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TALLERS

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

PER ALS TALLERS INFANTILS, FAMILIARS, JUVENILS I PO-
BLACIÓ EN GENERAL:

• • A partir del dimarts 3 de setembre es podran fer les inscripcions en 
línia https://sarria.inscripcionscc.com a partir de les 9 h ininterrompu-
dament, o bé de manera presencial en horari de 9 a 14 h i de 15.30 
h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

• A partir de dimarts 10 de setembre per les inscripcions presencials 
en horari de 9 a 14 h i de 15.30 h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

•   
PER ALS TALLERS DE PERSONES GRANS:

•  A partir del dimarts 3 de setembre es podran fer les inscripcions en 
línia https://sarria.inscripcionscc.com a partir de les 9 h ininterrompu-
dament, o bé de manera presencial en horari de 9 a 14 h i de 15.30 
h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

• A partir de dilluns 9 de setembre per les inscripcions presencials 
en horari de 9 a 14 h i de 15.30 h a 20.30 h, de dilluns a divendres.

Cal tenir en compte que: 

• Per a inscriure’s en línia, cal donar-se d’alta com a usuari en línia, 
escollir el taller que més interessa i realitzar el pagament amb tar-
geta.

• Es realitzaran inscripcions presencialment per estricte ordre d’arriba-
da fins al dia abans de la segona sessió dels tallers o fins a esgotar   
places.

• La inscripció es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corres-
ponent. El pagament de la inscripció presencial pot ser en efectiu o 
amb targeta bancària i només amb targeta bancària en cas de ser 
una inscripció en línia.

•  En els tallers no es realitzaran canvis ni devolucions voluntàries, ex-
cepte que el taller hagi estat anul·lat per causes internes del centre. 

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

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

SUPLEMENTS EN CONCEPTE DE MATERIAL
• Els suplements en concepte de material dels tallers trimestrals es 

lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller. En els 
tallers de caràcter puntual caldrà abonar-los en efectiu en el moment 
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de fer la inscripció. En el cas de realitzar la matrícula en línia caldrà 
abonar el suplement al tallerista deu minuts abans de l’inici del taller. 

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

Preus públics 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

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

Inici dels tallers: 30 de setembre de 2019

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

1. TAULETA I TELÈFON  
INTEL·LIGENT DES DE ZERO

Dilluns, de 16.30 a 18 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Tens un mòbil o una tauleta que se’t 
resisteix? Aquest és el teu taller!  
N’aprendrem el funcionament bàsic, 
les icones, l’agenda de contactes, 
com fer anar la càmera i i gestio-
nar-ne els fitxers, connectar-nos a 
la xarxa wifi... També coneixerem 
aplicacions de comunicació bàsi-
ques com Whatsapp i d’altres que 
ens faran més fàcil el dia a dia. Cal 
portar telèfon intel·ligent o tauleta.
 A càrrec de Maria Martínez, http://
belibut.com

2.  TAULETA I TELÈFON   
INTEL·LIGENT, UN PAS MÉS

Dilluns, de 18.05  a 19.35 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Si sou dels que ja domineu les 
funcions bàsiques del mòbil, amb 
aquest  taller anirem un pas més 
enllà!  Aprendrem a configurar 
comptes de correu, xarxes socials,  
buidatge d’arxius i sincronització 
amb d’altres dispositius, gestió de 
la memòria...  També descobrirem 
aplicacions  relacionades amb la 
informació, la comunicació i l’entre-
teniment. Cal portar telèfon intel•li-
gent o tauleta.
A càrrec de Maria Martínez, http://
belibut.com

TALLERS   
TARDOR 2019

LLEGENDA
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Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter.

Llegeix el codi per les 
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3. INICIACIÓ A LA CERÀMICA

Dijous, de 18.40 a 20.40 h
3 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)       12 €

Sense la necessitat de coneixe-
ments previs, aprendrem les tècni-
ques bàsiques per treballar el fang 
i diferents tipus d’acabats,  creant 
peces de ceràmica personalitzades 
mentre gaudim d’una experiència 
sensorial i creativa.  Totes les peces 
seran cuites al forn. 
A càrrec d’Isabel Pallarés Esteban, 
ceramista 
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6. PINTURA I DIBUIX TARDA

Dilluns, de 18 a 20 h 
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 99,46 € (20 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. 
Desenvoluparem totes les tècni-
ques pictòriques: oli, aquarel·la, 
pastís... Durem a terme una breu 
introducció al dibuix del natural: (es-
pecialment dirigida per als iniciats 
al món de l’art pictòric) . Al final del 
curs, es farà una exposició col·lecti-
va com a dinàmica del procés pic-
tòric. 
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

RESTAURACIÓ DE MOBLES 

4. GRUP 1  

Dilluns, de 17 a 20 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 149,19 € (30 hores)     10 €

5. GRUP  2 

Dimecres, de 17.30 a 19.30 h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)       10 €

Una tauleta de nit, un mirall, una ca-
dira...,  perquè amb una bona restau-
ració tots els mobles i objectes poden 
tenir una segona vida!  En aquest 
taller aprendrem diferents tècniques 
per restaurar mobles 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

N
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7. PATCHWORK  

Dimecres, de 18 a 20 h
2 d’octubre > 4 de desembre 
Preu: 99,46 € (20 hores) 

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

8. RELAT CURT

Dijous, d’11 a 12.30 h 
3 d’octubre > 5 desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

T’agrada escriure però no saps com 
expressar el que vols dir? Escriure 
t’ajuda a ordenar idees? En aquest 
curs treballarem l’escriptura des 
del relat curt. Aprendrem a redactar 
un text per tal que transmeti alguna 
cosa a qui llegeix: una emoció, un 
sentiment, una experiència viscuda. 
Treballarem des del fet particular i 
personal per fer arribar allò que és 
universal, atès que les emocions són 
àmpliament compartides. 
A càrrec de Sandra Freijomil, www.
sandrafreijomil.com

CULTURA I SOCIETAT

9. HISTÒRIA DE L’ART:  
OBRES I ARTISTES

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

10. HISTÒRIA DE L’ART:    
L’IMPRESSIONISME

Dimarts, d’11.40 a 13.10 h
1 d’octubre > 3 de desembre
 Preu: 74,60 € (15 hores)

A la segona meitat del segle XIX 
va néixer a França una de les co-
rrents pictòriques més importants 
de la història de l’art: l’impressionis-
me. Per primer cop, els artistes van 
crear les seves pintures basant-se 
en la subjectivitat, la percepció, les 
emocions i l’ús lliure del color tras-
lladant a la tela una realitat sensible 
plena de llum i dinamisme. 
En aquest taller descobrirem les 
principals figures que van formar 
part d’aquest nou corrent pictòric 
que va ser la porta d’entrada a la 
pintura moderna i contemporània.  
A càrrec de Maria Concetta Marino

N
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DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL

11. VISITA ALS MUSEUS

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

Visitarem vuit exposicions represen-
tatives de la temporada, així com ex-
posicions permanents en les quals 
la tallerista explicarà de forma de-
tallada els continguts de la mostra. 
Una taller ideal per saber interpre-
tar bé què ens vol dir l’artista i per 
descobrir espais de la ciutat que no 
sempre coneixem. La primera ses-
sió es farà al centre cívic. L’entrada 
als museus va a càrrec de les per-
sones usuàries. (Preu aproximat 
entrades: 20 €) 
A càrrec de Maria Concetta Marino

12. IOGA DINÀMIC  

Dijous, de 19.40 a 20.40 h
3 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 49,73 € ( 10 hores)

Ioga dinàmic és una nova modalitat 
de classe dirigida que t’ofereix bene-
ficis en la respiració, l’elasticitat i la 
força. A més, millora la coordinació 
i l’harmonia del cos a través de la 
fusió d’asanes i dansa. En aquest 
tipus de ioga, la música, la medita-
ció i el moviment fan poesia juntes. 
Classe oberta a tots els nivells.
A càrrec de Sílvia Lezcano

13. SWING SENSE PARELLA

Dimarts, de 19 a 20.30 h
1 d’octubre > 3 de desembre 
Preu: 74,60 € ( 15 hores)

Si t’agrada la música swing i t’agra-
da ballar aquest és el teu taller! 
Aprendrem els passos bàsics del 
swing, el jazz i el xarleston que són 
els que serveixen de base al lindy-
hop (ball swing en parella) mentre 
passem una bona estona, millorem 
la coordinació i ballem, que tots sa-
bem que va molt bé! 
A càrrec de Swingcat

14. COUNTRY. BALL EN LÍNIA 

Dimarts, de 19 a 20 h
1 octubre > 3 de desembre
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’Asso-
ciació Esportiva Sarrià
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SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

15. SORTIDES DE MARXA 
NÒRDICA 

Dissabtes, de 10 a 12.30 h
28 de setembre, 26 d’octubre, 23 
de novembre i 21 de desembre 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Si caminar ja és sa, fer-ho amb bas-
tons i en bona companyia encara ho 
és més, ja que ens ajuda a moure 
tot el cos i a repartir l’esforç entre les 
quatre extremitats. Amb la marxa 
nòrdica enfortirem braços, muscu-
latura de l’esquena i millorarem la 
postura  mentre descobrim indrets 
de la ciutat. (El lloguer dels bas-
tons van inclosos en el preu).
A càrrec de Nordic Walking Tera-
peutic 

16. PILATES

Dilluns, dimecres i divendres, 
de 9.10 a 10.10 h
30 de setembre > 13 de desembre 
Preu: 154,17 € (31 hores)  

El mètode Pilates és un sistema 
d’entrenament físic i mental basat 
en diferents especialitzats com la 
gimnàstica, la traumatologia i el 
ioga, tot unint dinamisme i força 
muscular amb el control mental, la 
respiració i la relaxació. El treball es 
centra en el desenvolupament dels 
músculs interns per mantenir l’equi-
libri corporal i donar estabilitat i fer-
mesa a la columna vertebral. 
A càrrec de Daniela Bronn, de     
l’Associació Esportiva de Sarrià - 
Sant Gervasi 

17. IOGA

Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h
30 de setembre > 4 de desembre
Preu: 99,46 € (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’ As-
sociació Esportiva de Sarrià - Sant 
Gervasi

18. REEDUCACIÓ POSTURAL

 Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

Aquest taller està destinat a millorar 
la col·locació del cos i, sobretot, de 
l’esquena en el dia a dia, mitjançant 
exercicis i estiraments dissenyats 
per a aquesta finalitat. Reeduquem 
el cos i la respiració per tonificar, 
desintoxicar 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’ Associació Esportiva de Sarrià – 
Sant Gervasi
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GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

19. MATÍ

Dimecres, de 10.30 a 11.30 h 
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

20. TARDA

Dijous, de 18.30 a 19.30 h 
3 d’octubre > 5 de desembre
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. 
Treballarem des del moviment de la 
respiració, enllaçant a través de es-
tiraments la feina de les hipopressi-
ves. Aquesta tècnica millora la figura 
i els mals d’esquena, redueix el ven-
tre i evita la incontinència urinària. 
A càrrec de Sílvia Lezcano

21. OSTEOPILATES

Dimarts i  dijous, 
de 19.45  a 20.45 h 
1 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 99,46 € (20 hores)

Activitat basada en el mètode Pila-
tes, però adaptant-ne els exercicis 
i les sèries per tal que ajudin a en-
fortir els ossos i prevenir possibles 
fractures. 
A càrrec de l’Associació Esportiva 
de Sarrià - Sant Gervasi

22. ESTIRAMENTS 

Dilluns, de 12.15 a 13.15 h
30 de setembre > 2 desembre
Preu: 49,73 € (10 hores)

Estirar ens ajuda a prevenir dolors 
relacionats amb l’activitat o les ma-
les postures, ens ajuda a millorar la 
flexibilitat mentre tenim cura de mús-
culs i articulacions. En aquest taller 
dedicarem una hora a estirar bé tot 
el cos i en poques sessions en com-
provarem els resultats.
A càrrec de Daniela Bronn, de       
l’Associació Esportiva de Sarrià – 
Sant Gervasi

23. TÈCNIQUES DE RESPIRA-
CIÓ I MEDITACIÓ

Dimecres, de 18.30 a 20 h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Ens dedicarem una estona a obser-
var i millorar la nostra respiració per 
aconseguir centrar-nos en el mo-
ment present. Ho farem coneixent i 
practicant diverses tècniques: respi-
ració profunda, atenció plena (mind-
fulness) i  visualització entre altres 
exercicis.
 A càrrec d’Erica Borzese, psicope-
dagoga i dansaterapeuta

24. RELAXACIÓ COS I MENT 

Dimecres, de 20.10  a 20.55  h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 37.30 € (7.5 hores)

Dedicarem un temps a darrera hora 
a parar i estar amb un mateix. Rea-
litzarem relaxacions i moviments 
suaus per integrar cos i ment i afa-
vorir un estat de calma i serenor i 
deixar de banda l’estrès que moltes 
vegades ens emportem a casa.
A càrrec d’Erica Borzese, psicope-
dagoga i dansaterapeuta
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TALLERS PUNTUALS DE CRIANÇA    
I ACOMPANYAMENT DELS INFANTS

25.  PRIMERS AUXILIS  
INFANTILS

Dimarts, 19 de novembre,   
de 17 a 20 h 
Preu: 14,.92 € (3 hores)

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 nocions bàsiques sobre 
com hem d’actuar en cas d’ennue-
gament, aturada cardiorespiratòria, 
síncopes, espasmes del plor, con-
vulsions, intoxicacions, traumatis-
mes cranioencefàlics,ferides, sag-
nats nasals, cremades, etc. És un 
taller teoricopràctic on practicarem 
les maniobres de reanimació.
Taller sense infants. Només es 
podrà accedir amb nadons fins a 
un any i sota responsabilitat dels 
pares i mares.
A cura d’Hortènsia Vallverdú, pedia-
tra, assessora de lactància, homeò-
pata i mare de tres infants.

26. ACOMPANYAMENT  
RESPECTUÓS DE LA  
MOTRICITAT DELS BEBÉS 

Dimarts 22 d’octubre, 
de 17 a 19 h
Preu: 9,95 € (2 hores)

Xerrada dirigida a famílies amb be-
bès i focalitzada en l’acompanya-
ment respetuós del moviment dels 
infants en els primers dos anys de 
vida. Es pot assistir amb infants. 
A cura de Carolina Liniado, mare, 
educadora i psicomotricista.

27. COM PARLAR PER QUÈ 
ELS INFANTS ENS ESCOLTIN

Dimarts, 1 d’octubre de 18 a 20 h
Preu: 9,95 € (2 hores)

Aprendrem a conèixer i utilitzar ei-
nes del llenguatge verbal i corporal 
que ens ajudaran a millorar la co-
municació amb els nostres infants, 
a fi de millorar la nostra relació i 
aconseguir que escoltin allò que 
els volem transmetre d’una manera 
més eficaç.
A cura de Txell Parellada, coach, 
formador i mare. 
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IDIOMES

28. INICIACIÓ A L’ANGLÈS

Dijous, de 9.30 a 11 h
3 d’octubre > 5 de desembre 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Taller per a persones sense co-
neixements de l’idioma que volen fer 
els primers passos en l’aprenentat-
ge d’aquesta llengua. Es treballarà 
amb el suport d’un llibre. Let’s go!
A càrrec de Beatriz Benet

29. ANGLÈS ELEMENTAL

Dimarts, d’11 a 12.30 h 
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Curs d’anglès per a persones amb 
coneixements bàsics de l’idioma, 
que treuen el sentit general de lec-
tures senzilles i que poden comu-
nicar les necessitats bàsiques.  En 
el taller treballarem la llengua en el 
seu format escrit i oral amb el suport 
d’un llibre.
A càrrec de Beatriz Benet

ANGLÈS PRE-INTERMEDI

30. GRUP DILLUNS

Dilluns, d’11.30 a 13 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

31. GRUP DIMARTS

Dimarts, de 9.30 a 11 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Curs d’anglès per a persones amb 
coneixements bàsics de l’idioma 
(nivell A2 assolit), que poden co-
municar-se en situacions quotidia-
nes amb expressions d’ús freqüent 
i vocabulari elemental i que volen 
repassar allò après, introduint nous 
conceptes i estructures gramaticals.  
A càrrec de Beatriz Benet

TREU LA POLS AL TEU  
ANGLÈS 

32. GRUP DIJOUS

Dijous, d’11.10 a 12.40 h
3 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

33. GRUP DIMECRES

Dimecres, de 17.45 a 19.15  h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

Aquest és un curs intermedi baix 
que té com a objectiu refrescar allò 
après mitjançant lectures, jocs de 
rol, audicions… Traurem la pols al 
nostre anglès des d’una vessant lú-
dica i participativa.
A càrrec de Beatriz Benet

ANGLÈS CONVERSA 

34. HORARI 1

Dimarts, de 16 a 17.30 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

35. HORARI 2

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

Curs pràctic on treballarem la llen-
gua en la seva forma oral. Es diri-
geix a persones amb coneixements 
intermedis de l’idioma que volen 
millorar la fluïdesa i confiança del 
seu anglès. 
A càrrec de Chris Brown
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TALLERS

FRANCÈS CONVERSA 

36. GRUP TARDA

Dimarts, de 17.30 a 19 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
A càrrec de Myriam Chikirou de 
l’Acadèmia USIK

37. GRUP MATÍ

Dimecres, de 10 a 11.30 h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)
A càrrec de Stéphanie Pimet

Curs adreçat a persones amb un 
nivell intermedi (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 n’ampliarem vocabu-
lari. 

38. FRANCÈS PER A  
PRINCIPIANTS

Dimecres, de 11.30 a 13.00 h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 74,60 € (15 hores)

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

39. ITALIÀ INTERMEDI

Dijous, de 18.40 a 20.10 h
3 d’octubre > 5 de desembre
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  i 
que volen seguir ampliant vocabu-
lari i estructures gramaticals des 
d’una vessant pràctica. 
A càrrec Sara Pensieri, de l’Acadè-
mia USIK

TALLERS FAMILIARS

40. IOGA EN FAMÍLIA

Dilluns, de 17.30 a 18.30h
30 de setembre  > 2 de desembre
Preu 1 adult + 1 o 2 infant: 
49,73 € (10 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, 
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



TALLERS

TALLERS INFANTILS41. MOVIMENT CREATIU I DAN-
SA EN FAMÍLIA 

Dimecres, de 17.20 a 18.20 h
2 d’octubre > 4 de desembre 
Preu 1 adult + 1 o 2 infants: 
49,73 € (10 hores)
Edats: 
infants de 18 mesos a 3 anys

Un taller per a grans i petits per des-
calçar-nos i dedicar un temps a la 
mirada, a l’escolta, al contacte i al 
cos. La dansa ens ajudarà reforçar 
el vincle afectiu i la confiança men-
tre treballem la psicomotricitat i la 
creativitat. 
A càrrec d’Erica Borzese, psicope-
dadgoga i dansaterapeuta

42. EXPERIMENTEM AMB FANG

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
3 d’octubre > 5 de desembre 
Preu 1 adult + 1 o 2 infants: 
49,73  € (10 hores)       10 €
Edats: infants de 2 a 10 anys

Espai d’experimentació on posarem 
en comú la imaginació jugant amb 
les possibilitats que ens ofereix el 
fang. Un taller per gaudir una estona 
en família embrutant-nos les mans i 
que ens servirà per conèixer aquest 
art mil•lenàri que ens connecta amb 
la natura.
A càrrec d’Isabel Pallarés Esteban, 
educadora i ceramista. 

43. LA PETITA FÀBRICA  
VEGETAL

Dilluns, de 17.30 a 18.45 h
30 de setembre > 2 de desembre
Preu: 36,58 € (12.5 hores)
Edats: Infants de 4 a 6 anys

Taller d’experimentació vegetal, on, 
mitjançant manualitats, jocs, teatrets 
i conta-contes, redescobrirem la
naturalesa que ens envolta, la 
importància dels arbres i els in-
sectes per al nostre ecosistema, i
coneixerem els personatges màgics 
que viuen al parc de la Vil·la Cecília !
A càrrec de Federica Pavan, il·lus-
tradora infantil

44. PLAYING WITH SCIENCE

Dimarts, de 17.30 a 18.45 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 36,58 € (12,5 hores)
Edats: infants de 6 a 10 anys

Què fa que hi ha hagi marees i 
com afecten la terra? Què passa 
amb el plàstic que consumim? 
Un ou ens pot ensenyar lleis de la 
física? En aquest taller farem experi-
ments, jocs, i dinàmiques per enten-
dre aquestes i altres qüestions, d’;u-
na forma senzilla i divertida utilitzant 
l’anglès com a llengua vehicular.
A càrrec de l’Eden Evans, de Stem-
ginger education, www.stemgingere-
ducation.com

45. ESCOLA DE MÀGIA

Dimecres, de 17.30 a 19 h
2 d’octubre > 4 de desembre
Preu: 43,89 € ( 15 hores)
Edats: infants de 8 a 12 anys

De la mà d’un mag professional, 
aprendrem diferents disciplines mà-
giques:; la màgia de proximitat, la
cartomàgia, el numismàgia, la màgia 
de close-up. Construirem els nostres 
propis jocs i practicarem infinitat de 
trucs mentre endinsem en aquest art 
d’il·lusió i fantasia.
A càrrec d’Àlex Ferrer, mag.

N N

N

N
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TALLERS

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

Divendres, de 18 a 19.30 h
4 d’octubre > 13 de desembre
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.
Tallerista a determinar

46. INICIACIÓ A L’ACROIOGA 
(DE 16 A 29 ANYS)

Dimarts, 18 a 19.30 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores)

L’acroioga és la fusió entre l’acrobà-
cia, el ioga i el massatge tailandès 
que es practica amb una o vàries
diverses persones a la vegades. 
Aquesta tècnica ens ajuda a estar 
en connexió amb més d’un cos,
mentre treballem la concentració, 
l’equilibri i la confiança.
Tallerista a determinar

49. SABÓ I COSMÈTICA  
NATURAL (DE 12 A 16 ANYS)

Divendres, de 18 a 19.30 h
8 de novembre > 13 de desembre
Preu: 21,95 € (7,5 hores)     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 casolans 
o enriquir els plats que cuinem, i
farem sabó artesà amb oli reciclat.
A càrrec d’Aida Grima, de GeoBlau

48. INICIACIÓ A L’HARMÒNICA 
(DE 16 A 29 ANYS)

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

Si hi ha un instrument que pots por-
tar a tot arreu a cop dela butxaca, 
aquest és l’harmònica! Comença-
rem des de zero, i, en poques clas-
ses, podrem fer-la sonar amb qual-
sevol estil de música. N’aprendrem 
les diferents tècniques, posicions, 
acords, improvisacions. Tu deci-
deixes on està és el límit!
Cal portar harmònica.
Tallerista a determinar

N N

N N
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TALLERS

GIMNÀSTICA DE   
MANTENIMENT

50. HORARI 1

Dilluns i dimecres, 
de 10.15 a 11.15 h
30 de setembre > 4 de desembre
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec de Daniela Bronn, de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

51. HORARI 2

Dilluns i dimecres, 
d’11.15 a 12.15 h
30 de setembre > 4 de desembre
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec de Daniela Bronn, de l’As-
sociació Esportiva de Sarrià – Sant 
Gervasi

52. HORARI 3

Dimarts i dijous, 
de 10.10 a 11.10 h
1 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec de Carmen Gallo, de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià–Sant 
Gervasi

53. HORARI 4

Dimarts i dijous, 
d’11.10 a 12.10 h
1 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 58,52 € (20 hores)
A càrrec de Carmen Gallo, de l’ As-
sociació Esportiva de Sarrià–Sant 
Gervasi

Treball corporal a partir de la globali-
tat, adaptat a les possibilitats i carac-
terístiques dels  usuaris i usuàries. 
S’hi realitzaran exercicis de mobilitat 
articulant, fent reforçament muscu-
lar, respiració i relaxació, entre els 
més destacats. 
Cal portar una tovallola.

TALLERS PER A PERSONES GRANS

ANGLÈS CONVERSA 

54. HORARI 3

Dimarts, d’11 a 12.30 h
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores) 

55.  HORARI 4

Dijous, de 16.30 a 18 h
3 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores) 

Treballarem la llengua en la seva 
forma oral, d’una forma distesa i 
divertida. A partir d’un tema de l’ac-
tualitat o d’una lectura millorarem la 
nostra fluïdesa i audició a la vegada 
que coneixerem noves expressions 
i incorporarem vocabulari. Cal tenir 
uns nivells bàsics o ganes de parlar 
i posar-hi cullerada! 
A càrrec de Chris Brown

56. IOGA SUAU

Dimarts i dijous, 
de 12.15 a 13.15 h
1 d’octubre > 5 de desembre
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, a con-
trolar la nostra respiració i, ja que hi 
som, a relaxar-nos. 
A càrrec de Gemma Gaseni, de 
l’Associació Esportiva de Sarrià–
Sant Gervasi
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TALLERS

57. TAITXÍ

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

Aprendrem una sèrie de moviments 
o de formes continuades suaus i 
coordinades. Hi intervenen el man-
teniment de la flexibilitat, la força, 
la coordinació, la relaxació i la res-
piració, a fi de desenvolupar la re-
sistència aeròbica i crear una millora 
general de la forma física.
A càrrec de Pablo Bozzo, de          
l’Associació Esportiva de Sarrià–
Sant Gervasi

ENTRENAMENT DE LA 
MEMÒRIA

58.HORARI 1. TARDA 

Dimarts, de 16.30 a 18 h 
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores)
A càrrec de Cristina Loriz, de        
l’Associació Esportiva de Sarrià–
Sant Gervasi

59. HORARI 2. MATÍ

Dijous, de 11.45 a 13.15 h 
3 d’octubre > 5 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores)
A càrrec de l’Associació Esportiva 
de Sarrià–Sant Gervasi

És ben sabut que la memòria és 
un múscul que cal treballar! Aquest 
taller es dirigeix a persones que 
volen evitar i prevenir les possibles 
pèrdues de memòries degudes al 
procés d’envelliment. Mitjançant 
exercicis, millorarem l’atenció i la 
concentració, treballarem zones 
cerebrals que habitualment no s’ac-
tiven, adquirirem fluïdesa verbal per 
expressar idees i potenciarem les 
relacions socials. 

60. APRENDRE A ESCRIURE I 
PARLAR BÉ EL CATALÀ 

Dimarts, de 16.30 a 18 h 
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 43,89 € (15 hores)

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

61. PINTURA I DIBUIX MATÍ

Dimarts, d’11 a 13 h 
1 d’octubre > 3 de desembre
Preu: 58,52 € (20 hores)

Formació trimestral continuada tant 
per a aquelles persones que s’ini-
cien en el món de l’art com per a les 
que volen consolidar i aprofundir en 
els coneixements del dibuix i la pin-
tura. També podreu conèixer i ex-
perimentar amb diferents tècniques: 
oli, acrílic, aquarel•la, etc. 
Material que cal portar el primer dia 
de classe: llapis, paper i si es vol 
carbonet i difuminador de carbonet 
o qualsevol tècnica que es vulgui 
aprendre com sanguina, rotulador, 
punta fina, etc.
Tallerista a determinar

62. ESTIRAMENTS 

Divendres, de 10.15 a 11.15 h
4 d’octubre > 13 desembre
Preu: 29,26 € (10 hores)

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



CALENDARI

2 SET - 31 OCT

1-30 SET

1-31 OCTUBRE

1-31 OCTUBRE

1-31 OCTUBRE

1-30 OCTUBRE

DISSABTES
 OCTUBRE

1 OCT - 30 NOV

9-21 h

9-21 h

9-21 h

9-21 h

9-21 h

9-21 h

15:30 h

9-21 h

EXPOSICIÓ. La col·lectiva

EXPOSICIÓ. El so d’un traç

SUPORT A LA CREACIÓ ESCÈNICA. 
Convocatòria Mínim

ESPAIS LABORATORI
Skate-street board

EXPOSICIÓ. Que me cuentos

EXPOSICIÓ. 
Cartells Jam Sessions CRS

EXPOSICIÓ. 
Tot un curs de petites propostes

EXPOSICIÓ. La mort, digna il·lustrada

PETITA BIBLIOTECA. 

PETITA PROPOSTA

PETITA BIBLIOTECA

PETITA BIBLIOTECA

XERRADA-TALLER. Acompanyament 
de la psicomotricitat dels infants

PETITA PROPOSTA

6 H DE ROCK AL SOTERRANI
MARATÓ CRS. Festa Major

 FESTA A LA PLAÇA!. Festa Major

ARRI ARRI TATANET. 
Xim-xim de contes

PETITA PROPOSTA. 

XERRADA-TALLER. Com parlar perquè 
els infants ens escoltin.

SARRIÀ LIVE CONTEST 2019
Festa Major

16.30 h

19.30 h

17h

18-20 h

17.30 h

17 h

17 h

17 h

17 h

17-19 h

17 h

21.h

8 OCT

16 OCT

15 OCT

22 OCT

22 OCT

23 OCT

11 OCT

10 OCT

24 OCT

2 OCT

1 OCT

4 OCT

OCTUBRE

SETEMBRE

18 / 19



CALENDARI

DISSABTES 
NOVEMBRE

1 OCT - 30 NOV

16 OCT

2-30 NOV

25 OCT

1-30 NOV

15.30 h

9-21 h

9-21 h

18 h

9-21 h

ESPAI LABORATORI. 
Skate-street board

EXPOSICIÓ. Que me cuentos

XERRADA. Mort digna

EXPOSICIÓ. 20 exlibris de Fran Alpresa

RUSC. Jam de Jazz amateur

EXPOSICIÓ. Colors 

PETITA BIBLIOTECA

PETITA BIBLIOTECA

PETITA BIBLIOTECA

XERRADA-TALLER.   
Primers auxilis infantils

PETITA ESCENA. El cargol Mossi

PETITA PROPOSTA

RENOVA LA TEVA ROBA.
Mercat d’intercanvi

PETITA PROPOSTA.  

PETITA PROPOSTA18 h

18 h

18 h

18 h

17.30 h

17.30 h

18 h

18 h

17.30 h

ITINERARI CULTURAL. 
Besàvies feminist

11 h9 NOV

19 NOV

5  NOV

13  NOV

20  NOV

19  NOV

9 NOV

12 NOV

5 NOV

MOSTRA MÍNIM TARDOR. 
Suport a la creació jove

19.30 h8 NOV

15 NOV

NOVEMBRE

PETITA PROPOSTA17 h30 OCT

PETITA BIBLIOTECA

CASA ENCANTADA18 h

17 h29 OCT

26 OCT



CALENDARI

XERRADES. 
“Conxita Badia no existe”

XERRADES. 
Salut emocional per joves

PETITA PROPOSTA

PETITA BIBLIOTECA

JAM AL SOTERRANI.   
Open Mic + Jam Session

18.30 h

18 h

18 h

18 h

22 h

21 NOV

25 NOV

27 NOV

26  NOV

29 NOV

1-30 DES. 9-21 h EXPOSICIÓ. 
Colors

PETITA PROPOSTA

RUSC. Concert de l’Escola de Grups

PETITA BIBLIOTECA

CONTES DE NADAL

CAGA TIÓ

ANEM A BUSCAR EL TIÓ

PETITA BIBLIOTECA

ITINERARI CULTURAL
Descobrim la història de la Vil·la Cecília

CONCERT AL SOTERRANI

EXPOSICIÓ. Records en blanc i negre

17 h

9-21 h

18 h

11 h

17 h

12 h

22 h

4 DES

2-30 DES. 

19 DES

11 DES

17 DES

18 DES

11 DES

3 - 10 DES

21 DES

20 DES

DESEMBRE

20/ 21



ACTIVITATS

ITINERARIS CULTURALS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA DE 
LA VIL•LA CECÍLIA  

Dissabte, 21 de desembre,    
de 12 a 13.30 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 
història i les històries que s’hi han 
viscut 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

Apunta’t via web a les 
actvitats que calguin 
inscripció

ACTIVITATS

• Itineraris culturals

• Xerrades

• Renova la teva roba

• Cicle: el Rusc

• La casa encantada

• Dia internacional de 
les persones amb 
discapacitat

• Dia internacional 
per l’eliminació de la 
violència contra les 
dones

• Celebrem nadal

• Festa Major de 
Sarrià

• Suport a la creació: 
Mínim Tardor 2019



ACTIVITATS

SALUT EMOCIONAL EN JOVES

Dilluns, 25 de novembre,
de 18 a 20 h
Xerrada on entendrem les funcions i 
significats de les emocions i sabrem 
identificar quan estem davant d’un 
possible patiment emocional.
A càrrec del servei Konsulta’m del 
CSMIJ de les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi 

LA MORT DIGNA

Dimecres 16 d’octubre,  
 a les 18 h

Què és morir dignament? Cada per-
sona pot tenir una resposta diferent. 
Només consisteix en respectar allò 
que desitgem. 
Reflexionarem sobre aquest tema 
clau en el nostre final de vida a tra-
vés de 2 curts de ficció i dos testi-
monis reals.
Conduirà la sessió Nani Hidalgo, 
vicepresidenta de l’associació DMD-
Ca

XERRADES

Activitat gratuïta. Aforament limitat     

ITINERARI: BESÀVIES FEMINISTES

Dissabte, 9 de novembre, d’11 a 13:30 h 
Preu: 12, 31 €

Les lluites feministes a l’Anglaterra del segle XIX no van ser un moviment 
aïllat i van tenir repercussió en d’altres indrets, com ara a casa nostra.
Tant les burgeses benestants com les obreres patien sota el jou de la des-
igualtat de gènere i van buscar la manera de desfer-se’n. Dolors Monserdà, 
Carme Karr i Dorotea Chopitea van ser tres dones marcades per ideologies 
molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la condició de les dones. 
Aquest itinerari, al barri de Sarrià, ens donarà una visió local de tres pioneres 
del sentiment feminista. Són tres dones que han passat a la història gairebé 
sense monuments ni ofrenes, però sense les quals potser ens faltaria encara 
més camí per recórrer cap a la igualtat. 
 A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta

G

G

PERSONALITATS DE SARRIÀ: 
CONXITA BADIA

Dijous, 21 de novembre,   
a les 18.30 h
Passi del documental  
“Conxita Badia no existe”

A la casa tenim una sala que té nom 
de dona, és la sala Conxita Badia. 
S’hi fan xerrades, hi canta la coral, 
hi tenen lloc passis de microteatre... 
Però, qui va ser Conxita Badia? 
L’Eulàlia Domènech, besneta de 
Conxita, recupera en un documental 
la figura d’una de les grans oblida-
des de la música catalana del segle 
XX i part de la memòria històrica i 
cultural de Catalunya.  Les seves 
vivències i records s’entrellacen en 
una narració emotiva que recupera 
algunes de les poquíssimes grava-
cions que es conserven de l’artista 
al llarg de l’exhaustiva recerca de 
filmacions d’Eulàlia Domènech per 
arxius de tot el món.
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ACTIVITATS

CICLE: EL RUSC 

Cicle de cessió d’espais escènics.     
Programació d’espectacles obert a companyies i grups amb 
ganes de mostrar la seva obra.     
Activitats gratuïtes. Aforament limitat.

GT

RENOVA LA TEVA ROBA

Dies de recollida:    
de l’11 al  15 de novembre
De 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h, i 15 
de novembre, de 10 a 14 h

RENOVA: MERCAT  
D’INTERCANVI DE ROBA

Dia de l’intercanvi: divendres, 
15 de novembre, de 17.30 a 20 h

Ens tornem a sumar a aquesta ini-
ciativa que fomenta el consum cons-
cient i la prevenció de residus, pro-
moguda per entitats i equipaments 
de la ciutat.
Muntem un mercat d’intercanvi de 
roba: porta la roba que ja no et fa 
servei de l’11 al 15 de novembre i 
vine el dia de l’intercanvi a bescan-
viar els teus punts.

JAM DE JAZZ AMATEUR

Divendres, 25 de d’octubre, 
a les 18 h

Grups de jazz vinculats a la Coor-
dinadora de Rock de Sarrià ens 
obren la porta a un espai de joc, co-
neixença i comunicació musical en 
clau d’estàndards de jazz. 

CONCERT DE L’ESCOLA DE 
GRUPS 

Dijous, 19 de desembre, a les 
18 h

Concert protagonitzat pels més pe-
tits i petites de l’Escola de Grups, 
entitat vinculada a la Coordinadora 
de Rock de Sarrià.



ACTIVITATS

LA CASA ENCANTADA

Dissabte, 26 d’octubre, a partir de les 18 h
Activitat gratuïta

GT

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES   
AMB DISCAPACITAT

EXPOSICIÓ “COLORS”

Del 15 de novembre al 31 de desembre

Presentem les obres finalistes de la Mostra Fotogràfica organitzada pel 
Centre d’Higiene Mental Les Corts.
A càrrec del Centre d’Higiene Mental Les Corts

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

EXPOSICIÓ. QUE ME CUENTOS

Del 1 d’Octubre al 30 de Novembre

El conte de Charles Perrault mostra una Caputxeta adolescent i ingènua 
que es troba amb el llop. La versió original del segle XVII narra que l’animal 
la convida a despullar-se i un cop estirada al llit, abusa d’ella. L’exposi-
ció “Caputxeta reloaded” converteix, en canvi, la protagonista en una dona 
emancipada, més preparada davant la societat i amb capacitat de decisió. 
“Els contes del passat t’ensenyen com reconèixer i protegir-te del perill.”
A càrrec de Nien Boots

ITINERARI: “BESÀVIES FEMINISTES”

Dissabte, 9 de novembre, d’11 a 13 h     
Preu: 8, 80 €

Les lluites feministes a l’Anglaterra del segle XIX no van ser un moviment 
aïllat i van tenir repercussió en d’altres indrets, com ara a casa nostra.
Tant les burgeses benestants com les obreres patien sota el jou de la des-
igualtat de gènere i van buscar la manera de desfer-se’n. Dolors Monserdà, 
Carme Karr i Dorotea Chopitea van ser tres dones marcades per ideologies 
molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la condició de les dones. 
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta

El centre cívic es transformarà en 
una casa plena de màgia. Vindràs a 
veure-ho? Activitat per a infants de 5 
a 11 anys. Aforament limitat, cal ins-
cripció prèvia al Centre Cívic Sarrià.
Coorganitza: AEiG Sant Ignasi

G

G
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ACTIVITATS

CELEBREM EL NADAL 

Del 10 al 21 de desembre

I per Nadal us proposem, conjuntament amb les entitats del centre cívic, 
tot un seguit de propostes per a tots els públics. Mireu la programació i 
participeu en les activitats, concerts, tallers, recitals poètics, cantades de 
nadales i molt més! Perquè celebrar l’arribada del Nadal amb vosaltres fa 
molt de goig!
Consulteu-ne la programació específica.

ACTIVITATS FAMILIARS

ARRI, ARRI TATANET

Activitats per als més menuts de la casa

G

CICLE PERSONALITATS DE 
SARRIÀ: CONXITA BADIA. 
Dijous, 21 de novembre  
 a les 18.30 h
Activitat inclosa al cicle  
Passi del documental  
“Conxita Badia no existe”

A la casa tenim una sala que té nom 
de dona, és la sala Conxita Badia. 
S’hi fan xerrades, hi canta la coral, 
hi tenen lloc passis de microteatre... 
Però, qui va ser Conxita Badia? 

T

L’Eulàlia Domènech, besneta de Conxita, recupera en un documental la 
figura d’una de les grans oblidades de la música catalana del segle XX i 
part de la memòria històrica i cultural de Catalunya.  Les seves vivències i 
records s’entrellacen en una narració emotiva que recupera algunes de les 
poquíssimes gravacions que es conserven de l’artista al llarg de l’exhausti-
va recerca de filmacions d’Eulàlia Domènech per arxius de tot el món.

XIM-XIM DE CONTES

Dijous, 24 d’octubre,   
a les 17.30 h   
Espectacle recomanat per a 
famílies amb infants des dels 6 
fins als 36 mesos.

Aforament limitat 
Preu entrada: 3,19 €. Pots com-
prar les entrades al web.

Ara un, ara un altre, a poc a poc i 
sense fer soroll venen els contes, 
ens desperten els sentits, ens des-
cobreixen sons i juguen amb no-
saltres. Experiència amb contes i 
objectes per a nadons.
A cura de Susagna Navó, narradora.

G



ACTIVITATS

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 al web abans de l’espectacle i fins que hi hagi 
entrades o presencialment una hora abans de l’espectacle.

EL CARGOL MOSSI

Dissabte, 9 de novembre,   
a les 17.30 h   
Espectacle recomanat per a 
famílies amb infants a partir de 
2 anys.

El Mossi és un cargol solitari, tímid i 
desconfiat que gairebé sempre està 
refredat. Una tarda, un cuc entrema-
liat, molt divertit  i juganer li explica 
que es refreda perquè només surt 
de la seva closca quan ha plogut i 
l’anima a sortir més i a participar en 
les festes i jocs de la resta. 
Espectacle a cura de Cia La Closca

LA PETITA PROPOSTA

Cada dimecres, de 17 a 18 h     
Del 2 d’octubre al 4 de desembre

Petites propostes per a famílies de 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.

LA PETITA BIBLIOTECA 

Els dimecres a les 17 h
Del 8 d’octubre al 10 de desembre

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 acompan-
yades d’altres històries.
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 2 anys.

G
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ACTIVITATS

MÍNIM MOSTRA

Divendres, 8 de novembre,   
a les 19.30 h 
Entrada lliure,   
aforament limitat.

Espai de mostra, recerca i trobada 
que recull peces mínimes en crea-
ció i les posa davant d’un públic. Al 
final de cada MÍNIM es comunicarà 
la persona guanyadora de l’edició 
que rebrà un premi econòmic per 
al seu projecte artístic atorgat pels 
mateixos participants.

SUPORT A LA CREACIÓ

ACTIVITATS PER A JOVES

ESPAIS LABORATORI 

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

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

Dissabtes, de 15.30 a 17.30 h 
28 de setembre
5, 19 i 26 d’octubre 
9, 16, 23 i 30 de novembre 
Preu: gratuït (8 sessions)

Espai Laboratori obert de pràctica 
de skate i streetboard per a joves 
a partir de 12 anys. L’espai disposa 
de mòduls de skate, materials i for-
madors. Tot el necessari per a ini-
ciar-se en aquest esport. Vine a la 
pista dels jardins de la Vil·la Cecília 
els dissabtes amb el teu patí! 

MÍNIM CONVOCATÒRIA  

Setembre i octubre

Projecte de suport a la creació jove 
per a les arts de l’escena, la imatge, 
la música i més. Per a joves de fins 
a 29 anys. La Convocatòria MÍNIM 
cerca obres que s’estiguin cons-
truint, autors i intèrprets en procés. 
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 consul-
tar-ne  les bases a la web http://ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/sarria

G



ACTIVITATS

JOVE I CLÀSSICA 

Dilluns, 16 de desembre,  
a les 19 h   
Activitat gratuïta, aforament 
limitat

Recital de música de cambra orga-
nitzat per la Coordinadora de Rock 
de Sarrià conjuntament amb joves 
alumnes del Conservatori del Liceu 
de Barcelona. Per a més detall, po-
deu veure’n el programa específic. 
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià i alumnes del Liceu de 
BCN 

CONCERT AL SOTERRANI 

Divendres, 20 de desembre,  
a les 22 h
Preu: 3,19 € (*)

Concert on podreu escoltar els 
grups joves que assagen als bucs 
de la Coordinadora de Rock de Sa-
rrià.
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià

OPEN MIC + JAM SESSION   
AL SOTERRANI 

Divendres, 29 de novembre,  
a partir de les 22 h  
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 instru-
ment! Si vols consultar possible set 
list, contacta amb el Facebook de la 
Coordinadora de Rock de Sarrià. Si 
tens una banda, també pots trepitjar 
l’escenari. Back line, escenari i tèc-
nic a disposició.
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià

FESTA MAJOR DE SARRIÀ 

FESTA A LA PLAÇA

Dimecres, 10 d’octubre, de 16.30 a 19.30 h
Celebrem en família el calendari tradicional
Activitat gratuïta

És festa major i les famílies del centre cívic i les de l’Espai Familiar Petit 
Drac ho celebrem a la plaça amb el Castor Dentetes. Farem taller d’instru-
ments reciclats a la plaça Sant Vicenç i anirem de rua i fent soroll fins al 
Centre Cívic Sarrià per acabar amb una bona xocolata! 
Activitat per a famílies amb infants. 
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ACTIVITATS

CICLE DE POESIA A VIVA VEU

Cicle de recitals   
poètics a cura del Grup de 
Poesia del CC Sarrià

Aquest trimestre de tardor el grup de 
poesia durà la seva poesia al Centre 
Cívic Can Deu i a Can Castelló. com 
d’altres trimestres a centres cívics i 
altres en els seus tradicionals bolos 
fora del centre.
Recitals de tardor i nadal amb dates 
per determinar. Veure cartell espe-
cífic.

MARATÓ CRS / 6 HORES DE 
ROCK AL SOTERRANI

Divendres, 11 d’octubre,   
a les 18 h  
Activitat gratuïta

L’actual activitat musical de base 
de la CRS convoca diferents gene-
racions de conjunts musicals que 
han assajat o assagen i actuen o 
han actuat al Centre Cívic Sarrià 
des de fa uns vint anys aproximada-
ment. Enguany l’entitat vol presen-
tar un espai de música en directe i 
de trobada entre públic i músics de 
diferents generacions, on diferents 
bandes passin per l’escenari des de 
la tarda fins a la mitjanit ininterrom-
pudament en el marc de la Festa 
Major de Sarrià 2019. Brandelgar 
(indie), Whisky Bar (rock) o els Sar-
castic Demons (heavy metal) són 
algunes de les bandes confirmades.
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià

GT

ACTIVITATS PER A LES PERSONES GRANS

SARRIÀ LIVE CONTEST 2019

Divendres 4 d’octubre , a 
les 21.30 h   
Activitat gratuïta als Jardins de 
la Vil•la Cecília

18è Concurs de Directes de la Coor-
dinadora de rock de Sarrià
Concert amb els quatre grups fi-
nalistes de la Convocatòria 2019 a 
nivell de Barcelona i rodalies. Els 
grups finalistes son: Alison Darwin 
(indie rock), Vitti y la banda del Pul-
po (rumba fusió), Jems (indie rock) i 
Flux (electromestissatge), Una gran 
nit de música amb directe, amb ban-
des joves i emergents per a la Festa 
Major de Sarrià 2019. Final de festa 
ballable amb música de discjòquei 
(DJ’ CRS)
Coorganitza: Coordinadora de Rock 
de Sarrià.

G
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 “CARTELLS   
JAM SESSION CRS”

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

L’exposició és 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 
immendiat però també de la ciutat. 
Destaquem de l’obra de l’Albert, la 
llibertat i originalitat creativa per ofe-
rir-nos diferents visions i temàtiques 
del que seria, en principi, un mateix 
esdeveniment tot reflectint i antici-
pant-se al fet que una jam mai serà 
igual a l’anterior.
 A càrrec de la Coordinadora de 
Rock de Sarrià

TOT UN CURS DE PETITES 
PROPOSTES

Galeries
De l’1 al 30 de setembre

Els infants de l’Espai Infantil han 
participat un munt de petites propos-
tes aquest any:
Estampant en fang, fent aquarel•la, 
pintant flors, jugant amb d’animals, 
amb els trens, fent ventalls, puzles 
i murals, plantant pensaments, fent 
un gran mural o una petita sardina 
ballarina. Ho voleu veure? Veniu!!! 
Estarem a les galeries durant tot el 
mes de setembre.

“LA MORT,   
DIGNA IL•LUSTRADA”

De l’1 al 31 d’octubre

31 joves professionals de la il·lustra-
ció donen la seva visió de la MORT 
DIGNA.
Forma part d’un projecte per trencar 
la visió estereotipada habitual sobre 
la mort, iniciar un diàleg sobre la 
mort i els desitjos de cada persona 
en el procés final de vida.
A càrrec de Dret a Morir Dignament 
(dmd Catalunya)
Inaguració: dijous, 3 d’octubre,

EXPOSICIONS



ACTIVITATS

“LA COL·LECTIVA” 

De l’1 al 31 d’octubre

20 artistes LGBTI+, 20 mirades di-
ferents. “La Col·lectiva” genera un 
espai que proposi reflexions al vol-
tant del col·lectiu LGBTI+, així com 
de la diversitat, l’amor, la identitat i 
la sexualitat, mitjançant tècniques 
variades com la pintura, la il·lustra-
ció i la instal·lació.

“QUE ME CUENTOS”

Del 1 d’Octubre 
al 30 de Novembre

El conte de Charles Perrault mostra 
una Caputxeta adolescent i ingènua 
que es troba amb el llop. La versió 
original del segle XVII narra que 
l’animal la convida a despullar-se i 
un cop estirada al llit, abusa d’ella. 
L’exposició “Caputxeta reloaded” 
converteix, en canvi, la protagonis-
ta en una dona emancipada, més 
preparada davant la societat i amb 
capacitat de decisió. “Els contes del 
passat t’ensenyen com reconèixer i 
protegir-te del perill.”
A càrrec de Nien Boots
 

“EL SO D’UN TRAÇ”

De l’1 al 31 d’octubre

No hi ha paisatges absolutament 
silenciosos. Qualsevol racó, qual-
sevol indret, no només s’ha de 
completar amb atenció, sinó que 
també cal escoltar-lo i les pintures 
poden tenir so i es poden escoltar 
les pintures d’en Francesc Besses. 
Deixeu-vos emportar pel so que 
desprenen.
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“20 EXLIBRIS DE FRANK  
ALPRESA”

Del 2 al 30 de novembre

30 quadres sobre l’obra de Frank Al-
presa, il•lustrador i gravador (1900-
1970). Aquesta exposició mostra 
gravats de biografies de la societat 
barcelonina de l’època així com bio-
grafia explicativa.
A càrrec de Sílvia Grossmann Alpre-
sa (neta de l’artista)

“COLORS”

Del 2 al 30 de novembre

L’Exposició “COLORS” es el recull 
les 24 fotos finalistes que han par-
ticipat a la Mostra Fotogràfica 2019. 
La Mostra és una iniciativa del Grup 
CHM Salut Mental que pretén pro-
moure la inclusió social de les per-
sones amb experiència de trastorn 
mental  tot fomentant la participació 
activa i l’ús d’espais i equipaments 
de la ciutat.   
A càrrec del Centre d’Higiene Men-
tal Les Corts

“RECORDS    
EN BLANC I NEGRE”

Del  2 de desembre   
al 31 de gener

El Dr. Joan Miquel i Quintilla va ser 
el fotògraf d’aquestes instantànies 
analògiques i en blanc i negre que 
inclouen anys anteriors al 1933 i fins 
al 1983.
Partint dels tres temàtiques: “com 
es feia abans”, “homenatge a les 
dones” i “imatges del Somorrostro”, 
en aquesta exposició, podrem vi-
sualitzar l’evolució social d’aquests 
50 anys i descobrir un testimoni de 
la història contemporània del nostre 
país.
Exposició a càrrec de www.barce-
lonafotoantic.com  



SERVEIS I ENTITATS

ESPAI INFANTIL EL PARC

Servei de lleure i joc a l’espai obert 
del jardí de Santa Cecília per a fa-
mílies amb nens i nenes de fins a 6 
anys. Disposem de jocs i elements 
lúdics d’exterior per compartir un es-
pai de lleure amb la família i l’entorn 
natural.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 
h a 13 h i de 17 a 20 h, i dissabtes, 
de 10 a 13 h.
A partir de novembre l’horari serà de 
dilluns a divendres d’11 a 14 h i de 
16.30 a 19 h, i dissabtes d’11 a 14 h.

AULA MULTIMÈDIA

L’aula multimèdia disposa d’un ho-
rari diari de lliure accés per als usua-
ris i usuàries que en vulguin gaudir. 
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 20.30 h   
En el cas que el centre cívic faci ús 
de la sala multimèdia per a activitats 
dirigides dins dels horaris oberts 
ho 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

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 
lucre. 
Podeu trobar-ne 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’expo-
sicions de 25 m2  cadascuna i 9 
carrils expositors que en total fan 
12 metres 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 mit-
jançant exposicions que hi estan 
relacionades.
Un altre espai habilitat per realitzar 
exposicions és el bar de l’equipa-
ment, destinat a exposar-hi foto-
grafies d’artistes amateurs per tal 
d’oferir un espai on puguin mostrar i 
donar a conèixer la seva obra.
De dilluns a divendres, de 9 a  21 h, 
i dissabtes de 10 a 21 h
Consulteu-ne la disponibilitat i les 
condicions d’ús al web www.bcn.
cat/ccsarria  o escrivint un correu 
electrònic a  exposarria@qsl.cat o 
bé trucant al Centre Cívic Sarrià: 93 
256 27 20.  

CONNEXIÓ WI-FI

Espai per poder-vos connectar a 
Internet de forma gratuïta a través 
dels vostres portàtils o PDA. 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h, 
i dissabtes, de 10 a 21 h

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

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)

PUNT DE BOOKCROSSING  
“ALLIBERA EL TEU LLIBRE”

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

RECOLLIDA DE TAPS  
SOLIDARIS

Recollida de taps de plàstic per 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 desti-
nats a combatre l’esclerosi múltiple. 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h, 
i dissabtes, de 10 a 21 h.

PUNT VERD

Recollida de roba 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
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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

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 

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

COL•LECTIU DE PERSONES 
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
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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.
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.

LA TRIBU

Grup de mares amb nadons o in-
fants menuts de l’Espai Infantil El 
Parc que es troben per jugar, xerrar, 
compartir estones i activitats.
Es troben els matins a l’Espai Infan-
til El Parc.

Segueix-nos
a les xarxes socials 

i al web del centre cívic!

Escaneja el codi QR amb el teu mòbil

Instagram:

Facebook: Web:

Twitter:
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Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi 

C/ Eduardo Conde, 22-42 08034
Barcelona
Tel.: 93 256 27 20
Fax.: 93256 27 24
ccsarria@qsl.cat
Gestió tècnica: QSL

FGC. Reina Elisenda i Sarrià
Metro: L3 Maria Cristina
Bus: 6,34,63,68,70,78,130, V3 i V5

Segueix-nos a les xarxes socials:
ccivics.bcn.cat/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
twitter.com/ccivicsarria
ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h

ADREÇA    HORARIS

MAPA


