TALLERS,
CICLES I
ESPECTACLES
Tardor 2019

Casa Groga

Centre Cívic Casa Groga

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: Des del dilluns 16 de setembre a les 16 h fins al dimecres 25 de setembre de 2019.
Els dies 23 i 24 no hi haurà inscripcions ja que el Centre restarà tancat.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, excepte el dilluns 16 que
comencen a les 16 h.
Inici dels tallers: La setmana del 30 de setembre.
Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.
Normativa:
Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu assistit
a la primera o no. Cal que porteu el rebut.
Els tallers específics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.
Cada persona només pot matricular-se ella mateixa i dues persones més.
Els tallers destinats a menors d’edat o aquells en què se sol·liciti el 50 % de descompte
d’atur o el 50 o 75 % per a persones amb discapacitat, no tenen inscripció en línia. Caldrà formalitzar-la presencialment i omplir la documentació que el Centre proporcionarà en el
moment de la matrícula.
Les sol·licituds s’han de presentar dins el període d’inscripció.
El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció.
Preus públics 2019, IVA no inclòs
• Tallers genèrics: 2,90 €/hora
• Tallers especialitzats: 4,84 €/hora
• Tallers familiars: 3,39 €/hora
• Tallers generals per a menors de 25 anys i majors de 65 anys: 2,42 €/hora
• Itinerari cultural: 3,39 €/hora
Inscripcions en línia: A partir del 16 de setembre a les 16 h, a:
ajuntament.Barcelona.Cat/ccivics/casagroga
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ACTIVITAT GRATUÏTA

TALLERS

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
IOGA
Disciplina que neix de l’observació i de l’experimentació de l’individu. Fer-ne aporta serenitat física, mental i respiratòria: un equilibri més
gran per a una millor qualitat de vida.
A càrrec d’Elvira Paredero
GRUP A
Els dilluns i dimecres, de 19.30 a 21 h
Període: Del 2 d’octubre a l’11 de desembre
Total d’hores: 31,5
Preu: 110,53 €
GRUP B
Els dimarts i dijous, de 9.45 a 11.15 h
Període: De l’1 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 31,5
Preu: 110,53 €
GRUP C
Dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Període: De l’1 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 31,5
Preu: 110,53 €
El dijous 31 d’octubre no hi haurà classe

MÈTODE PILATES
Exercici físic que millora la mobilitat del cos
especialment de les articulacions, amb total
control del moviment dels músculs; desenvolupa consciència corporal, correcció de la
postura, equilibri i alineació del cos millorant
l’agilitat i el to muscular, adaptat a les patologies de cadascú.
Els dilluns i dimecres, de 20.45 a 21.45 h
Període: Del 2 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 20
Preu: 70,18 €
A càrrec de Air Active

TONIFICACIÓ DIRIGIDA FUNCIONAL
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El Total Body Conditioning és una tendència
en fitness que proposa exercicis de tot el cos
per posar-lo en plena forma física. El T.B.C.
està basat en els principis de l’educació física,
i busca aconseguir un condicionament físic
general, sense centrar-se en un aspecte o part
concreta del cos.
Els dimecres, de 10 a 11 h
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
Tallerista a determinar

GAC & DANCE
El GAC és una modalitat de gimnàstica dirigida, dedicada a enfortir i tonificar les zones
dels glutis, abdominals i cames, zones que
són les més afectades per la vida sedentària.
Els dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
A càrrec d’Enrique Dorado

ZUMBA FITNESS
Esteu preparats per divertir-vos i posar-vos
en forma? El Zumba® s’inspira en la música llatina i internacional per cremar calories
mitjançant el ball.
A càrrec d’Enrique Dorado
GRUP A
Els dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
GRUP B
Els dijous, de 18.30 a 19.30 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
El dijous 31 d’octubre no hi haurà classe

TAI-TXI PEL BOSC
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Passejar en silenci pel bosc, practicar una
disciplina corporal que et faci més permeable
al ritme de la natura, aquesta activitat està
orientada a desenvolupar un diàleg intern, una
escolta, un retrobament a partir del silenci, el
caminar i moure’s i la natura.
Els dilluns, de 10 a 11.30 h
Període: Del 7 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 15 hores
Preu: 52,64 €
A càrrec d’Isaac Julià

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS
DECORATIVES

SEVILLANES

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Apreneu a preservar la bellesa i la utilitat del
moble i a prevenir-ne les alteracions de l’aparença original.
GRUP A
Els dimarts, de 17 a 19 h
GRUP B
Els dimarts, de 19 a 21 h

Taller pensat per a persones que sàpiguen
ballar sevillanes i vulguin perfeccionar aquest
ball. Nivell intermedi.
Els dimarts, de 20 a 21 h
Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €
A càrrec de Sílvia Ortiz

DANSA & CONTACT

Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 20
Preu: 70,18 € + 10 € de material
Els 10 € de material s’han de donar al tallerista el primer dia de classe.
A càrrec de Mar Fumadó

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA
TAST DE TEATRE

m’apunto segur que tothom ja en sap i em
sentiré incòmode”... Has pensat o dit alguna
vegada alguna d’aquestes frases? Doncs
aquesta és la teva! Una oportunitat de prendre
contacte amb el llenguatge teatral a través del
joc i l’experiència grupal. Un tastet de teatre
per obrir la gana i menjar-se l’escenari!
Taller adreçat a totes aquelles persones amb
ganes d’iniciar-se en el món de la interpretació
i d’adquirir noves eines d’expressió.
Els dimecres, de 19 a 20.30 h
Període: Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €
A càrrec de Pilar Fernández

N

“No he fet mai teatre i em fa una mica de
vergonya, però m’agradaria provar- ho”.
“Tothom s’ho passa molt bé fent teatre, per
què deu ser?”. “Vull fer teatre però si
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A partir del joc, la improvisació i l’exploració
del propi moviment, aprendrem la tècnica de
la dansa contemporània i el contact improvisació (CI), habitarem el cos i el moment present, dansarem connectant amb les nostres
emocions, alliberant i canalitzant de manera
sana a través de l’art de moure. Construirem
un espai sagrat on el cos podrà fluir, permetre, gaudir, on es fa callar a la ment i la nostra
dansa interna i la música ens portaran de tornada al nostre ésser més autèntic, a la nostra
pròpia creadora.
Els dilluns, de 18.30 a 20 h
Període: Del 7 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €
A càrrec de Beatriz Acitores

START, CAMERA AND ACTION!
LET’S ANIMATE IN ENGLISH!

LLENGÜES
APRENENTATGE CREATIU DE LA
LLENGUA FRANCESA

N

No s’aprèn una llengua des de 0, sinó recolzant-se en molts altres coneixements previs
que cada participant ha anat acumulant al
llarg de la seva vida. En aquest taller, volem
ajudar a perdre la por a l’hora de parlar una
altra llengua, valorant la trajectòria de cada
persona. Per això, proposo ser facilitadora
d’una experiència creativa en la qual intentarem mitjançant un dispositiu creatiu fomentar
una nova experiència d’aprenentatge de la
llengua francesa. Necessita almenys nivell A2
de francès.
Els dilluns, de 19 a 20.30 h
Període: Del 7 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €
A càrrec d’Océane Luguern, d’Amiable Language Services
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(1r, 2n i 3r de primària)
“Filmem en anglès” es tracta d’un taller
predominantment pràctic en el que els infants
exploren a través de l’experimentació amb
la tècnica d’animació stop-motion el camp
lingüístic de l’anglès.
Es diverteixen jugant i experimentant amb la
seva creativitat i amb les diferents tècniques
de l’animació (el dibuix, el collage, l’animació
en volum i la pixelació) mentre aprenen anglès
i milloren els seus coneixements d’aquest
idioma. La creació d’un audiovisual (crear
un conte amb elements narratius i els seus
personatges, utilitzar la seva veu com a fil
conductor) permet fomentar l’ús del llenguatge i la producció col·lectiva del grup.
Els dijous, de 18.15 a 19.15 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 26,62 €
El dijous 31 d’octubre no hi haurà classe
A càrrec d’Anja Steidinger

INFANTS, ADOLESCENTS I
JOVES
JUGUEM EN ANGLÈS
(P3, P4 i P5)
Fem que els més petits de la casa aprenguin
anglès d’una manera divertida i sorprenent.
Els dijous, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 26,62 €
El dijous 31 d’octubre no hi haurà classe
A càrrec d’Anja Steidinger

BALLET CLÀSSIC
Comenceu a fer els vostres primers passos
en el món de la dansa. Engresqueu-vos amb
nous jocs, moviments i expressions.
Els infants de P3 i P4 aniran al grup A
Els infants de P5 i 1r aniran al grup B
GRUP A (P3 I P4)
GRUP B (DE P5 I 1R)
Els dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 7 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 26,62 €
A càrrec de Sant Andreu Pas a Pas

DIBUIX I PINTURA
(3r i 4t)
Combinació d’exercicis de dibuix i pintura i
treballs personalitzats. Acompanyament en el
procés creatiu de cada infant.
Els dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 7 d’octubre al 9 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 26,62 €
Tallerista a determinar

Els dijous, de 17.15 a 18.15 h
Període: Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 41,02 €
El dijous 31 d’octubre no hi haurà classe
A càrrec de Judith Viedma

TALLERS FAMILIARS
VIATGE A L’INTERIOR DELS CONTES
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A molts de nosaltres, petits i grans, ens
agrada llegir i explicar contes. També gaudim
quan ens els llegeixen o ens els expliquen, o
quan els veiem representats en un escenari
o pantalla. Però... I ser nosaltres el conte?
Provem de ser cases, castells, personatges,
barretines, escombres i cistells? Volem ser
el vent i la pluja, la por i l’amor, el principi i el
final. Volem entrar als contes d’ahir, als d’avui
i potser als de demà. Ens hi atrevim?
Taller familiar que vol promoure la descoberta
de diferents llenguatges escènics i narratius a
través del joc teatral. Els infants han de tenir
un mínim de 6 anys i s’han d’inscriure amb
algun adult
Els dimarts, de 17.15 a 18.45 h
Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 61,53 €
A càrrec de Pilar Fernández

IOGA EN FAMÍLIA (0-3 ANYS)
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Ioga en família és una forma de fomentar
la trobada familiar en un ambient divertit i
relaxat.
Alhora que realitzem les asanes de ioga,
enfortim el vincle afectiu en un pla diferent del
de la comunicació verbal.
Una pràctica que afavoreix, no només la
pròpia harmonia i equilibri, sinó l’harmonia
familiar i la unió.

AULA DE NOVES
TECNOLOGIES
Tallers, càpsules formatives i activitats complementàries
XARXES SOCIALS
Facebook per a tots; Què és Instagram?;
Necessito Twitter, què m’aporta, per a què
serveix? ...
Et convidem a explorar el món de possibilitats que l’ús efectiu de les xarxes socials
t’ofereixen.
Els dimarts, de 16.30 a 18 h
Període:
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €
A càrrec de Maria Martínez

SMARTPHONE!
Les noves aplicacions han arribat per fer-te la
vida més fàcil, però si no sap per on començar estàs només a un clic per posar-te al
dia i treure profit al teu mòbil o Tablet.
Els dimarts, de 18 a 19.30 h
Període: De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total d’hores: 15
Preu: 52,64 €
A càrrec de Maria Martínez

JORNADA DE ROBÒTICA I NOVES
TECNOLOGIES

G

Divendres, 27 de desembre, a les 17 h
En una mateixa tarda disposarem en paral·lel
de racons amb activitats diverses perquè
tothom pugui descubrir i jugar amb la robótica
i les noves tecnologies. S’ensenyarà com funciona i com es crea la tecnologia d’una forma
lúdica i divertida, sent cadascú protagonista
del seu propi aprenentatge.
Disposarem d’un espai familiar on els més
petits juntament amb les seves famílies també
puguin participar de la jornada.
Dirigit a totes les edats.
A càrrec de Nubotica Academy
Amb la col·laboració de la Sala Jove. Pla
de Barris de Sant Genís dels Agudells - La
Teixonera

Divendres 4 d’octubre, a les 18.30 h
Entre dos aguas – pel·lícula
Ferides - curtmetratge
Divendres 18 d’octubre, a les 18.30 h
Viaje al cuarto de una madre – pel·lícula
Suc de síndria - curtmetratge
Divendres 8 de novembre, a les 18.30 h
Con el viento – pel·lícula
A mitges - curtmetratge
Divendres 22 de novembre, a les 18.30 h
Petra – pel·lícula
Organizar lo(im)posible - curtmetratge
Divendres 13 de desembre, a les 18.30 h
Figuras – pel·lícula
Soleà: els néts dels altres catalans - curtmetratge

LECTURES DE MEL I FOC
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La sala de noves tecnologies consta de 10
ordinadors amb accés lliure de dilluns a dijous
de 10 a 13 h i de 17 a 20h i sempre que no hi
hagi activitat pròpia de l’equipament o cessió
d’espai a entitats.

Dimarts, 8 d’octubre, a les 18.30 h
Et proposem que triïs textos que siguin especials per a tu i els comparteixis amb nosaltres
mitjançant una lectura oberta, tant de poesia
com de prosa, en un ambient íntim i distès.
Tothom està convidat a participar-hi. Hi haurà
un petit refrigeri per als assistents.
Col·laboració: Biblioteca Montbau Albert-Pérez Baró

CICLES

PATI DE BUTAQUES
ARTS ESCÈNIQUES EN FAMÍLIA

AULA OBERTA

PANTALLA BCN
D’octubre a desembre
L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de
la Barcelona Film Commission, vol estimular
i consolidar la difusió de la cinematografia
realitzada, rodada o produïda a Barcelona i
donar-la a conèixer a la ciutadania. Pantalla
Barcelona apropa el cinema recent fet a la
ciutat als diferents districtes de Barcelona a
través de les pantalles de diversos centres
cívics.
Quinzenalment podrem gaudir de la projecció
d’una pel·lícula, un curtmetratge i una activitat
complementària dirigida pels organitzadors
del cicle.
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Cicle familiar de cap de setmana a la Casa
Groga; espectacles infantils, tallers, animacions, cinema ... Un diumenge al mes, i per
a tots vosaltres, aquelles activitats que més
agraden a tota la família. Us hi esperen!
Diumenge 13 d’octubre, a les 12.30 h
EL VIATGE MÉS BONIC DEL MÓN
Tres taques de colors s’escapen del taller del
pintor Joan decidides a conèixer món i omplir-lo de color. Viatgen per mar fins a la ciutat,
deixant un rastre de color al seu pas i ho revolucionen tot. El pintor les persegueix d’aprop,
decidit a domar-les. Junts aconseguiran fer el
quadre més bonic del món.
A càrrec de Boia Teatre

Diumenge 24 de novembre, a les 12.30 h
MUSICIS NATUA
Clàssica Horta-Guinardó.
Concert familiar amb un variat repertori on
s’interpreten obres creades com tribut a la
naturalesa, ja sigui en forma d’animal com
en el cas de Haydn, en forma vegetal com
Puccini o Dvorak, o paisatgística com Bloch, o
Toldrà. Aquestes obres es troben meticulosament entrellaçades amb diferents moviments
dels quartets de corda compostos en l’època
inicial de la creació del quartet de corda al
segle XVII.
A càrrec de Moana Quartet (Rubén Herrera i
Carlota Novell - violins, Anna Ribera - viola i
Clara Manjón - violoncel)
Consultar la difusió específica a:
https://classicahg.cat
Diumenge, 15 de desembre, a les 12.30 h
SOMIANT PINZELLS
“Somiant pinzells” és una innocent història
d´amor entre un pintor que busca la seva
inspiració, l´emoció, per trobar finalment la
seva musa... És un espectacle familiar ple
d´emocions, sorpreses i situacions divertides,
on gaudireu compartint-ho amb els seus
personatges...
És un espectacle gestual on no calen paraules, tot s’expressa a través de l´emoció i l’humor. És un espectacle interactiu, on el públic
és part de l´història. No us ho perdeu!!
Espectacle emmarcat dins de la Setmana de
Nassos
A càrrec de Clown Science Dreams, una
organització dedicada a proporcionar programes educatius a través del teatre i del clown,
a refugiats arreu del món.

SHOW ME!
Nou cicle de petit format que té la voluntat de
presentar les propostes artístiques i comunitàries de totes les persones, grups i entitats
que s’apropen a la Casa Groga amb la voluntat de desenvolupar un projecte de caire artístic i sociocomunitari. Els formats poden ser
molts i diversos: assajos oberts, work in progress, portes obertes, mostres audiovisuals,
jornades ... tota proposta artístico-social en
construcció o permeable a canvis. El públic
assistent i participants poden, previ acord
amb les companyies, transmetre un feed-back
respecte a les peces representades.
Feu-nos arribar les vostres propostes!
Divendres ,11 d’octubre, a les 19 h
UN PASTÍS A REPARTIR
Espectacle teatral a càrrec de l’Àrea de Teatre
Comunitari de Plàudite Teatre, que acull
projectes artístics realitzats per artistes dins
la comunitat i conjuntament desenvolupen un
objectiu d’interès comunitaria donant-li una
forma final artística i escènica dirigida a diversos col·lectius i agents socials. Art, aprenentatge, participació, integració, interculturalitat,
felicitat, són paraules clau en aquest model.
A càrrec de Plàudite Teatre, sota la direcció de
Jordi Romero.
Divendres, 29 de novembre, a les 17 h
APROPA’T ALS ESCACS
Activitat desenvolupada per l’Associació
d’Escacs Agudells, pensada per a qualsevol
aficionat als escacs que vulgui conèixer altres
persones amb el mateix interès, jugar partides
amistoses, experimentar el joc real en cas
d’haver jugat sempre contra màquines, etc.
Una oportunitat per gaudir dels escacs amb
altres aficionats del barri.
A càrrec de l’Associació d’Escacs Agudells

PASSEJA’T! PER LA CIUTAT DE LA MÀ
DELS NOSTRES CICLES
Un cop al trimestre sortirem en grup a
conèixer espais de la ciutat relacionats amb
els nostres cicles i activitats. Aquesta tardor
és el torn de l’Estrena’t i la DANSA
Dissabte, 16 de novembre, a les 12 h
Tots aquells que us inscriviu podreu assistir a
l’espectacle familiar StemmeStammen / Veus
tribals que es farà al Mercat de les Flors dins
del festival El Més Petit de Tots.

AMB VEU DE DONA
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Divendres, 25 d’octubre, a les 19 h
AMB 4 OVARIS
Espectacles d’improvisació teatral en clau
d’humor, fets a mida, adaptats a totes les
edats i col·lectius, on el públic juga un paper
clau dins la creació del Show.
Espectacles plens de gestualitat per petar-se
de riure!
A càrrec de la cia. 2x2 Impro

ESTRENA’T DANSA
STEMMESTAMMEN / VEUS TRIBALS
Recomanat de 0 a 3 anys
A StemmeStammen, els límits entre la sala i
l’escenari es desdibuixen a favor d’un espai
visual acollidor on els nens i els adults puguin
trobar el seu lloc , per estar junts. A través
de situacions familiars, l’humor i el joc, la
companyia noruega crea un imaginari propi
que ens evocarà associacions tant a rituals
tribals com a “l’absurd” que sovint conviu
amb les regles dels jocs de nens. La veu masculina, intensa, a voltes massa gruixuda però
reconfortant per als nadons, que la senten i
reconeixen, ens parlarà de dialectes llunyans,
paraules absurdes i ancestrals que ens vénen
a trobar en aquesta nova creació del noruec
Karstein Solli, on descobrim que el cos és
també instrument, caixa de ressonància.
Concepte, coreografia i direcció Karstein
Solli / Música Oystein Elle / Intèrprets Ibrahim
Fazlic, Alexander Aaro, Geir Hytten, Oystein
Elle / Escenografia i vestuari Vitor Monico
Truzzi / Il·luminació i vídeo Sabina Jacobsson
Hora i lloc de trobada: A les 11.45 h a la porta
del Mercat de les Flors
Durada de l’activitat: 40 minuts aproximadament
Preu: 6,15 € per persona (els infants també
paguen)
Inscripcions prèvies fins a esgotar les places.
Data límit dimecres 13 de novembre. Inscripcions presencials o online a través de http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

Del 23 d’octubre al 29 de novembre
Mostra anual de dansa, teatre, música i circ
que pretén apropar les arts escèniques al barri
a través d’exposicions, xerrades i itineraris i
promociona, fomenta i dona oportunitat als
grups emergents de la ciutat de Barcelona i
ofereix als guanyadors una via d’accés a les
sales comercials.
Dimecres 23 d’octubre, a les 19 h
XERRADA: ENDAVANT AMB EL
RETROVISOR POSAT
(innovar en dansa sense desarrelar-se) a
càrrec d’Anna Romaní adreçada a ballarins,
coreògrafs, companyies i amants de la dansa
en general.
Del 6 al 29 de novembre
CRU. BEHIND THE SHOW
Exposició a càrrec de Marga Parés que fa una
radiografia de què passa darrera dels escenaris i durant la preparació dels espectacles de
dansa.
Divendres, 15 de novembre, a les 19 h
FINAL DE LA DISCIPLINA DE DANSA
Un jurat professional triarà els guanyadors
del premi jurat i el públic serà l’encarregat del
premi del públic. Els guanyadors actuaran a
diferents sales professionals i festivals.
(Consulteu-ne la difusió específica)
Dissabte, 16 de novembre, a les 12 h
PASSEJA’T
Sortida al Mercat de les Flors a gaudir de
l’espectacle familiar Stemmestammen / Veus
Tribals prèvia inscripció. (0-3 anys)

CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA D’HORTAGUINARDÓ
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Cicle de música clàssica organitzat pel
Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament
de Barcelona. Any rere any, oferim un cicle de
concerts de música clàssica i altres activitats
complementàries a Biblioteques, Centres
Cívics, Casals i altres equipaments de forma
gratuïta.
Diumenge 24 de novembre, a les 12.30 h
MUSICIS NATUA
A càrrec de Moana Quartet (Rubén Herrera i
Carlota Novell - violins, Anna Ribera - viola i
Clara Manjón - violoncel)
Consultar la difusió específica a:
https://classicahg.cat

Dimecres,11 de desembre, a les 19 h
Xerrada a càrrec de Clown Science Dreams
que ens explicaran els seus projectes i la seva
experiència amb els refugiats a Síria, Irak,
Banlgadesh, Myanmar, Somàlia ...
Diumenge, 15 de desembre, a les 11.30 h
Per cloure la Setmana de Nassos celebrarem
una jornada plena d’activitats, tallers, espectacles ... en col·laboració amb l’Associació de
Comerciants de Sant Genís i la realització del
sorteig de Nadal.
L’espectacle familiar anirà a càrrec de Clown
Science Dreams
(Consulteu-ne la difusió específica)

EXPOSICIONS
RENOVA LA TEVA ROBA
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Divendres, 29 de novembre, a les 17 h
Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat dins la Setmana Europea de Prevenció
de Residus. Una xarxa de punts d’intercanvi
de peces de roba arreu de la ciutat. Podràs
portar la roba a un punt i intercanviar-la a
qualsevol altre punt!
Porta-hi la roba que ja no facis servir i emporta’t una altra peça que t’agradi!
Una iniciativa per fomentar el consum responsable i la prevenció de residus.
Recollida de roba: del 25 al 28 de novembre .
Matí: de 9.30 a 14 h
Tarda: de 16 a 20.30 h

UNA SETMANA DE NASSOS
Del 9 al 15 de desembre
Arriba la 9ª edició del projecte de cooperació i
solidaritat on oferim una programació conjunta amb diverses ONGs i entitats que treballen
amb temes de solidaritat.
Col·laboració: Pantalla BCN i Clown Science
Dreams.
Dimecres 4 i 11 de desembre
Projecció d’una pel·lícula, un curtmetratge i
una activitat complementària dirigida a alumnes de secundària.

De l’1 al 29 d’octubre
DE L’OMBRA A LA LLUM
De l’ombra a la llum és una exposició de fotografia, formada per 15 retrats en blanc i negre
de Maria Espeus (premi de Cultura CoNCA
2017) i 15 fotografies a color fetes per cinc de
les participants al taller de fotografia i paraula,
adreçat a dones que han patit violència masclista: Núria Casasús, Sylvia CR, Lia Mestre,
Maribel Palma i Maria Mercè Valls. L’objectiu
de l’exposició és denunciar la xacra de la
violència masclista a través de dones que
l’han patit en primera persona. Cinc dones,
de les 15 retratades per la Maria Espeus, no
van voler donar la cara per la por al seu maltractador. Cada retrat de la Maria Espeus va
acompanyat d’una frase de l’escriptora Rosa
Regàs i la resta de fotografies amb frases de
les pròpies dones autores. El disseny gràfic és
de Peret.
Organitzadors: Fundació Setba i Photogenic
Festival
A càrrec de l’Institut Català de la Dona
Del 6 al 29 de novembre
CRU. BEHIND THE SHOW
Aquest projecte va començar fa 8 anys amb la
intenció de reivindicar el cos pel que és: una
màquina increïble i la única existència física
que ens uneix al món.
A la societat occidental tot artista que utilitza
el seu cos com a eina de creació artística
està terriblement infravalorat; encara que

se segueixi pagant una entrada per veure
l’espectacle final, un no és conscient del que
està veient en realitat, del dur treball que hi ha
darrera.
A mode de “reportera de guerra” en assajos
a porta tancada, busco capturar aquests
moments d’intensitat, aquestes imatges que
mostren l’esforç i dedicació i a vegades la
brillantor mateixa de la creació, de la improvisació.
A càrrec de Marga Parés.
Del 3 al 27 de desembre
UNA MIRADA AL SOMRIURE DELS
REFUGIATS
Som Clown Science Dreams, una organització
dedicada a proporcionar programes educatius
a través del teatre i del clown, a refugiats arreu
del món.
Volem compartir amb vosaltres les imatges
de les nostres experiències arreu del món,
compartint riures i emocions amb la gent refugiada i vulnerable de molts països al continent
asiàtic, africà i a l´Orient Mitjà.
A través de l´objectiu de la càmera volem
mostrar els cors de la gent que ens hem
trobat pel camí, perquè vosaltres també la pugueu sentir i percebre, per donar-nos compta
de la riquesa del món i les seves gents. Acompanyeu-nos en aquest gran viatge!
A càrrec de Clown Science Dreams

Maldà Teatre
Inscripció prèvia fins al dilluns 21 d’octubre
Dimecres,11 de desembre, a les 19 h
COMPARTINT SOMRIURES AMB ELS
REFUGIATS DEL MÓN
Som Clown Science Dreams, una organització
dedicada a proporcionar programes educatius
a través del teatre i del clown, a refugiats arreu
del món. Viatgem per tot el món per ensenyar
i aprendre, emocionant i fent gaudir, compartint amb la gent més vulnerable, per un món
més just, un món amb més oportunitats per a
tothom. Volem compartir les nostres experiències amb vosaltres, per gaudir junts, per donar
veu a tanta gent amb tant de talent arreu del
món, per ser més conscients de les realitats
que existeixen al món. Hem estat a països
com Bangladesh, Somàlia, Síria, Iraq, on hem
compartit experiències amb diferents comunitats de refugiats. A través de la nostra xerrada
coneixereu la situació dels refugiats a través
del somriure dels nens, de gaudir dels joves,
de les ganes d´expressar de la gent que pateix
conflictes, que ha de fugir per conèixer la pau,
i encara així no podem trobar la seva llar.
Us esperem perquè plegats vivim el veritable
somriure d´aquest món, volem que veieu amb
nosaltres tot l´amor que ens hem trobat en
els nostres viatges, en els cors de qui menys
tenen, amb les ganes de viure als ulls.
A càrrec de Clown Science Dreams
Inscripció prèvia fins al dilluns 9 de desembre

XERRADES
Dimecres 23 d’octubre, a les 19 h
ENDAVANT AMB EL RETROVISOR POSAT
(innovar en dansa sense desarrelar-se)
Tot creador busca innovar, d’una manera o
d’una altra. Busca idees noves sabent que ja
està tot inventat. Busca una combinació nova,
doncs. Combinació d’elements que pot fer
segles que estan en pràctica. És interessant
rastrejar les fonts escrites de dansa que es
conserven des del segle XIV, passant pels
tractats i manuscrits del Renaixement i del
Barroc, per anar trobant pistes de quins han
estat aquests elements que s’han mantingut i
combinat, que han preocupat els creadors de
tots els temps.
A càrrec d’Anna Romaní, coreògrafa i ballarina
i membre de Els Pirates Teatre, gestors del

FESTES TRADICIONALS
Dijous 31 d’octubre, a les 17.30 h
CASTANYADA
Veniu a viure moments terrorífics i divertits
a la Casa Groga! No hi faltaran castanyes i
moniatos per a tothom!
Organitza: Entitats, equipaments i veïns i
veïnes del barri.

SALA DE JOVES
La Sala Jove proporciona al jovent eines que
els facilitin ser persones actives, propositi-

ves i integradores. Aquest és un servei per a
adolescents i joves de 12 a 25 anys que cerca
enfortir el teixit social del barri i oferir una
oferta d’oci saludable. La seva programació
es decideix a través d’assemblees, en el marc
del Pla de Barris, i es gestiona mitjançant un
calendari comunitari que promou l’ús més
funcional de l’espai.
Voleu algun taller específic? Sou un grup
d’amics i no sabeu on fer l’activitat? Veniu
i proposeu’nos el taller o activitat que us
agradaria realitzar, estem oberts a tot tipus de
propostes!

TALLERS
TALLER DE DANCEHALL
Dates: 1/10 al 17/12 (11 sessions)
Horari: Dimarts de 18.30 a 19.30 h
La dansa urbana que ara és present arreu, de
procedència jamaicana on es fusiona la dansa
africana amb ritmes del Carib i passos de
hip-hop. Un gènere musical, un estil de dansa
i una cultura urbana.
Activitat gratuïta
A càrrec de Dance Emotion
TALLER D’IL·LUSTRACIÓ I PINTURA
MURAL
Dilluns 7 d’octubre de 18 a 19.30 h
Aprèn noves tècniques de dibuix i il·lustració amb retolador i esprai, o la tècnica que
vulguis. Amb la teva imaginació i els consells
d’una autèntica professional, deixa sortir
l’artista que duus a dins!
Activitat gratuïta
Tallerista: Paola Mikjei

LA SALA JOVE DIA A DIA
AULA D’ESTUDI
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Cada dilluns i dimecres la Sala Jove es converteix en l’ aula d’estudi del barri. Hi trobareu
material de consulta, espai i confort per millorar els vostres estudis.

LÚDIC
De 17 a 19.30h
Veniu a gaudir de l’espai; jugueu, inventeu
i aporteu les vostres idees creant el vostre
espai “freestyle” dins de la Sala Jove! Creem
un espai per a totes i de totes!
FEBRE CINÈFILA
Cada primer i segon divendres de mes de
17 a 19.30h
Cada divendres veurem el film que vulguis,
compartirem les impressions, dubtes i anècdotes … entre tots i totes es decidiran les
pel·lícules de cada setmana. Veniu a descobrir
la vostra febre cinèfila!
ESPAI FEM BARRI
Teniu noves propostes i voleu dur-les a terme?
Aquí a la Sala Jove hi teniu un espai on us
ajudem a fer créixer les vostres idees i noves
creacions. Participeu al taulell, pregunteu o
qüestioneu tot el que vulgueu i més.

TARDA JOVE SANT GENÍS
Dijous 26 de setembre a les 17.30 h
Un cop passat l’estiu retornem i obrim la nova
temporada a la Sala Jove, amb activitats per a
tothom: futbolí, petits tasts dels tallers de tardor, un racó d’opinió i participació, i un espai
per desenvolupar l’art i la cultura dels joves de
Sant Genís. Obert a totes les edats.
(per a més informació consulteu el programa
específic)

SUPORT A LA CREACIÓ
PERCU. PERCUSSIÓ SANT GENÍS
Des de la Sala Jove estem buscant joves de
12 a 25 anys que tinguin el ritme a la sang!
Tan si ja heu tocat una caixa, una marimba
o un tabal, com si no sabeu de què estem
parlant però no pareu de picar de mans, a la
taula o amb els peus, apunteu-vos al grup de
percussió de Sant Genís!
Envieu un correu a cccasagroga@qsl.cat,
truqueu al 93 418 65 31 o veniu a preguntar a
la recepció del Centre Cívic

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

DATES I HORARIS
Jornades portes obertes Ludoteca Casa
Groga
Dijous 12 de setembre de 17 a 19.00 h. (Infants de 0 – 3 anys i els seus tutors)
Divendres 13 de setembre de 17 a 19.00 h.
(Infants de 4 a 12 anys i els seus tutors)
Vine amb la família a conèixer la Ludoteca
amb el nou espai pels infants més grans i tots
els jocs i joguines per als més petits. No us ho
podeu perdre. Us encantarà!
Inscripcions a la Ludoteca Casa Groga
Dates: Des del dilluns 16 de setembre a les 16
h fins al divendres 20 de setembre de 2019
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i
de 16 a 20.00 h, excepte el dilluns 16 que
comencen a les 16 h
Inici: Dimarts 1 d´octubre
Documentació que cal aportar el dia d’inscripció:
Fotocòpies de la targeta sanitària, DNI dels
tutors, de la cartilla de vacunacions i una
fotografia petita.
Quotes:
Anual: 73.54€
Trimestral: 30.99€
Joc en família tardes i Espai de Joc
Abonament trimestral: 16,03 €
Abonament anual: 36,76 €

EDUQUEM EN FAMÍLIA
Un espai de trobada per a famílies i professionals des de l’horitzontalitat, el consens, el
debat intern i l’aprenentatge mutu.
Qui som? L’equip de la Ludoteca i altres
professionals de diferents àmbits com ara,
psicòlegs, infermeres o metges de la Vall
d’Hebron.
Quan i de què parlem? (Consulteu-ne la
informació específica)
Inscripcions: Oberta i gratuïta
Presencialment: Av. del Jordà, 27
Telefònicament: 93 418 65 31
Correu electrònic: ludotecacasagroga@qsl.cat
Aforament limitat.
Servei gratuït de ludoteca per als fills (a partir
dels 4 anys) de les persones inscrites. Ho heu
de dir al moment de fer la inscripció.

PROJECTE INTERGENERACIONAL
La Ludoteca Casa Groga, juntament amb el
Casal de Gent Gran, treballarem, per segon
any consecutiu, el Projecte Intergeneracional.
Amb aquest, volem suprimir els obstacles
de la separació entre generacions i afavorir
la solidaritat i la cohesió social tenint com a
objectiu impulsar diferents valors per entendre
i respectar les diferents formes de concebre la
vida. Ho farem a través de diferents activitats
trimestrals, no dirigides, liderades pels mateixos integrants del grup i supervisada pels
educadors dels dos equipaments.
Busquem voluntaris de totes les edats per poder fer comissions i participar en els diferent
tallers i activitats que farem al llarg de tot el
curs. T’hi animes?
(Consulteu-ne la informació específica)
Inscripcions: Oberta i gratuïta
Presencialment: Av. del Jordà, 27
Telefònicament: 93 418 65 31
Correu electrònic: ludotecacasagroga@qsl.cat

CASAL D´HIVERN
Dates i horaris: (Consulteu-ne la informació
específica)
Per a infants de 3 (actualment fan P3) a 14
anys.
Inscripcions: del 25 al 29 de novembre de
2019
Places: 30 places

FESTA BLANCA I TIÓ GEGANT
Divendres 20 de desembre a les 17.30 h
La Ludoteca Casa Groga organitza una tarda
màgica i festiva plena de música, tendresa,
humor i moltes sorpreses. Amb aquesta activitat donarem pas a les festes nadalenques.

HORT URBÀ
La Ludoteca Casa Groga, portarem a terme el
projecte de l’hort urbà durant tot l’any!
Mantindrem el nostre hort urbà; farem
diferents activitats i tallers durant els mesos
d’octubre a desembre amb una continuïtat
fins al mes de juny
(Consulteu-ne la informació específica)

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

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

ORQUESTRA INFANTIL I JUVENIL
INTEGRASONS DE SANT GENÍS I LA
TEIXONERA
Orquestra infantil i juvenil formada per nois i
noies que viuen i estan escolaritzats a Sant
Genís dels Agudells.
De la mà de Pla de Barris, a càrrec de Pablo
Persico, director d’Integrasons.

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

SERVEI DE BARCELONA WIFI
Amb el vostre ordinador portàtil, podeu venir
al Centre Cívic i connectar-vos a Internet.

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

PUNT RECOLLIDA RECICLATGE
•
•
•
•

Piles
Roba, sabates, complements...
Paper
Cartutxos d’impressora

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

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

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

Centre Cívic Casa Groga
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Av. Jordà, 27
08035 Barcelona
Tel: 934186531
cccasagroga@qsl.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga
Horaris:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
Com arribar:
Bus: 19, 27, 60, 76, 119, 185, B19, H4, V15 i V21.
Metro: L3 i L5 Vall d´Hebron

