en família. 
Activitat recomanada per a famílies 
amb infants fins a 6 anys.

G

RELACIONS ENTRE GERMANS

Dijous, 9 de maig, a les 17.30 h

La incorporació de cada nou mem-
bre de la família és una gran alegria 
que implica una adaptació i genera 
nous rols i vincles. Comporta un dol 
per tot el que no tornarà a ser, fet 
que l’infant o els infants que ja for-
maven part de la família viuen amb 
bastant intensitat. Quin és el nostre 
paper quan acompanyem el conflic-
te entre germans? Podem fer algu-
na cosa per afavorir l’harmonia en 
aquesta relació? Aprofundirem en 
aquesta xerrada en el que podem 
fer per afavorir el benestar de tots, 
cadascú en la seva posició.
A cura de Carolina Liniado, mare, 
educadora i psicomotricista infantil

ACTIVITATS FAMILIARS

Programació familiar

PRIMERS AUXILIS INFANTILS

Dimarts 4 de juny, a les 17.30h

Com hem d’actuar davant d’una si-
tuació de risc vital per al nostre in-
fant? Què cal fer i què hem d’evitar? 
Aprendrem com hem d’actuar en 
cas d’ennuegament, aturada car-
diorespiratòria, síncopes, espasmes 
del plor, convulsions, intoxicacions, 
traumatismes cranioencefàlics,feri-
des, sagnats nasals, cremades, etc. 
És un taller teoricopràctic, on practi-
carem les maniobres de reanimació.
A cura d’Hortensia Vallverdú, pedia-
tra, assessora de lactància, homeò-
pata i mare de tres infants.
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ACTIVITATS

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 2 anys.

TRADICIONAL

Celebrem en família el calendari tradicional   
Activitats gratuïtes

Dimecres 24 d’abril, a les 17.30h

Especial petita biblioteca per Sant Jordi: Tindrem a la casa una sessió de 
contes de Meritxell Gavaldà, llibretera de professió, contacontes, psicòloga 
i mare. 

PETITA 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-inscrip-
cionscc.com abans de l’espectacle i fins que hi hagi entrades 
o presencialment una hora abans de l’espectacle.

EN PATUFET

Dissabte 6 d’abril,  a les 17.30h

Dins d’una botigueta de queviures, reviurem les aventures d’en Patufet. Co-
neixerem a la mare, al botiguer , al bou despistat i a un núvol que es plou a 
sobre.Tot amanit amb un escenografia màgica i cançons, la Petita Brownie 
us presenta aquest conte per tots conegut.
Espectacle a cura de La Petita Brownie
Espectacle recomenat per a famílies amb infants a partir de 2 anys.
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ACTIVITATS

ARRI ARRI TATANET

Activitats per als més menuts de la casa.    
Aforament limitat. Inscripió prèvia al web del Centre Cívic

MÚSICA PER A NADONS

Dimecres, 12 de juny, a les 17.30 h     
Espectacle recomanat per a famílies amb infants des dels 6 fins als 
36 mesos.
Preu entrada: 3,19 € 

Experiència musical participativa en què de la mà i les cançons de Sol Pin-
tasueños viatjarem i participarem en el ritme i el sol. 
Activitat a cura de Sol Homar, 
percussionista i mare.
Pots comprar les entrades al web.

ACTIVITATS PER A JOVES

ESPAIS LABORATORI 

Per inscriure-us podeu consultar a joves.sarria@qsl.cat o bé trucant al 93 
256 27 20. Els espais laboratori són tallers gratuïts amb inscripció prèvia i 
places limitades.

LABORATORI SKATE-STREET BOARD  (A PARTIR DE 12 ANYS)

Dissabtes, de 15.30 a 17.30 h
Maig i juny 
Preu: gratuït

Espai Laboratori obert de pràctica de skate per a joves a partir de 12 anys. 
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! Places limitades.
A càrrec d’Antonio Ron

G
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ACTIVITATS

CICLE DE CONCERTS AL SOTERRANI 

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

OPEN MIC + JAM SESSION AL 
SOTERRANI 

Divendres 26 d’abril, 
a partir de les 22 h
Activitat gratuïta. Entrada lliure

Jam session de música, oberta i 
participativa. Obrirem la vetllada 
amb un Open Mic i continuarem la 
Backing Band CRS, que conduirà la 
jam session. Porta el teu instrument! 
Si vols consultar possible set list, 
contacta al Facebook de la Coordi-
nadora de Rock de Sarrià. Si tens 
una banda, també pots trepitjar l’es-
cenari. Back line, escenari i tècnic a 
disposició. Porta el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià.

CONCERT AL SOTERRANI 

Divendres, 31 de maig 
a partir de les 22 h
Preu entrada: 3,19€

CHANGES (covers)  + FILLS DEL 
SR. PRESIDENT (rock d’autor)
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià.

CONCERT JOVE AL PARC

Divendres, 21 de juny, 
a partir de les 22 h
Activitat gratuïta. Entrada lliure

Concert exterior amb tres grups jo-
ves de la Coordinadora de rock de 
Sarrià. El concert tindrà lloc als jar-
dins de la Vil•la Cecília amb entrada 
lliure. La CRS es suma a la celebra-
ció del Dia Europeu de la Música.
HYDRA + MELLOW + WHY NOT?
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià



ACTIVITATS

18è CONCURS DE DIRECTES DE LA    
COORDINADORA DE ROCK DE SARRIÀ

OBERTA CONVOCATÒRIA 
Del 2 de maig al 29 de juny

Tens un grup de música? Vols participar en un concert de grans dimensions 
a les festes majors de Sarrià 2019? Vols renovar el teu material? 
Pots consultar  les bases de participació, presentar la teva maqueta en 
format MP3 i omplir la fitxa d’inscripció mitjançant el correu electrònic joves.
sarria@qsl.cat o a la pàgina web del centre cívic Sarrià.

MÚSICA DE CAMBRA JOVE: 
CONCERT  D’ESTIU

Dilluns, 17 de  juny, a partir de 
les 18 h

Concert de música de cambra prota-
gonitzat per joves intèrprets d’últims 
cursos formatius. 
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià i joves alumnes del Liceu 
de Barcelona.

URBAN LLENÇART:   
SHOW & JAM

Divendres 24 de maig a partir 
de les 17h

Us lliure i gratuït del Skate Park 
muntat per a l’ocasió a la Pista dels 
Jardins de la Vil•la Cecília.. L’espai 
disposarà de mòduls, patins i forma-
dors. Riders novells i experimentats 
en un espai de trobada. Un bon 
show & jam amenitzat amb Dj’s que 
punxaran ritmes urbans.
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ACTIVITATS

LA TRAMOIA ESCÈNICA

Programa de residències trimes-
trals 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 d’altres espais i propostes 
del centre i del conjunt de la ciutat.

ESPAIS JOVES ESPAIS  
LABORATORI 

Els espais laboratori són espais de 
formació gratuïts per a joves de 12 
a 18 anys. Temps d’aprenentatge i 
creació en diferents disciplines per 
aprendre i per passar-s’ho bé de la 
mà de professionals del sector. Són 
càpsules d’introducció a diferents 
sabers. Aquesta primavera seguim 
amb el taller setmanal de street 
board vuit els dissabtes del trimes-
tre a la pista dels jardins de la Vil·la 
Cecília.
T’interessen? Son 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 es-
pai laboratori nou!  Atenció: Si sou 
un col•lectiu, també us podem fer 
un espai laboratori a mida. Espais 
gratuïts amb inscripció prèvia. Infor-
ma-te’n al Centre Cívic Sarrià.
 

SERVEIS PER A JOVES

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

BUCS D’ASSAIG MUSICAL

Disposem de dos bucs especialment dissenyats perquè els músics joves 
puguin reunir-se, assajar i treballar en les seves propostes musicals. Són 
dos locals insonoritzats i amb aire condicionat que es lloguen mensual-
ment a preus molt assequibles.  Els bucs estan equipats amb material de 
la Coordinadora de Rock de Sarrià, que és qui gestiona el servei: bateria, 
amplificadors de guitarra i baix, equip de veus i microfonia, teclat… (Pea-
vey, Hughes&Kettner, Fender, Pearl, Yamaha, etc.). Els grups que assagen 
també participen en la programació musical del centre cívic durant tot l’any, 
així com en les jam sessions trimestrals.
Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 20.30 h



ACTIVITATS

“PINCELADAS DE   
IMAGINACIÓN Y MISTERIO”

Del 2 al 30 d’abril

“Pinceladas de imaginación y miste-
rio” és una col·lecció pictòrica inspi-
rada en els relats i poemes de l’es-
criptor Edgar Allan Poe realitzada 
pel pintor barcelonès Maren Pérez.
Maren sempre s’ha sentit fascinat 
per l’obra de Poe i li ha volgut retre 
un homenatge amb aquesta col·lec-
ció. La misteriosa aura que envolta 
la narració de Poe es reflecteix en 
les pinzellades que Maren ha plas-
mat a la tela donant-hi el toc romàn-
tic que inspira la seva obra.
Poe (Boston, 1809 - Baltimore,1849) 
és considerat un renovador de la no-
vel·la gòtica, inventor del relat detec-
tivesc i generalment reconegut com 
un dels mestres universals del relat 
curt.
A càrrec de Maren Pérez Clemente
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“DOLORS MONSERDÀ” 

Del 1 al 30 d’abril

Enguany es compleixen 100 anys 
de la mort de Dolors Monserdà 
(1845-1919), escriptora i activista, 
considerada una de les primeres fe-
ministes del nostre país per la seva 
dedicació i anàlisis sobre la condició 
de la dona. L’exposició compta amb 
fotografies originals, cartes, poemes 
i llibres publicats d’aquesta persona-
litat vinculada al barri de Sarrià. 
A càrrec de Núria Borrell,    
M. Carmen Mas i Sofia Esteban

EXPOSICIONS

FEMENÍ LLIURE

Del 8 de març al 8 d’abril 

Aquest mes el centre cívic Sarrià 
acull a les seves sales dones que 
han aportat femení lliure a la his-
tòria, la política, la música, l’antro-
pologia, la pedagogia, el cinema, 
la història, l’arquitectura, l’ecologia, 
el pensament, la poesia, la dansa i 
l’escriptura.



ACTIVITATS

“DIRECTES DE FESTA MAJOR”

Del 3 de juny al 31 de juliol

Exposició fotogràfica de cultura 
rock, instantànies del directe. Imat-
ges dels músics de la 17a edició del 
Concurs de Directes de Sarrià. Són 
bandes i artistes immortalitzats l’any 
2018 pel fotògraf oficial de l’esde-
veniment, Ferran Descàrrega, que 
també és un cronista del rock a la 
ciutat. Els grups immortalitzats són 
els Mimetic Theory, els Far, L’home 
invent i els Vincent Black Shadow.
A càrrec de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià

“FIBROMIALGIA,   
CONVIVIENDO CON ELLA”

Del 1 al 31 de maig

“Fibromialgia, conviviendo con ella” 
se centra en la fibromiàlgia i la fatiga 
crònica, malalties que l’artista Mano-
li Tapias expressa mitjançant la pin-
tura. És una malaltia que afecta un 
4% del total de la població i que tan 
sols es pot identificar a través d’uns 
punts determinats de dolor. L’expo-
sició és una demostració valenta de 
la superació mental d’una malaltia. 
Manoli Tapias, davant d’una barrera 
incapacitant i limitadora com la fi-
bromiàlgia, aconsegueix superar-se 
a si mateixa i plasmar les seves vi-
vències, mals i patiment mitjançant 
l’expressió artística.
A càrrec de Manoli Tapias

“LLENÇART ÉS ART AL  
CARRER”

Del 2 al 31 de maig

Exposició fotogràfica de la V Mostra 
d’Arts de carrer a Sarrià. Moments 
de les actuacions als jardins de la 
Vil·la Cecília, al Vila Llençart o la rua 
al barri, del Colectivo Las Twins, de 
Zirkus Frak, de la Cia. Todozancos, 
de Joselito el de la Voz de Oro i de 
quasi totes les entitats de cultura 
popular del barri de Sarrià.
A càrrec d’Indira Luli
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ESPAI INFANTIL EL PARC

Servei de lleure i joc a l’espai obert 
del jardí de Santa Cecília per a famí-
lies amb nens i nenes fins a 6 anys 
que promou el joc lliure i la participa-
ció de les famílies.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 
h a 13 h i de 17 a 20 h i dissabtes de 
10 a 13 h.

AULA MULTIMÈDIA

L’aula multimèdia disposa d’un ho-
rari diari de lliure accés per als usua-
ris i usuàries. Els horaris varien cada 
trimestre i cal consultar-los al punt 
d’informació del Centre Cívic.  
Si ets menor de 16 anys has de 
venir acompanyat o acompanyada 
d’una persona adulta. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 
13.30  i de 15.30 a 21 h 
En el cas que el Centre Cívic faci ús 
de la sala multimèdia per a activitats 
dirigides dins dels horaris oberts 
ho notificarà mitjançant cartells que 
col•locarà a la mateixa aula i a la 
pàgina web 

BAR – CAFETERIA CENTRE 
CÍVIC SARRIÀ

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

ARXIU MUNICIPAL DEL DIS-
TRICTE DE SARRIÀ - SANT 
GERVASI

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

CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Sarrià disposa d’un 
servei de cessió d’espais i infraes-
tructures per a empreses, persones 
físiques i entitats sense ànim de lu-
cre. Podeu trobar més informació vi-
sitant 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’exposi-
cions de 25 m2  cadascuna i 9 carri-
ls expositors que en total fan 12 me-
tres lineals. L’objectiu de les sales 
és proporcionar un espai de mostra 
i coneixement de l’obra de l’artista 
així com complementar diferents 
activitats del centre mitjançant ex-
posicions que hi estan relacionades. 
Un altre espai habilitat per realitzar 
exposicions és el bar de l’equipa-
ment, destinat a exposicions de fo-
tografies per tal d’oferir un espai on 
mostrar i donar a conèixer aquesta 
disciplina.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 escrivint un correu 
electrònic a  exposarria@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 
portàtils o PDA a la xarxa de wifi pú-
blica al nostre centre.  De dilluns a 
divendres, de 9 a 21 h, i dissabtes, 
de 10 a 21 h

OFERTA PERMANENT



SERVEIS I ENTITATS

LA TRAMOIA (ESPAI D’ASSAIG)

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

PUNT DE PASSALLIBRES  

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

RECOLLIDA DE TAPS SOLI-
DARIS

Recollida de taps de plàstic per con-
tribuir amb la campanya solidària 
“Destapa la teva solidaritat” promo-
guda per la fundació Grup d’Afec-
tats d’Esclerosi Múltiple (GAEM). 
La finalitat és recollir el màxim nom-
bre de taps de plàstic i entregar-los 
a GAEM per tal que recaptin fons 
per a projectes d’investigació des-
tinats a combatre l’Esclerosi  Múl-
tiple. 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

KONSULTA’M

Nou servei adreçat a adolescents i 
joves d’entre 12-22 anys, als seus 
familiars i professionals que treba-
llen amb aquest col·lectiu, amb l’ob-
jectiu de detectar, atendre, orientar 
i acompanyar de manera preventi-
va el patiment psicològic i els pro-
blemes de salut mental d’aquesta 
etapa.
Us hi podeu adreçar sense cita prè-
via al centre cívic Sarrià els dilluns 
de 15.30 a 19.30 h o enviant un co-
rreu electrònic a: 
konsultam@chmcorts.com

BUCS D’ASSAIG 

La CRS (Coordinadora de Rock de 
Sarrià) gestiona dos bucs d’assaig  
insonoritzats, que es lloguen per 
hores, perquè els  músics puguin re-
unir-se, assajar i treballar en les se-
ves propostes musicals. Els  locals 
estan  equipats amb material propi: 
bateria, amplificadors de guitarra i 
baix, equip de veus… 
De dilluns a dissabtes, de 10 a 20.30 
h. Cal consultar prèviament la dis-
ponibilitat trucant al centre cívic o 
escrivint a rocksarria@gmail.com o 
joves.sarria@qsl.cat 
Gestionat per la Coordinadora de 
Rock de Sarrià (CRS)
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ENTITATS I GRUPS  
FORMALS

ASSOCIACIÓ TRASTORN ES-
PECTRE AUTISTA-ASPERGER 
DE CATALUNYA

Esplai per a infants de 4 a 14 anys 
afectats per TEA 
Es troben quinzenalment els dissab-
tes a la tarda al Centre Cívic Sarrià.
Per a més informació: www.asper-
gercat.es

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 ràdio.
Per a més informació: www.clubve-
lerscollserola.org

AGRUPAMENT ESCOLTA SANT 
IGNASI

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

COL•LECTIU DE GENT GRAN

Grup de persones majors de 60 
anys que organitzen sortides cul-
turals, activitats de lleure i col•la-
boren en l‘organització d’activitats 
de l’equipament dirigides a la gent 
gran i activitats 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 objectiu promo-
cionar i difondre la cultura musical 
de base. L’entitat desenvolupa 
aquesta tasca des del 1998, mit-
jançant la gestió dels bucs d’assaig 
de l’equipament i participa en la di-
namització juvenil del Centre Cívic 
amb la programació musical.
Cada últim divendres de mes orga-
nitza una Jam Session o un concert 
a l’equipament per donar oportuni-
tats a  joves músics.  
Per saber-ne més: https://www.fa-
cebook.com/crs.sarria
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COR INFANTIL ESQUELLERINC

Fundat l’any 1965 per membres del 
Cor Madrigal, amb la finalitat de fer 
gaudir de la música 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.agrupa-
ciocormadrigal.org/esquellerinc

CORAL RASPINELL

Coral de cultiu de la música tradicio-
nal 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

DONES FEM

Grup obert format per dones de di-
ferents edats, situacions personals i 
diferents punts del Districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi. Es reuneixen els 
dijous quinzenalment per organitzar 
activitats dirigides a la població en 
general, com:

•  ”Cafè i diàlegs”, debats de 
diferents temàtiques en un 
ambient distès.

•  “Conèixer un país abans de 
viatjar”, tot un seguit d’activi-
tats que ens apropen al país  
escollit.

• “Dona, com t’ho fas?”, es 
conviden dones relacionades 
amb el món de les arts escè-
niques, 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@hot-
mail.com. 
Per a més informació: http://dones-
fem.blogspot.com.es.

ENSEMBLE... EM SEMBLA BÉ! 
ORQUESTRA

Orquestra formada per a infants i 
joves amb discapacitat intel•lectual 
que treballa amb instruments de 
corda i vent i el treball vocal i na-
rratiu.
Es troben els dissabtes de 10 a 14 
h al Centre Cívic Sarrià
Per saber-ne més: 
https://www.facebook.com/ensem-
bleemsemblabe.orquestra

GRUP DE PETANCA

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

GRUP DE POESIA

Amants de la poesia que organitzen 
trobades poètiques intergeneracio-
nals amb recitals de poemes propis 
o amb paraules d’altres autores 
i autors i ens transmeten la seva 
passió per la poesia a tots nosal-
tres.
Es troben els dimecres a les 17.30 
h al Centre Cívic Sarrià.
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GRUP DE DÒMINO 

Jugadors del popular joc de taula, el 
dòmino. Organitzen campionats dos 
cops l’any coincidint amb la Festa 
Major del barri i per a la Jornada de 
Portes Obertes de l’equipament.
Es troben de dilluns a divendres a la 
tarda al Centre Cívic Sarrià.

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

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



Districte de 
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h
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