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TALLERS

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

INSCRIPCIONS ONLINE ALS TALLERS 

Les inscripcions es realitzaran mitjançant el web https://sarria.inscrip-
cionscc.com a partir del dissabte 1 de juny a les 9 h i fins a un dia abans de 
l’inici del taller, sempre que quedin places disponibles.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS

Les inscripcions es realitzaran de dilluns a divendres, al centre cívic de 9 a 
14 h i de 15 a 20.30 h, a partir del dilluns 3  de juny i fins a un dia abans de 
l’inici del taller, sempre que quedin places disponibles.

Cal tenir en compte

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

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

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

• El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin 
un nombre mínim persones inscrites o per qualsevol altre motiu que 
afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà 
l’import abonat i els suplements de material.

SUPLEMENTS EN CONCEPTE DE MATERIAL

Els suplements en concepte de material caldrà abonar-los en efectiu al ta-
llerista en el moment de fer la inscripció del taller.

Preus públics 2019 IVA no inclòs

• 2,66 €/hora tallers per a infants

• 4,11 €/hora tallers familiars (1 adult + 1 o 2 infants)

• 8,22 €/hora tallers familiars (1 adult + 3 o més infants)

• 2,66 €/hora tallers per a joves

• 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o 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 de preus als tallers adreceu-vos a 
la recepció del centre cívic Sarrià, de dilluns a divendres de 9 a 21 h. 

Inici dels tallers: setmana del 25 de juny de 2019
El centre cívic romandrà tancat durant el mes d’agost. 



TALLERS

EXPRESSIÓ. LES ARTS I 
LES ARTESANIES 

1. RESTAURACIÓ DE MOBLES

Dilluns, de 17 a 20 h 
De l’1 al 15 de juliol
Preu: 44,76 € ( 9 hores)      5 €
Una tauleta de nit, un mirall, una 
cadira...  perquè amb una bona 
restauració tots els mobles i objec-
tes poden tenir una segona vida!  
En aquest taller aprendrem dife-
rents tècniques per restaurar mo-
bles i petits objectes de fusta. Curs 
obert a tots els nivells. 
Material que s’ha de portar el 
primer dia de classe: una peça 
petita per restaurar, bata i guants.
A càrrec de Mar Fumadó

2. PINTURA I DIBUIX IN SITU 

Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Del 25 de juny al 16 de juliol  
Preu: 39,78 € (8 hores)
Taller dirigit tant a aquelles per-
sones que s’inicien en el món de 
l’art com a les persones que volen 
consolidar i aprofundir en els co-
neixements del dibuix i la pintura. 
Experimentarem amb diferents 
tècniques: oli, acrílic,aquarel•la, 
tinta, realització de pintures de 
gran format, etc., i aprofitant el bon 
temps farem sessions combina-
des,  pintarem a  l’aula de pintura, 
i aprofitarem l’entorn que envolta 
el centre cívic per fer-hi pintura in 
situ. 
Material que s’ha de portar el 
primer dia de classe: paper de di-
buix bàsic, carbonet vegetal, goma 
de carbonet i bata.
A càrrec de Sílvia G. Armesto

TALLERS   
ESTIU 2019

LLEGENDA

Activitat gratuïta

Sostenibilitat

Taller nou

Suplement en  
concepte de material

Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter.

Llegeix el codi per les 
inscripcions via web
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TALLERS

5. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 
I MOVIMENT A L’AIRE LLIURE

Dimecres,de 18 a 20 h
26 de juny > 17 de juliol
Preu: 39,78 € (8 hores)

Dedicarem una estona a relaxar cos 
i ment per afavorir un millor estat de 
presència, integració i benestar. Co-
neixerem diferents formes de medi-
tació, algunes més dinàmiques, per 
tal que cada persona trobi la que 
millor s’adapta a ella mateixa. Uti-
litzarem el moviment i la respiració 
com a mitjans de connexió amb un 
mateix i també treballarem amb ele-
ments simples de la dansa, el ioga i 
altres tècniques orientals. 
A càrrec d’Erica Borzese

3. MACRAMÉ.   
TAPÍS I PENJA-TESTOS  

Dimarts i dijous, 
de 17.30 a 19.30 h
Del 2 al 4 de juliol
Preu: 19,89 € (4 hores)       5 €

Aprendrem els nusos més bàsics i 
fàcils i farem un penja-testos preciós 
per posar-hi una planta.
A la segona sessió introduirem algun 
nus més i farem un tapís de paret, 
amb l’opció de convertir-lo també en 
un suport per a un test o deixar-lo 
com un preciós tapís decoratiu (a 
escollir). Una tècnica relaxant ideal 
per passar dues tardes d’estiu.
A càrrec de Marta Lopez, de Luzde-
Papel, https://www.instagram.com/
luzdepapel

4. PILATES

Dilluns, dimecres i divendres,
de 9.10 a 10.10 h
26 de juny > 19 de juliol
Preu: 54,70 € (11 hores)

El mètode Pilates és un sistema 
d’entrenament físic i mental basat 
en diferents especialitzats com la 
gimnàstica, la traumatologia i el ioga, 
unint dinamisme i força muscular 
amb el control mental, la respiració 
i la relaxació. El treball  es centra en 
el desenvolupament dels músculs in-
terns per mantenir l’equilibri corporal 
i donar estabilitat i fermesa a la co-
lumna vertebral. 
A càrrec de Daniela Bronn, de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi 
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6. MARXA NÒRDICA A  
PRIMERA HORA 

Dimarts i dijous, 
de 9.10 a 10.40 h
25 de juny > 11 de juliol
Preu: 44,76 € (9 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 Patrícia Ventura, de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià-Sant 
Gervasi

7. COS, MOVIMENT I  
PRESENCIA AL MIGDIA  

Dimecres, de 14.45 a 15.45 h
26 de juny > 17 de juliol
Preu: 19,89 € (4 hores)

A través de diferents propostes 
(dansa, estiraments, exercicis,...) 
dedicarem un temps a relaxar la 
ment i connectar amb el cor, utilit-
zant el nostre propi moviment per 
expressa-nos lliurement, estar més 
presents i sentir-nos millor. 
A càrrec d’Erica Borzese
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8. TALLER D’AUTOESTIMA PER A DONES

Dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 2 al 25 de juliol
Preu: gratuït 

Taller que pretén crear un espai per entendre el funcionament del cos, la 
ment i les emocions. Aprenent a  redescobrir el propi potencial i a expres-
sar-nos a través del moviment  i la presa de consciència, afavorint el be-
nestar, la salut emocional física i relacional, potenciant els propis recursos, 
habilitats i competències. 
Taller organitzat pel PIAD. Places limitades. Cal inscripció prèvia al  
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sarrià Sant Gervasi. 
( plaça del Consell de la Vila, 7)
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12. PETIT DISSENY: FEM UNA 
LÀMPADA 

Dimarts, dimecres i dijous, 
d’11 a 13 h
Del 25 al 27 de juny
Preu: 17,56 € ( 6 hores ) ) §10 €
Edats: de 6 a 10 anys

Per regalar, per posar-nos a la tau-
leta de nit o al menjador, amb mo-
tius naturals o amb retrats del les 
nostres amigues. Totes les possi-
bilitats i més que es transformaran 
en una làmpada única de disseny 
exclusiu! Només cal fer volar la ima-
ginació i esperar que es faci fosc.
A càrrec de Marta López de Luzde-
Papel, https://www.instagram.com/
luzdepapel

 11. EL TEATRE VEGETAL

Dimarts, dimecres i dijous, 
d’11 a 13 h
Del 25 al  27 juny
Preu: 17,56 € ( 6 hores ) 
Edats: de 4 a 6 anys

Una descoberta pels jardins de la 
Vil•la Cecília, on s’amaguen tota 
mena de tresors i personatges, un 
laboratori verd i enorme on pots fer 
experiments senzills i divertits mentre 
en descobrim la biodiversitat i on als 
petits exploradors els espera una sor-
presa: el teatre vegetal més famós de 
Catalunya! 
A càrrec de Federica Pavan, il·lustra-
dora i educadora, https://www.insta-
gram.com/federicailustra

LLENGÜES PER VIATJAR

TALLERS PER A INFANTS

9. ANGLÈS CONVERSA.   
INTENSIU D’ESTIU 

Dimarts i dijous, d’11 a 12.30 h
25 juny > 11 de juliol
Preu: 44,76 € (9 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 que volen mi-
llorar la fluïdesa i confiança del seu 
anglès.
A càrrec de Chris Brown

10. FRANÇAIS POUR    
VOYAGER (INTERMEDI).  
INTENSIU D’ESTIU 

Dimecres, de 16.30 a 19.30 h
26 juny > 10 de juliol
Preu: 44,76 € (9 hores) 

Te’n vas de viatge aquest estiu a 
algun lloc de parla francesa? Vols 
refrescar i ampliar tot el que has 
après al llarg del trimestre? En 
aquest curs intensiu aprendrem 
vocabulari general sobre viatges 
(mitjans de transport, frases útils a 
l’aeroport, reservar una habitació 
d’hotel...). Es requereixen un nivell 
mitjà de francès.
A càrrec de Stéphanie Pimet
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14. TALLER D’INICIACIÓ A 
L’SKATE (1A SETMANA)

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
De l’1 al 4 de juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 6 a 12 anys

Tens un skate, un patinet, un lon-
gboard, un snakeboard? Ha arribat 
el moment d’aprendre’n! Tant si 
comences des de zero, com si vols 
aprendre nous trucs, aquest és el 
teu taller! 
Tallerista a determinar

13. LA IMPREMTA DACTILAR 

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
Del 1 al 4 juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 4 a 6 anys

I si en lloc de pinzells utilitzem les 
mans? O si en lloc de llapis, fem ser-
vir el polze? La impremta dactilar és 
una màquina de donar vida a taques 
i taquetes fetes amb els dits, mans i, 
fins i tot, peus. 
Explorem totes aquestes possibi-
litats fent dinosaures, imprimint en 
objectes reciclats, fent petjades 
monstruoses, bufant, amb planti-
lles... una infinitat de possibilitats 
amb una de les eines més properes, 
el nostre cos!
A càrrec de Marina Sáez, il•lustrado-
ra i docent, https://www.marinasaez.
com/

16. ESTAMPACIÓ I GRAVAT

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
Del 8 a l’11 de juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 6 a 11 anys

Sabies que pots fer un paper de 
regal ben acolorit amb escuma 
d’afaitar o que un CD pot servir per 
fer una monotípia? En aquest taller 
descobrirem tècniques i materials 
inimaginables per practicar l’art de 
l’estampació i el gravat! 
A càrrec de Marina Sáez, il•lustra-
dora i docent, https://www.marina-
saez.com/

15. DANSA CREATIVA:  
RES ÉS I TOT POT SER!

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
Del 8 al 11 juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 4 a 6 anys

Taller on descobrirem les possi-
bilitats de la dansa, jugant amb la 
música, descobrint l’espai i repen-
sant-lo, incorporant-hi objectes..., 
tot ballant sempre des d’una ves-
sant senzilla, lúdica i creativa.
A càrrec d’Ana Cecilia López, balla-
rina i pedagoga
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TALLERS

17. TITELLES AMB BOSSES 
D’ENTREPÀ

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
Del 15 al 18 juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 4 a 6 anys

A casa tenim joguines de totes les 
formes i colors, però quina opció 
et sembla millor que aprendre a fa-
bricar nosaltres mateixos el nostre 
propi titella de paper? Utilitzarem 
bosses d’entrepà de paper, pintura, 
llana, botons, pasta, taps de plàstic 
i tot allò que trobem al calaix. T’hi 
animes?
A càrrec de Marina Sáez, il·lustrado-
ra i docent, https://www.marinasaez.
com/

18. TALLER D’INICIACIÓ A 
L’SKATE (2A SETMANA)

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, d’11 a 13 h
Del 15 al 18 juliol
Preu: 23,41 € ( 8 hores ) 
Edats: de 6 a 12 anys

Tens un skate, un patinet, un long-
board o un snakeboard? Ha arribat 
el moment d’aprendre’n! Tant si 
comences des de zero, com si vols 
aprendre nous trucs, aquest és el 
teu taller! * No és necessari haver 
fet el taller de la setmana anterior 
per poder participar-hi. 
Tallerista a determinar.

19. IOGA EN FAMÍLIA

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 al 15 juliol
Preu 1 adult + 1 o 2 infants: 
14,92 € (3 hores) 
Edats: 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, a 
concentrar-nos i relaxar-nos. El ioga 
en família reforça el vincle afectiu i la 
comunicació amb asanes adaptades 
a les edats de les persones partici-
pants.
A càrrec d'Ehïa Escola de Ioga 

20. DANSA EN FAMÍLIA 

Dimecres, de 17 a 18 h
26 juny > 17 juliol
Preu adult + 1 o 2 infants; 19,89 
€ ( 4 hores ) 
Edats: de 18 mesos a 3 anys

Un espai per a grans i petits, un 
temps per la mirada, l'escolta, el 
contacte, el cos i la creativitat en 
moviment. 
Un temps compartit per gaudir del 
vincle amb el teu fill/a a través del 
moviment i la dansa.
A càrrec d'Erica Borzesse, 
psicopedagoga i dansaterapeuta

TALLERS FAMILIARS

NN
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23. SURVIVAL ENGLISH FOR 
TRAVEL. NIVELL B1/B2 (NIVELL 
INTERMEDI-ALT )

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, de 15.30 a 17.30 h
Del 8 al 11 de juliol
Preu: 23,41€ (8 hores)
Edats: De 14 a 20 anys

Te’n vas d’Erasmus,de vacances o 
a treballar a l’estranger? Si aquest 
any tens previst fer un summer i 
no un estiu, nosaltres et proposem 
aquest taller intensiu d’anglès, on 
practicaràs l’speaking i listening, al 
mateix temps que amplies vocabu-
lari, frases i expressions útils a l’ho-
ra de viatjar.  
Curs dirigit a joves amb un nivell 
B1/B2 (nivell equivalent al que es 
té un cop acabat el Batxillerat i 
en preparació del títol First Cer-
tificate)
A càrrec d’Acadèmia USIK

24. DANCEHALL. INTENSIU 
D’ESTIU 

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous de 18.30 a 20 h
Del 8 al 11 de juliol
Preu: 17,56 € (6 hores)
Edats: De 16 a 29 anys

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

21. ESPAI VERD  

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, de 15.30 a 17.30 h
De l’1 al 4 de juliol
Preu: 23,41 € (8 hores)
Edats: De 12 a 16 anys      15€

Taller teoricopràctic on coneixerem 
els avantatges de la cosmètica na-
tural i com poder-nos-la fer a casa, 
descobrirem quines plantes tenim 
al nostre abast per fer remeis caso-
lans o enriquir els plats que cuinem, 
descobrirem que fer hort urbà i plan-
ter és més senzill del que mai ens 
havíem pensat i farem sabó artesà 
amb oli reciclat. 
A càrrec d’Aida Grima, de GeoBlau

22. SURVIVAL ENGLISH FOR 
TRAVEL. NIVELL A2  (NIVELL 
INTERMEDI-BAIX)

Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous, de 15.30 a 17.30 h
De l’1 al 4 de juliol
Preu: 23,41€ (8 hores)
Edats: De 14 a 20 anys

Te’n vas d’Erasmus, de vacances o 
a treballar a l’estranger? Si aquest 
any tens previst fer un summer i 
no un estiu, nosaltres et proposem 
aquest taller intensiu d’anglès, on 
practicaràs l’speaking i listening, al 
mateix temps que amplies vocabu-
lari, frases i expressions útils a l’hora 
de viatjar.  
Curs dirigit a joves amb un nivell 
A2 (nivell equivalent al que es té 
un cop acabada l’ESO)
A càrrec d’Acadèmia USIK
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28. ESTIRAMENTS

Dimecres, d’11.10 a 12.10 h
26 de juny > 17 de juliol
Preu: € 11,70 € (4 hores)

Exercicis específics d’estiraments 
i mobilitat articular per ajudar el 
múscul o a les articulacions a man-
tenir-se actius el major temps pos-
sible i prevenir possibles problemes 
articulars i ossis. 
A càrrec de Daniela Bronn de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi 
 <

26. TAITXÍ

Dimarts i divendres, 
de 10 a 11 h
25 juny > 19 juliol
Preu: 23,41 € (8 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

27. TALLER D’ENTRENAMENT 
DE LA MEMÒRIA

Dijous, d’11.45 a 13.15 h
 27 juny > 11 juliol
Preu: 13,17 € (4,5 hores)

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

TALLERS PER A PERSONES GRANS

25. GIMNÀSTICA

Dilluns i dimecres, 
de 10.10 a 11.10 h 
26 juny > 17 juliol
Preu: 20,48 € (7 hores)

Treball corporal de manteniment a 
partir de la globalitat, adaptat a les 
possibilitats i característiques dels 
usuaris i usuàries. S’hi realitzaran 
exercicis de mobilitat articulant, fent 
reforçament muscular, respiració i 
relaxació, entre els més destacats
A càrrec de Daniela Bronn de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi
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2 JULIOL

1-31 JULIOL

1-31 JULIOL

1-31 JULIOL

18 h

9-21 h

9-21 h

9-21 h

PETITA PROPOSTA. Fem ventalls

EXPOSICIÓ. Entre finestres

EXPOSICIÓ. Taller de pintura

EXPOSICIÓ. Directes de Festa Major 

LA PETITA PETANCA

CINEMA A LA FRESCA. Grease

EN CLAU DE SOL. Cafè d’Alger

REMULL EN FAMÍLIA. 
Pintura d’esiu: pintem!

ESPAIS LABORATORI. 
Cuina sense fogons

CINEMA A LA FRESCA. Moulin Rouge

EN CLAU DE SOL. Rags & Blue

ESPAIS LABORATORI. 
Cuina sense fogons

ESPAIS LABORATORI. 
Cuina sense fogons

REMULL EN FAMILIA. 
Bombolles gegants

EN CLAU DE SOL. Caracara

PETITA PROPOSTA. Juguem amb fang

LA PETITA PETANCA

REMULL EN FAMÍLIA. 
Materials d’aigua

PETITA PROPOSTA. Fent volar avions

18 h

22 h

19.30 h

18 h

11 h

11 h

18 h

22 h

19.30h

18 h

18 h

11 h

19.30 h

18 h

18 h

3 JULIOL

9 JULIOL

10 JULIOL

16 JULIOL

11 JULIOL

18 JULIOL

19 JULIOL

23 JULIOL

3 JULIOL

12 JULIOL

5 JULIOL

4 JULIOL

17 JULIOL

9 JULIOL

10 JULIOL

JULIOL



CALENDARI

1-30 SET. 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Caps de fang

EXPOSICIÓ. Nine boots  

PETITA BIBLIOTECA A LA FRESCA. 
El cul d’en Jaumet i altres contes

FESTA DEL CASAL 

ARRI, ARRI TATANET D’ESTIU.
Baby Bongo

CAMPIONAT DE DÒMINO

ITINERARI CULTURAL
Descobrim la història de la Vil·la Cecília

EXPOSICIÓ. Cartells jam session CRS 

9-21 h

18 h

9-21 h

16 h

12 h

17 h

17 h

1-30 SET.

18 SET

1-30 SET. 

28 SET

25 SET

19 SET

28 SET

SETEMBRE
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XERRADES

ARXIVÍSTICA   
DOMÈSTICA 

Dimarts, 18 de juny,   
de 10 a 13h

En el format de 3 hores farem una 
introducció als principals conceptes 
de l’Arxivística i aplicarem aquests 
principis a un supòsit pràctic. Tam-
bé veurem alguns dels materials 
de conservació de les fotografies 
familiars.
Activitat dins la cel•lebració del Dia 
Internacional dels Arxius. 

A càrrec de Susanna Murial, Orga-
nitza Arxiu històric de Sarrià.  

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia. Places limitades. Pots re-
servar la teva plaça a través de la 
nostra pàgina web o trucant al 93 
256 27 20. 

ITINERARIS CULTURALS

DESCOBRIM LA  
HISTÒRIA DE LA VIL•LA 
CECÍLIA 

Dissabte, 28 de setembre,   
de 17 a 18.30 h

El centre cívic s’ubica a la casa 
coneguda com a Vil·la Cecília, 
residència familiar de la família 
d’Eduardo Conde, i construïda l’any 
1909. Però, què en sabem d’aques-
ta casa? Com eren les seves es-
tances abans de ser convertides en 
equipament municipal?  Per què se 
la va batejar amb aquest nom?  En 
aquest itinerari descobrirem la his-
tòria i històries passades en aques-
tes parets al llarg d’aquests darrers 
100 anys. 
A càrrec de Viaje a la Barcelona 
Secreta

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia. Places limitades. Pots re-
servar la teva plaça a través de la 
nostra pàgina web o trucant al 93 
256 27 20. 

G

G

Apunta’t via web a les 
actvitats que calguin 
inscripció

ACTIVITATS

• Itineraris culturals

• Cicle: En clau de sol

• Cinema a la fre  sca

• Festa del Casal

• La petita proposta 
d’estiu

• Remull en família

• Petita biblioteca a la 
fresca

• Arri arri tatanet  
d’estiu

• Campionat de  
petanca

• Cuina sense fogons 
d’estiu



ACTIVITATS

EN CLAU DE SOL. Cicle de música

Del 3 al 17 de juliol

El cicle de música ”En clau de Sol” del Centre Cívic Sarrià  torna per delec-
tar-nos amb un repertori de música a la fresca per a tots els gustos i edats. 
Enguany comptarem amb actuacions en format trio, el que és coneix en el 
llenguatge musical com a power trio, amb músics de l’òrbita musical barce-
lonina. El Cicle En Clau de Sol ens proposa endinsar-nos en l’ampli catàleg 
de la música en el millor ambient possible. 
Tres dimecres de juliol, a les 19.30 h, als jardins de Santa Amèlia. Ca-
dascun del vespres podrem gaudir d’un preludi poètic a cura del Grup de 
Poesia del CCSarrià a les 19.15 h.

RAGS & BLUE (BLUES, COUNTRY FOLK)

Dimecres 3 de juliol, a les 19.30 h

Trio acústic que adapta i revisita temes clàssics del blues, country-folk i 
pop. Conformen el trio els germans Ragull i la cantant Lali Artigues, també 
coneguda com a Lady Blue. La veu es la protagonista del trio que s’acom-
panya de guitarres acústiques amb molts bons fonaments i amb tècniques 
importades del continent americà com el fingerpicking i l’slideguitar (face-
book.com/ragsandblue)

CAFÈ D’ALGER (FUSIÓ MEDITERRÀNIA)

Dimecres 10 de juliol, a les 19.30 h

Música amb influència jamaicana, feta a Catalunya i arrels nord-africanes 
amb gust mediterrani. Aquest trio de Barcelona està format per Yacine Be-
lahcene, Massinissa Aït-ahmed i Marc Serrats. La seva història és pura 
fusió de música amazic i rocksteady català (facebook.com/cafedalger).

G



ACTIVITATS

CINEMA A LA FRESCA

Aquest estiu cinema musical els dimarts!
Activitats gratuïtes.

G

16 / 17

CARACARA (SAMBA, JAZZ, FUSIÓ, WORLD MUSIC)

Dimecres 17 de juliol, a les 19.30 h

L’univers de Caracara neix de l’admiració cap a un dels grans composi-
tors de la música popular del segle XX, Jobim, i la formació instrumental 
s’inspira amb Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Però ràpidament el 
projecte agafa més entitat a partir de les composicions de David A. Garcia, 
sense oblidar l’origen de música del Brasil. La música és d’autor, però la 
improvisació i les estructures típiques dels estàndards de jazz són elements 
transversals de tot el repertori (facebook.com/caracarasamba).

GREASE

Dimarts, 9 de juliol, a les 22 h

Director: Randal Kleiser
Nacionalitat: EUA
Durada: 111 min.

Qui no ha ballat algun cop la banda 
sonora de Grease? Algun element 
adictiu ha de tenir aquest film per 
haver-se convertit en una de les   
pel·lícules més vistes i ballades. 
Vine a gaudir en pantalla gran de la 
comèdia musical que ha acompan-
yat a més d’una generació!

MOULIN ROUGE

Dimarts, 23 de juliol, a les 22 h

Director: Baz Luhrmann
Nacionalitat: EUA
Durada: 127 min.

París, any 1900. El bohemi Chris-
tian s’enamora de Satine, l’estrella 
del Moulin Rouge, després d’un 
malentès els seus camins es creu-
en. Així comença aquest film musi-
cal que va tornar a posar de moda 
el gènere. Clàssic imperdible!



ACTIVITATS

A partir de les 16 h i fins a les 
19 h

 Gimcana familiar

17 a 18.30 h.

Itinerari. Descobrirem la història i 
les històries de la casa que acull el 
centre cívic.

18 a 19.30 h

Taller per a adults que pentinen in-
fants.Taller familiar de perruqueria

18 a 18.15 h

Entrega de premis del campionat de 
petanca i de dòmino 

18.15 - 19.30 h

Parada de poemes. Passa per la 
parada i emporta’t un poema fet a 
mida!

18.45 a 19.30 h

Jazz a la terrassa amb refrigeri. Es-
tàndards de jazz de la mà del grup 
Rooftop

19.30 a 19.45 h 

Entrega de premis de la gimcana fa-
miliar i petit recital de poesia

19.45 a 20.30 h

Jazz a la terrassa amb refrigeri. Es-
tàndards de jazz de la mà del grup 
Five

Hi col•laboren: Grup de poesia del 
Centre Cívic Sarrià, Coordinado-
ra de Rock de Sarrià i Perruqueria 
d’autor de Major de Sarrià, 33.

FESTA DEL CASAL

Dissabte, 28 de setembre, a partir de les 16 h   
Activitats gratuïtes

Donarem la benvinguda al curs 2019-2020 amb diferents activitats per a 
grans i menuts. La Festa del Casal és una jornada festiva en què us convi-
dem a conèixer el Centre Cívic Sarrià. Serà un dia perfecte per retrobar-nos 
després de l’estiu i desitjar-nos un bon inici de curs. Totes aquelles perso-
nes que vulgueu descobrir el centre cívic sereu benvingudes!

GT



ACTIVITATS

ACTIVITATS PER A INFANTS 

CASAL D’ESTIU PER A INFANTS 

Utilitzant el centre d’interès com a metodologia de treball i mitjançant una 
programació d’activitats lúdiques diverses, adaptades a cada grup d’edat 
(tallers, jocs, gimcanes, jocs de pistes, manualitats, etc.),  farem que els 
infants gaudeixin d’un estiu ple d’experiències innovadores i gratificants.
Adreçat a  nens i nenes de P3 fins a 6è

Període de casal: del 25 de juny al 26 de juliol, i del 2 al 10 de setembre, 
de 9 a 13  i de 15 a 17 h o bé de 9 a 17 h. Servei d’acollida matinal i de 
menjador opcional.
Informació i inscripcions: 93 276 10 40
Organitza: SAFIS SPORTS, S.L

ACTIVITATS FAMILIARS

LA PETITA PROPOSTA D’ESTIU  

Petites propostes a l’Espai Infantil El Parc per a gaudir d’una estona en 
família durant l’estiu. Activitats gratuïtes. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia al web!

FEM VENTALLS

Dimarts 2 de juliol, a les 18 h

Avui a l’Espai Infantil fa calor, i la resta del mes, promet, així que ens farem 
uns ventalls molt originals per passar-la millor. Activitat a cura de Marina 
Sáez, il·lustradora plena d’idees https://marinasaez.com. Inscripció prè-
voia al web.

LA PETITA PETANCA

Dimecres, 3 i 10 de juliol, a les 18 h

Activitat intergeneracional en la qual aprendrem un joc de punteria i habilitat 
que és el rei de les ombres d’estiu. Activitat amb la col·laboració de l’As-
sociació  de Petanca del Centre Cívic Sarrià. Inscripció prèvoia al web.

G
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ACTIVITATS

JUGUEM AMB FANG

Dimarts, 9 de juliol, a les 18 h

Un taller per divertir-se amb el fang 
per a les famílies que tinguin ganes 
de fer servir les mans i embrutar-se 
un a mica per conèixer aquest art 
mil•lenari que ens connecta amb la 
natura. Activitat a cura d’Isabel Pa-
llarès, educadora i ceramista
Inscripció prèvoia al web.

FENT VOLAR AVIONS

Dimarts, 16 de juliol, a les 18 h 

Benvinguts a la tradicional volada  
intergeneracional d’avions a la pista 
del centre cívic.
Activitat a cura de l’entitat del centre 
cívic Club Velers Collserola
Inscripció prèvia al web

REMULL EN FAMÍLIA  

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

BOMBOLLES GEGANTS 

Dijous, 4 de juliol, a les 11 h

A l’estiu ens agrada molt fer bombo-
lles gegantines i remullar-nos. 
Vols venir?

MATERIALS D’AIGUA

Dijous 11 de juliol, a les 11h

Palanganes, ampolles, embuts, 
jocs d’aigua... Avui a l’Espai Infantil 
traiem el material d’aigua per jugar! 

PINTURA D’ESTIU: PINTEM!

Dijous, 18 de juliol, a les 11 h

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

G



ACTIVITATS

ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

CAMPIONAT DE DÒMINO

Dijous, 19 de setembre,   
de 16 a 19 h 

El Centre Cívic Sarrià i el grup de 
persones grans del l’equipament 
organitzen un campionat de dò-
mino. Per poder-hi participar cal 
inscriure-s’hi per parelles trucant a 
Toni Bolinches, fins al dimecres 25 
de setembre.
28 setembre, a les 18 h, lliurament 
de premis 
Coorganitza grup de persones 
grans CC Sarrià

LA PETITA BIBLIOTECA A LA FRESCA

EL CUL D’EN JAUMET I ALTRES CONTES 

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

Un bagul ple de contes i d’històries ens visita un cop al mes, com que fa ca-
lor la biblioteca la farem a la fresca del jardí i ens acompanyarà l’Assumpta 
Mercader, contacontes sempre carregada de paraules per  despertar el 
somriure, l’estima pels llibres i l’emoció.

ARRI, ARRI TATANET D’ESTIU: 
BABY BONGO

Dimecres, 25 de setembre,  
a les 12 h   
Aforament limitat.  
Inscripció prèvia.    
Preu entrada: 3,19 €

Pots comprar les entrades al web.
Percussió per a minis: Baby Bongo 
és una activitat de percussió i músi-
ca per a tota la família. Explorarem 
amb el so en aquest espai musical 
per als més menuts.
Activitat a cura de Stephen Hund. 
Recomanada per a famílies amb 
infants entre els sis mesos i els 4 
anys. Germans més grans o més 
petits són  benvinguts. 

G
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ACTIVITATS

CAMPIONAT DE PETANCA

Dijous, divendres i dissabte, 
26, 27 i 28 de setembre

El Centre Cívic Sarrià i l’Associació 
de Petanca del Casal de Sarrià or-
ganitzen un campionat de petanca. 
Per poder participar-hi cal inscripció 
prèvia el mateix dijous 26 de setem-
bre, de 9 a 9.30 h, i és obligatori que 
els participants hi assisteixin els tres 
dies del campionat.
El lliurement de premis serà dissab-
te 28 de setembre, a les 18 h. 
Coorganitza Grup de Petanca del 
CC Sarrià

ACTIVITATS PER A JOVES 
 

ESPAIS LABORATORI 

INSCRIPCIONS als espais laboratori a partir del juny i fins a una setmana 
abans de l’activitat.
Podeu fer consultes a joves.sarria@qsl.cat o bé trucant al 93 256 27 20.
Els espais laboratori són tallers gratuïts amb inscripció prèvia i places limi-
tades.

LABORATORI DE CUINA  
SENSE FOGONS    
(JOVES DE 12 A 16 ANYS)

Divendres, de 18 a 19.30 h
5, 12 i 19 de juliol
Preu: gratuït (3 sessions)

En aquest curs realitzarem receptes 
senzilles, sanes i saludables, fent es-
pecial èmfasi en els productes ecolò-
gics i de proximitat. Curs molt pràctic 
on a cada sessió es prepararan dos 
plats per endur-se a casa.
Caldrà que cada alumne porti: davan-
tal, drap de cuina i dues carmanyoles.
A càrrec d’ Aida Grima de Geoblau

SUPORT A LA CREACIÓ ESCÈNICA

MÍNIM CONVOCATÒRIA 

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

G
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ACTIVITATS

SERVEI PER A FAMÍLIES

ESPAI INFANTIL EL PARC

Espai obert i gratuït de joc, en horari de matins i tardes amb sales interiors 
i un exterior adequat per a infants fins als 6 anys amb els seus acompan-
yants. Amb materials adequats i d’us lliure, responsable  i  compartit. 
Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Tots els dissabtes excepte festius de 10 a 13 h.

SERVEIS PER A JOVES 

LA TRAMOIA

Programa d’estades trimestrals que vol donar suport a artistes i compan-
yies emergents de teatre, dansa, música o altres disciplines de la ciutat i del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi. En connexió amb les mostres Llençar t i 
Mínim del centre cívic, així com amb d’altres espais i propostes del centre 
i del conjunt de la ciutat.  Aquest és un programa de cessió de sales per a 
assajar.

BUCS D’ASSAIG MUSICAL

Disposem de dos espais especialment dissenyats perquè els músics joves 
puguin reunir-se, assajar i treballar en les seves propostes musicals. Són 
dos locals insonoritzats i amb aire condicionat que es lloguen mensual-
ment.  Els bucs estan equipats amb material de la Coordinadora de Rock 
de Sarrià, que és qui gestiona el servei: bateria, amplificadors de guitarra 
i baix, equip de veus, teclats… (Peavey, Hughes&Kettner, Fender, Pearl, 
etc.).
Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 20.30 h
Per  contactar amb el servei, podeu trucar al 93 256 27 20 o bé escriure als 
següents correus electrònics: rocksarria@gmail.com / joves.sarria@qsl.cat

ESPAIS LABORATORI. ESPAIS JOVES

Els Espais Laboratori són espais de formació gratuïts per a joves de 12 a 18 
anys. Temps d’aprenentatge i creació en diferents disciplines, per aprendre 
i per passar-s’ho bé, de la de professionals del sector. Són càpsules d’intro-
ducció a diferents sabers que realitzem durant tot l’any. T’interessen? Pots 
contactar amb el centre cívic Sarrià i fer-nos una proposta. Si el que vols fer 
és dansa, cinema, música, fotografia o altres, pots proposar–nos un espai 
laboratori nou. Atenció: Si sou un col•lectiu, també us podem fer un espai 
laboratori a mida.
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Foto espai laboratori o infan-
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ACTIVITATS

EXPOSICIONS

“DIRECTES A FESTA MAJOR”

Foto&Bar
Del 3 de juny al 31 de juliol

Exposició fotogràfica de cultura rock, 
instantànies del directe. Imatges 
dels músics i organització del 17è. 
Concurs de Directes de Sarrià. Són 
bandes i artistes immortalitzats l’any 
2018 pel fotògraf oficial de l’esdeve-
niment, en Ferran Descàrrega que 
també és un cronista del rock a la 
ciutat. Els grups immortalitzats són: 
Mimetic Theory,  Far, L’home invent, 
Vincent Black Shadow i diferents 
membres de l’organització CRS.
 
A càrrec de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià.
 
  
“ENTRE FINESTRES”

Sala Artistes
De l’1 al 31 de juliol

Les primeres llums del dia ens arri-
ben de les finestres. A on sinó ens 
adrecem quan de petits esperem 
l’arribada dels nostres pares o com-
panys? Qui no ha quedat transportat 
pels pensaments guaitant per una 
finestra? O qui no ha admirat un 
paisatge, una tempesta, un amor im-
possible o una tafaneria des d’una fi-
nestra? I quants s’han alliberat fugint 
d’estudi, d’una alcova o d’una presó 
travessant una finestra! I com han 
emprat alguns poetes les finestres?
A càrrec de Bennet Masnans.

 
TALLER DE PINTURA

Sala Artistes i Conxita Badia
De l’1 al 31 de juliol 

Els alumnes del taller de pintura de 
Sílvia G. Armesto exposen junta-
ment amb ella les obres fetes durant 
el curs, fent valer els seus aprenen-
tatges com a grans artistes.
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“CARTELLS JAM SESSION 
CRS”

Foto&Bar
Del 2 de setembre 
al 31 d’octubre

L’Exposició es un recull de l’obra 
gràfica del dissenyador Albert Ca-
nals per a l’entitat Coordinadora 
rock de Sarrià. Fa més de tres anys 
que un cop al trimestre la CRS 
coorganitza una Jam Session amb 
músics i músiques de l’entorn més 
inmendiat però també de la ciutat. 
Destaquem de l’obra de l’Albert, la 
llibertat i originalitat creativa per a 
oferir-nos diferents visions i temà-
tiques del que seria en principi, un 
mateix event. Reflexant i antici-
pant-se al fet de que una jam mai 
serà igual a l’anterior.
 A càrrec de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià.
 

 
“CAPS DE FANG”

Sala Artistes i Conxita Badia
Del 2 al 31 de setembre

Els alumnes del taller de Marta Mo-
reu exposen els retrats modelats en 
fang que han fet durat tot el curs 
2018/2019
Son uns 20 caps que representen 
20 identitats diferents amb molt 
realisme i expressivitat i amb la em-
premta pròpia i diferecial de cada 
artista.

 
NIEN BOOTS

Galeries
Del 2 de juliol    
al 31 de setembre 

Nien Boots ens regala el plaer de 
disfrutar de les seves il·lustracions 
de gran format, amb l’apoderament 
femení com a protagonista.



SERVEIS I ENTITATS

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
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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 i sabates.
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 PERONES 
GRANS

Grup de persones majors de 60 
anys que organitzen sortides cul-
turals, activitats de lleure i col•labo-
ren en l‘organització d’activitats de 
l’equipament dirigides a les perso-
nes grans i activitats intergenera-
cionals.
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



SERVEIS I ENTITATS 28 / 29

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.
Per a més informació: www.agru-
paciocormadrigal.org/esquellerinc o 
trucant al 93 256 27 20 i preguntant 
per la persona responsable.

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.
Per a més informació podeu trucar 
al 93 256 27 20 i preguntar per la 
persona responsable.

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.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
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