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ESPA I  JOVE 
CASA SAGN IER

SERVEIS
ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres de 15 a 22 h
Dissabtes de 16 a 20 h
Un espai obert on podràs reunir-te amb altres joves per 
fer-hi activitats. Hi trobaràs: música, Wii, Play Station, 
jocs de taula, futbolí, malabars, ping-pong… i moltes 
activitats. T’hi esperem! 

AULA OBERTA D’IMPRESSIÓ 3D
Per joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17:30 a 19 h
Accés lliure als ordinadors i a Internet per a fer els teus 
treballs escolars i dur a terme els teus projectes tecno-
lògics, creatius i/o artístic, així com espai assistit i aula 
oberta d’impressió 3D.

SUPORT A INICIATIVES JOVES
De dilluns a divendres de 10 a 22 h 
Dissabtes de 16 a 20 h
Si teniu un projecte o una idea per desenvolupar rebreu 
suport: cessió d’espais per la realització de les vostres 
activitats, assessorament per desenvolupar-les i infor-
mació d’activitats i recursos per dur a terme tots els 
vostres projectes.

CESSIÓ D’ESPAI D’ASSAIG DE TEATRE I DANSA 
De dilluns a divendres de 10 a 22 h 
Dissabtes de 16 a 20 h
Disposem d’espai d’assaig per a grups de teatre i 
dansa; per a  cessions puntuals i residències.

AULA D’ESTUDI 
De dilluns a divendres de 10 a 22 h
Dissabtes de 16 a 20 h
Espai tranquil i confortable on podràs estudiar o fer 
treballs en grup amb connexió WI-FI 

ESPAI RECERCA DE FEINA
Si tens consultes o vols resoldre dubtes de com elabo-
rar un currículum, com presentar-te a una entrevista de 
feina, per quines xarxes pots cercar anuncis o fer una 
carta de presentació, en aquest espai et fem un cop de 
mà. Podeu demanar cita prèvia de dimarts a divendres. 
Gratuït. 

ESPAI COWORKING
Desenvolupa el teu projecte compartint un mateix espai 
de treball i interactua amb d’altres joves coworkers. 

L’espai, amb  capacitat per a 8 joves, t’ofereix: 

·	 Servei d’emmagatzemat de pertinències i material i 
bústia de correu. 

·	 Aula equipada amb ordinadors portàtils, pissarra, 
impressora Wifi, xarxa elèctrica i material d’oficina.

·	 Cessió de material (projectors, pantalles, taules i 
cadires plegables).

·	 Servei de neteja i manteniment de l’espai.
·	 Accés puntual a altres espais i serveis de l’equipa-

ment mitjançant sol·licitud (sala d’actes, sala robòti-
ca, sala informàtica i 3D, etc...)

ATE “L’Aquí T’Escoltem”
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 
És un servei gratuït destinat a joves d’entre 12 i 20 
anys, on es creen activitats a partir dels teus interessos  
i on poder parlar sobre sentiments i emocions, on 
resoldre conflictes, treballar l’autoestima, el respecte i 
l’assertivitat des dels temes que més us interessin. 
Atenció individual i confidencial
Dimarts i dijous de 16 a 20h amb cita prèvia ATE
Si estàs fet un embolic, desanimat/ da, necessites un 
canvi però no saps per on començar... Podrem refle-
xionar conjuntament i et donarem suport per fer front 
al que et preocupa: família, parella, amics, sexualitat, 
drogues, ansietat, estudis… 

PIJ - ASSESSORIA DE MOBILLITAT INTERNACI-
ONAL
Dimecres de 17 a 20 h. Cal cita prèvia
Per a joves que volen marxar a l´estranger a treballar, 
estudiar o fer un voluntariat

PIJ - ASSESORIA LABORAL
Dilluns de 10:30 a 13:30 h . Cal cita prèvia. 
Per a joves que busquen feina o volen fer consultes 
sobre drets i deures laborals

PIJ - TRAMITACIÓ DE CARNETS
Carnet d´alberguista, d´estudiant internacional (ISIC).

CASALS
CASAL 11-14! 
Per a joves d’11 a 14 anys
Dimecres de 17:30 a 19 h
Un grup de nois i noies que te el seu espai al casal i 
es troben per fer dinàmiques, jocs i per crear i produir 



activitats i sortides. Quina serà la pròxima: un rooom 
scape, una gimcana... On anirem: al Tibidabo, a un 
bosc vertical... T’atreveixes?  Encara estàs a temps!
Places limitades.
Gratuït

DISSABTES FRIKIS
Per a joves de 12 a 16 anys
Dissabtes de 17 a 19 h
Jugar a rol, jocs de taula, sortides, tallers,... apunta’t 
a les nostres tardes de dissabte i segur que no t’avor-
reixes!
Places limitades
Gratuït

CASAL D´HIVERN 
Per a joves de 12 a 17 anys
30 i 31 de desembre 
De 10 a 14h
Preu: 19,36€

ACTIVITATS PER A JOVES 
TORNEIG DE VOLEIBOL
Divendres 20 de setembre a les 18 h 
Competició de joves de 12 a 29 anys
Premis pels equips vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia

PINTEM SAGNIER
Dijous 26 de setembre de 18 a 20 h
Portes una artista dins! Deixa que surti. Vine als jardins 
d’Enric Sagnier i plasma el teu art; nosaltres posem els 
material tu poses la creativitat.
Gratuït

TASTET DE TALLERS
Dijous 26 de setembre de 18 a 20 h
Gratuït

JOCS DE TAULA
Divendres 4 d’octubre a les 17 h
Proposarem diferents jocs de taula “de nova genera-
ció” tant si ja els coneixes com si és el primer cop que 
hi jugues segur que t’ho passaràs genial: vine sol o 
amb amigues!
Gratuït

BIGDAY
Dissabte 5 d’octubre a les 16 h
Tarda dedicada a tot tipus de jocs de taula; jugar 
pel plaer de jugar, jugar per guanyar, jugar amb 
amigues,.. jocs desconeguts, jocs que ja coneixes,... 
aquesta és la teva tarda!
Organitzat amb Llops de Taula
Gratuït

KARAOKE
Divendres 11 d´octubre a les 18 h 
L´activitat que estaves esperant, donar-ho tot i cantar 
repertori dels teus cantants preferits, tenim els micros 
preparats per a tu!
Per a joves de 12 a 29 anys
Gratuït amb inscripció prèvia

TORNEIG DE BRAWL STARS
Divendres 18 d´octubre a les 18 h
Competició de joves de 12 a 29 anys
Modalitat “Showdown”
Premis pels vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia

NIT D´ÀNIMES
Divendres 25 d´octubre de 18 a 20 h
Ja saps que passa a Casa Sagnier al voltant de la Nit 
d’ànimes? T’esperem al nostre túnel del terror, que 
cada any és més terrorífic.... t’ho perdràs?

NOVEMBRE FEMINISTA
Durant el mes de novembre. Consultar programa es-
pecífic

KPOP PARTY
Dissabte 9 de novembre a les 17 h

TORNEIG DE PING PONG
Divendres 15 de novembre a les 18 h 
Competició de joves de 12 a 29 anys
Premis pels equips vencedors.
Gratuït amb inscripció prèvia

12è TORNEIG DE LEAGUE OF LEGENDS
Dissabte 16 de novembre (cal inscripció prèvia)
Joves a partir de 14 anys.
Apunta’t al torneig de rol on-line més èpic! Vine a 
competir amb altres jugadores i jugadors en viu i en 
directe! Premis, cesters, projeccions, videojocs retro i 
moltes sorpreses.
Consulteu la nostra web!

Projecció i debat del documental “WE EXIST”
Dissabte 23 de novembre a les 18 h
“WE EXIST” és un projecte sense ànims de lucre, un 
documental musical per conscienciar i sensibilitzar 
sobre una de les majors crisis humanitàries, “migraci-
ons de refugiades i refugiats”.
El cineasta Lucian Segura, l’autor d’aquesta pel·lícula, 
presentarà aquest documental de 50’ de durada, 
seguit d’un diàleg participatiu sobre les migracions 
de refugiats i refugiades de varis països junt amb 
activistes locals i refugiats, que compartiran els seus 
pensaments i experiències. Cal inscripció prèvia.



MERCAT D’INTERCANVI 
“RENOVA LA TEVA ROBA JOVE” 
Tens entre 12 i 35 anys?
Vols renovar el teu armari sense gastar-te ni un cèn-
tim?
Renova la teva roba és una iniciativa per fomentar el 
consum responsable! 
Dies de recollida: del 25 al 28 de novembre dins 
l’horari del centre. 
Dia de l’intercanvi: divendres 29 de novembre a les 
18h.
“Supervivència de costura”: Taller de 3 dies per 
aprendre els bàsics tèxtils. Si no tens nocions de cos-
tura i vols saber com desenvolupar-te una mica en 
aquest món, aquest taller és per tu! Dimarts 5, 12 i 
19 de novembre de 18 a 19.30h Cal inscripció prèvia

JUST DANCE
Divendres 13 de desembre a les 18 h
Per a joves de 12 a 29 anys
Gratuït amb inscripció prèvia

DOCSCOOPERANTS
Divendres 13 de desembre a les 19 h

FLECA SAGNIER DE NADAL
Divendres 20 de desembre
Farem galetes de gingebre en el nostre forn i les de-
gustarem 
Gratuït

XERRADES
FIRES I MERCATS: COM VENDRE EL MEU PRO-
DUCTE
A consultar al mes de setembre.
Vols muntar una parada en una fira o mercat i no saps 
per on començar? La normativa se t’escapa o simple-
ment tens dubtes abans de llençar-te? Tens un projec-
te artesanal entre mans i no saps com vendre’l? En 
aquesta jornada informativa, el gremi artesà i tèxtil ens 
resoldrà aquestes preguntes que ens fem per poder 
vendre el nostre producte.
Gratuït, cal cita prèvia

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Divendres 20 de setembre a les 19 h
Es difondrà informació de caràcter científic sobre la 
situació actual del clima i dels ecosistemes. La finali-
tat és impulsar canvis polítics i socials davant la crisi 
climàtica i ecològica global a través de la informació 
veraç i l’activisme no violent.
A càrrec de Rebel·lió o extinció
Gratuït, cal cita prèvia.

EXPOSICIONS
THE BEGINNING
Exposició de l´Alvaro Rodríguez. És un projecte foto-
gràfic de nus a la natura realitzat en 10 dels 15 parcs 
nacionals que hi ha a Espanya, fent recerca de les 
localitzacions més èpiques i salvatges en les que es 
fon l´ésser humà en un retrospecció a allò veritable-
ment autèntic i minimalista. 
Del 10 al 27 de setembre.

SEXO, DROGAS Y ROCK AND ROLL
Recull d’il.lustracions i dibuixos de bandes musicals 
de tots els temps. Un recorregut musical centrat en 
la música punk però explora diferents gèneres com el 
flamenc.  Exposició del dibuixant Toni Rubies.
Del 2 al 16 d´octubre. 

LA COLECTIVA
Exposició de l´associació Maleta viejas. 20 artistes 
LGBT, 20 mirades diferents. “La col.laborativa” genera 
un espai que proposa reflexions al voltant del col.
lectiu LGBT, així com de la diversitat, l’amor, la identi-
tat i la sexualitat, mitjançant tècniques variades com la 
pintura, la il.lustració o la instal.lació.
Del 21 d´octubre al 9 de novembre

ELLES
Exposició d´alumnes del Jesús Maria Sant Gervasi. 
II.lustracions, dibuixos i històries de vida de dones 
feministes i revolucionàries
Del 15 al 30 de novembre

EMOCIONES HACINADAS
Exposició de dibuixos que parlen de la vida de les per-
sones refugiades, de l´acollida i de la vida en general.  
De la María Sanmartí
Del 2 al 14 de desembre

DIBUJA Y RESISTE
Exposició  d´alumnes il.lustració de la Massana 
Del 16 al 31 de desembre

TALLERS DE TARDOR PER A 
JOVES de 12 a 17 anys i de 
18 a 29 anys
Inscripcions obertes: a partir del 2 de setembre
De dilluns a divendres de 10 a 22h i dissabtes de 16 
a 20h
Activitats gratuïtes i tallers a preu jove: 29,04€
Durada: 8 sessions
Places limitades
La inscripció és presencial. Cal portar: fotocòpia del 
DNI pare/mare o tutor/tutora, DNI nen/nena o llibre 
de família i fotocòpia de la targeta sanitària (si són 



menors de 18 anys). Es podrà pagar únicament mit-
jançant targeta bancària.
Inici tallers: A partir del 7 d’octubre

MULTIMÈDIA
FABRICACIÓ DIGITAL i PROTOTIP – taller gratuït
Per a joves de 16 a 29 anys
Dimecres de 10 a 13 h
Amb el David Tena de FABCAFE
En aquest curs desenvoluparàs una idea de producte 
des del seu concepte amb metodologies Design 
Thinking fins a la seva materialització gràcies a im-
pressores 3D i talladora láser. Per assolir noves eines 
d’ensenyança o a títol individual o emprenedoria.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D – taller gratuït
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17:30 a 19 h
Dimecres de 17:30 a 19 h
Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibi-
litats que té la impressió 3D, els materials que es fan 
servir, les diferents tipologies d’impressores existents, 
la filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els progra-
mes de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En 
aquest primer taller ens proposem com a objectiu que 
els participants arribin a perdre la por a la màquina.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts de 19 a 20:30 h
Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibi-
litats que té la impressió 3D, els materials que es fan 
servir, les diferents tipologies d’impressores existents, 
la filosofia DIY i DIWO que hi ha al darrere, els progra-
mes de disseny 3D i fer un primer tast imprimint. En 
aquest primer taller ens proposem com a objectiu que 
els participants arribin a perdre la por a la màquina.

ROBÒTICA AMB LEGO
Per a joves de 12 a 17 anys
Divendres de 17:30 a 19 h
Amb el Johan Martínez
Has fet algun cop robòtica i vols continuar aprenent? 
Apunta’t a aquest taller! En aquest taller treballarem 
programació i robòtica amb LEGO.

ART I CREACIÓ
ART CRÍTIC 
Per a joves de 18 a 29 anys
Grup 1: Dimarts de 18 a 19.30 h
Grup 2: Dimarts de 19.30 a 21 h
Amb Zinteta
Art, emoció i transformació serà un espai on poder 
reflexionar sobre la producció artística, sobre les 

nostres emocions i com a partir de l´art podem ex-
pressar-nos i alliberar-nos.

FOTOGRAFIA 
Per a joves de 12 a 17
Dilluns de 17:30 a 19 h 
En aquest taller ens posarem en al paper de fotògrafs 
i fotògrafes, però també en el de models. Aprendrem 
a mirar les imatges per poder entendre-les des d’ una 
altre punt de vista. Partirem de temes que ens interes-
sin, per capacitar als i les participants a crear el seu 
propi llenguatge artístic. Farem  servir la fotografia per 
explorar les emocions, assajar identitats, analitzar-les 
imatges produïdes i consumides per les participants. 
En definitiva, jugarem a construir les  imatges que ens 
plantegem, descobrint qui som i què tenim al voltant 
i, en el camí, aprendrem tècnica fotogràfica mentre en 
ho passem bé.

FOTOGRAFIA FEMINISTA
Per a joves de 18 a 29 anys
Dissabtes 2, 9 i 16 de novembre de 16.30 a 19.30h
Taller de fotografia feminista: alliberar-se, conèixer-se 
i estimar-se a través de la fotografia. Constarà de 
tres sessions en les que es tractaran diferents temes 
teòrics i pràctics sobre fotografia feminista.
Preu: 21,78€

GUITARRA INICIACIÓ
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 17:30 a 19h
Amb el Toni Rubies
Si sempre has volgut tocar la guitarra i mai has tingut 
l’oportunitat aquest és el teu moment. En aquest 
curs aprendrem el bàsic: exercicis, escales, acords, 
afinació, ritmes (rumba, soleà, sevillanes, arpegis...). 
L’objectiu serà passar-ho en gran tocant i fent noves 
amistats !

CÒMIC INICIACIÓ
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 17:30 a 19 h
Vols plasmar les teves pròpies histories en còmic? 
Si t’agrada el manga, els superherois, la fantasia, el 
cartoon…i vols aprendre a fer còmic, aquest es el teu 
taller. Obtindràs la capacitat de crear i desenvolupar 
qualsevol història a través de l’art seqüencial. Amb la 
utilització de diferents tipus d’eines i tècniques, par-
tirem des del guió, passant per la creació de perso-
natges i entorns fins arribar a l’art final d’una pàgina 
de còmic. Mitjançant exercicis l’alumne haurà desen-
volupat la seva pròpia història d’almenys 2 pàgines 
de còmic consecutives en acabar el curs. No et perdis 
aquesta aventura.

CÒMIC I ART GRÀFIC avançat
Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 19 a 20:30 h



Amb el Gerard Ortega 
Continuarem amb l’aprenentatge del dibuix i explorant 
les tècniques de la narració visual a través de l’univers 
del còmic. Dissenyarem personatges i els convertirem 
en actors de les seves pròpies aventures, seguirem 
treballant el dibuix, la narrativa i el color.

PRODUCCIÓ INSTRUMENTAL HIP HOP
Per joves de .. de a..
Amb Llobregat blokparty

ESPORTS I DANSA
HIP HOP (iniciació) 
Per a joves de 12 a 17 anys
Dijous de 18 a 19:30 h
Taller inicial de hip hop amb acostament a la cultura 
urbana. Tractarem els balls propis del hip hop, es 
a dir, el hip hop old school com el locking, poping, 
breakdance i el house. Aprendrem els passos y la 
tècnica com la expressió individual dels alumnes i 
prepararem una coreografia per a fer una representa-
ció final.

KPOP
Per a joves de 12 a 17 anys
Grup 1: Dissabtes de 16 a 17:30 h
Grup 2: Dissabtes de 17.30 a 19 h
Amb Laia Massana
T’agrada el Pop Coreà i vols aprendre les coreografies 
dels grups més coneguts? Apunta’t a aquest taller! 

SHUFFLE
Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 18:30 a 20 h
Amb Oscar Cabero
Shuffle dance, un ball de moda. Sorgit als anys 90 
a Austràlia però redescobert recentment gràcies als 
grans festivals de música electrònica. El taller com-
bina l’essència del Shuffle dance i la incorporació 
de tècniques de subestils emergents com el cutting 
shapes, melbourne, cali, rocking, i molts més.
Amb un mestre pioner en aquesta dansa, que facilita 
que els alumnes busquin amb els passos bàsics del 
Shuffle el seu estil més personal. No dubtis en pro-
var-ho si vols gaudir d’una bona festa.

ELECTRODANCE
Per a joves de 16 a 29 anys
Dimecres de 20 a 21.30 h
A càrrec d´Electrohope
Coneixement de les tècniques i els passos bàsics del 
electro amb l’ajut de rutines, exercicis físics, exercicis 
de improvisació, etc. Amb això el que aconseguiran 
és establir relació entre ells mateixos i amb la dansa 
en si, la qual cosa farà que poc a poc vagin guanyant 
confiança i interès en el mon de la dansa i la impro-
visació.

ALTRES
AUTODEFENSA
Per a noies joves de 18 a 29 anys
Dijous de 20:30 a 22 h
En aquest taller aprendrem en conjunt com defen-
sar-nos de les agressions presents en la nostra quo-
tidianitat. Per això utilitzarem tècniques de defensa 
personal, eines físiques per poder sortir de situacions 
d’atac, combinades amb eines més reflexives d’auto-
coneixement individual i col·lectiu, com estratègies 
que ens permeten assolir seguretat i entendre l’auto-
defensa com una disciplina més amplia i propera.

AUTODEFENSA
Per a noies joves de 16 a 18 anys
Divendres de 16.30 a 18 h
En aquest taller aprendrem en conjunt com defen-
sar-nos de les agressions presents en la nostra quo-
tidianitat. Per això utilitzarem tècniques de defensa 
personal, eines físiques per poder sortir de situacions 
d’atac, combinades amb eines més reflexives d’auto-
coneixement individual i col·lectiu, com estratègies 
que ens permeten assolir seguretat i entendre l’auto-
defensa com una disciplina més amplia i propera.

TALLER TÈXTIL: “Supervivència de costura”- taller 
gratuït NOU
Per a joves de 12 a 20 anys
Dimarts 5, 12 i 19 de novembre de 18 a 19.30 h 
Taller de 3 dies per aprendre els bàsics tèxtils. Si no 
tens nocions de costura i vols saber com desenvolu-
par-te una mica en aquest món, aquest taller és per 
tu! 

ENTRE JOVES  -taller gratuït
Per a joves de 12 a 20 anys
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Volem crear un espai de correlació on els joves es 
puguin sentir còmodes i parlar sobre temes que els hi 
interessi a través de diferents tècniques.
De 12 a 20 anys
ACTIVITAT GRATUÏTA. Amb inscripció prèvia.

TALLER D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL – taller gra-
tuït
Inici 12 de setembre
Per a joves de 18 a 29 anys
Dijous de 19:30 a 21 h
Aprenentatge, comprensió d’ús i creació de continguts 
digitals. Així com introducció al word i a les seves 
eines i confecció d´un bon currículum.
A càrrec de Barcelona Actúa

TALLER D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL – taller gra-
tuït NOU
Per a joves de 16 a 29 anys
Dilluns de 18:00 a 19.30 h



Aprenentatge, comprensió d’ús i creació de continguts 
digitals. Així com introducció al word i a les seves 
eines i confecció d´un bon currículum.

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÉS
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimecres de 18 a 19.30 h
Vols posar en pràctica els teus coneixements d’an-
glès? Saps vocabulari però et falta una petita empenta 
per deixar-te anar... vine a xerrar una estona en anglès 
amb altres joves com tu!

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Per a joves de 12 a 17 anys
Els dimarts de 17.30 a 19 h
Tant si acabes d’arribar i vols conèixer una mica 
més el català com si trobes que t’agradaria practicar, 
aquest és el teu grup!

ATENCIÓ AL CLIENT –taller gratuït
Per a joves de 16 a 29 anys
Dimecres de 10 a 13 h
Curs per aprendre tècniques de comunicació, venda i 
negociació així com fer una correcta atenció de con-
sultes, queixes i reclamacions. 

CLASSES DE REPÀS ACADÈMIC – taller gratuït
Per a estudiants d’ESO i Batxillerat
Els dijous de 17.30h a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Més informació: informaciojoves@casasagnier.net 

CENTRE C ÍVI C 
DE SARR IÀ

SERVEIS
BUCS D’ASSAIG
Locals d’assaig musical.
Disposem de dos espais especialment dissenyats 
perquè els músics joves puguin reunir-se, assajar 
i treballar en les seves propostes musicals. Són dos 
dos bucs insonoritzats i amb aire condicionat que es 
lloguen mensualment a preus assequibles. Els grups 
que hi assagen entren en el circuit i la programació de 
concerts de la CRS. Els bucs estan equipats amb ma-
terial de la Coordinadora de Rock de Sarrià que és qui 
gestiona el servei: bateria, amplificadors de guitarra i 
baix, equip de veus, teclat… (Peavey, Hughes&Kettner, 
Fender, Pearl, Yamaha, etc). 
Horaris de dilluns a dissabte, de 10 h a 20.30 h 

LA TRAMOIA
Et cal un espai per assajar o un lloc on puguis mostrar 
el que estàs fent? 
Programa de residències trimestrals que vol donar su-
port a artistes i companyies emergents de teatre, dan-
sa, música o altres disciplines de la ciutat i del districte 
de Sarrià - Sant Gervasi, en connexió amb els cicles 
Llençart i Mínim del Centre Cívic, així com amb altres 
espais i propostes del centre i del conjunt de la ciutat.
Horaris de dilluns a dissabte, de 10 h a 20.30 h 

ESPAIS LABORATORI.  ESPAIS JOVES
Els Espais Laboratori són espais de formació gratuïts 
per a joves de 12 a 18 anys. 
Temps d’aprenentatge i creació en diferents disci-
plines, per aprendre i per passar-s’ho bé, de mà de 
professionals del sector. Són càpsules d’introducció a 
diferents sabers. Aquesta tardor seguim amb el taller 
setmanal de skate cada dissabte a la pista dels jardins 
de la Vil.la Cecília. Consulta dates al Centre cívic. T’in-
teressen? Són espais gratuïts amb inscripció prèvia. 
Informa-te’n al Centre Cívic. Si el que vols fer és dansa, 
cinema, música, fotografia o altres, pots proposar–nos 
un espai laboratori nou! Atenció: Si sou un col·lectiu, 
també us podem fer un espai laboratori a mida.  Per a 
contactar amb els serveis, podeu trucar al 932 562 720 
o bé escriure a joves.sarria@qsl.cat
 
SALES D’EXPOSICIONS
Disposem de dues sales d’exposicions de 25 m2 cadas-
cuna i 9 carrils expositors.
L’objectiu de les sales és proporcionar un espai de 
mostra i coneixement de l’obra de l’artista, així com 
complementar diferents activitats del centre mitjançant 
exposicions que hi estan relacionades. La cafeteria de 
l’equipament també conté espai expositiu destinat, en 
aquest cas, exclusivament per a exposicions de foto-

mailto:informaciojoves@casasagnier.net
mailto:joves.sarria@qsl.cat


grafia. Consulteu-ne la disponibilitat i les condicions al 
web  https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria o 
escrivint al correu electrònic exposarria@qsl.cat.

KONSULTA’M
Servei adreçat a adolescents i joves d’entre 12-22 
anys, als seus familiars i professionals que treballen 
amb aquest col·lectiu, amb l’objectiu de detectar, 
atendre, orientar i acompanyar de manera preventiva 
el patiment psicològic i els problemes de salut mental 
d’aquesta etapa.

ACTIVITATS 
ESPAIS LABORATORI 
INSCRIPCIONS als espais laboratori a partir de setem-
bre i fins a una setmana abans de començar el taller, 
excepte el laboratori de skate- streetboard, 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 limitades.

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 streetbo-
ard per a joves a partir de 12 anys. L’espai disposa de 
mòduls de skate, materials i formadors. Tot el necessa-
ri per a iniciar-se en aquest esport. Vine a la pista dels 
jardins de la Vil·la Cecília els dissabtes amb el teu patí! 

FESTA MAJOR DE SARRIÀ
SARRIÀ LIVE CONTEST 2019
18è CONCURS DE DIRECTES DE LA COORDINADORA 
DE ROCK DE SARRIÀ
Divendres 4 d’octubre, a les 21.30 h
Activitat gratuïta als Jardins de la Vil·la Cecília
Concert amb els quatre grups finalistes de la 
Convocatòria 2019 a nivell de Barcelona i rodalies. Els 
grups finalistes son: Old Tucson (blues rock), Vitti y 
la banda del Pulpo (rumba fusió), Jems (indie rock) 
i Flux (electromestissatge), Una gran nit de música 
amb directe, amb bandes 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.

MARATÓ CRS / 6 HORES DE ROCK AL SOTERRANI
Divendres 11 d’octubre, a les 18h
Activitat gratuïta.
L’actual activitat musical de base de la CRS està 

convocant diferents generacions de conjunts 
musicals que han assajat o assagen i actuen o han 
actuat al centre cívic Sarrià des de fa uns vint anys 
aproximadament. Enguany l’entitat vol presentar 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 mitja nit 
ininterrompudament en el marc de la Festa Major de 
Sarrià 2019. Brandelgar (indie), Whisky Bar (rock) o 
els Sarcastic Demons (heavy metal) son algunes de 
les bandes confirmades.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

SUPORT A LA CREACIÓ
MÍNIM CONVOCATÒRIA 
Projecte de suport a la creació jove per a les arts 
de l’escena, la imatge, la música i més. Per a joves 
fins a 29 anys. La Convocatòria MÍNIM cerca obres que 
s’estiguin construint, 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. Po-
deu consultar-ne  les bases a la web http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/sarria

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 creació 
i les posa davant d’un públic. Al final de cada MÍNIM 
es comunicarà la persona guanyadora de l’edició que 
rebrà un premi econòmic per al seu projecte artístic 
atorgat per els mateixos participants.

MÚSICA EN DIRECTE

CICLE CONCERTS AL SOTERRANI

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 
instrument! Si vols consultar possible set list, contacta 
al Facebook de la Coordinadora de Rock de Sarrià. Si 
tens una banda, també pots trepitjar l’escenari. Back 
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line, escenari i tècnic a disposició.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

CONCERT AL SOTERRANI 
Divendres 20 de desembre, a les 22 h
Preu: 3,19 € (*)
Concert on podreu escoltar els grups joves que assa-
gen als bucs de la Coordinadora de Rock de Sarrià.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

JOVE CLÀSSICA I SOLIDÀRIA 
Dilluns 16 de desembre, a les 19 h
Activitat gratuïta, aforament limitat.
Recital de música de cambra organitzat per la Coor-
dinadora de Rock de Sarrià conjuntament amb joves 
alumnes del Conservatori del Liceu de Barcelona. Per a 
més detall, veure programa específic. Punt de recollida 
per al Banc d’Aliments.
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià i alumnes 
del Liceu de BCN

TALLERS
INICIACIÓ A L’ACROIOGA (de 12 a 16 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’acrobàcia, el ioga i el 
massatge tailandès que es practica amb una o vàries 
persones a la vegades. Aquesta tècnica ens ajuda a 
estar en connexió amb més d’un cos, mentre treba-
llem la concentració, l’equilibri i la confiança.
Tallerista a determinar

TEATRE EN FRANCÈS (de 12 a 14 anys) 
Divendres, de 18 a 19.30 h 
4 d’octubre > 3 de desembre 
Preu: 43,89 € (15 hores) 
Taller de teatre i improvisació on coneixerem i practi-
carem tècniques teatrals i explorarem les nostres ca-
pacitats d’inventiva i joc amb la llengua francesa com 
a idioma vehicular.
Tallerista a determinar

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 portar a tot arreu a 
cop de butxaca, aquest és l’harmònica! Començarem  
des de zero, i en poques classes podrem fer-la sonar 
amb qualsevol estil de músic. N’aprendrem les dife-
rents tècniques, posicions, acords, improvisacions. Tu 
decideixes on està el límit!
Cal portar harmònica. 
Tallerista a determinar

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 natural 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

EXPOSICIONS
“CARTELLS JAM SESSION CRS”
Foto&Bar
Del 2 de setembre al 31 d’octubre
L’Exposició es un recull de l’obra gràfica del dissenya-
dor Albert Canals per a l’entitat Coordinadora rock de 
Sarrià. Fa més de tres anys que un cop al trimestre 
la CRS coorganitza una Jam Session amb músics i 
músiques de l’entorn més inmendiat però també de 
la ciutat. Destaquem de l’obra de l’Albert, la llibertat i 
originalitat creativa per a oferir-nos diferents visions i 
temàtiques del que seria en principi, un mateix event. 
Reflexant i anticipant-se al fet de que una jam mai 
serà igual a l’anterior.
 A càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià.

LA COL·LECTIVA 
Sala Conxita Badia 
De l’1 al 31 d’octubre
20 artistes LGBT, 20 mirades diferents. ‘La col.labora-
tiva” genera un espai que proposi reflexions al voltant 
del col.lectiu LGBT, així com de la diversitat, l’amor, la 
identitat i la sexualitat, mitjançant tècniques variades 
com la pintura, la il.lustració o la instal.lació.



ACTIVITATS 
PER ADOLESCENTS
Els dimarts i divendres, de 17 a 19.30 h
Espai lúdic i de relació per a nens i nenes a partir 
de 9 anys on, de la mà d’una dinamitzadora, podran 
compartir el seu temps d’oci, així com realitzar tallers, 
jocs i activitats adequades a les seves característiques 
i interessos.

TORNEIG DE PING-PONG I WII
Divendres, 20 de setembre, a les 17.15 h
Vine a demostrar tot el que saps al torneig de ping-
pong i Wii.

CREACIÓ DE FANALETS
Divendres, 4 d’octubre, a les 17.15 h
Utilitzarem diferents materials i tècniques per crear 
fanalets de tardor. 

PLANTEM LES NOSTRES PRIMERES LLAVORS. 
AULA AMBIENTAL
Dimarts, 8 d’octubre, a les 17.15 h
Per primera vegada de molts, esbrinarem quins pas-
sos hem de seguir per plantar les llavors i engegar el 
nostre hort. En col·laboració amb Aspasim.

TALLER DE CARACTERITZACIÓ
Divendres, 25 d’octubre, a les 17.15 h
Taller de maquillatge terrorífic. 

TALLER D’ESPANTAOCELLS. AULA AMBIENTAL
Dimarts, 5 de novembre, a les 17.15 h
Creació d’espantaocells amb elements reciclats. En 
col·laboració amb Aspasim.

CALENDARI D’ADVENT SOLIDARI. 
Dimarts, 12 de novembre, a les 17.15h
Tornem a participar en la creació de calendaris d’advent 
per a persones amb pluri discapacitat, persones de 
la tercera edat, nenes i famílies sense recursos i a 
col·lectius en risc d’exclusió. Activitat a càrrec d’AIS, 
Ajuda a la Infància Sense Recursos.

MENJADORS D’OCELLS. AULA AMBIENTAL
Divendres, 13 de desembre, a les 17.15 h
Crearem menjadors d’ocells a partir de material reci-
clat. 

TALLER PER A JOVES
INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir del 2 de setembre, a les 16 h
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 2 de setembre, a les 16 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a diven-
dres, de 16 a 21 h

TÈCNIQUES ANTIESTRÈS   NOU
Per a joves a partir de 16 anys
Dimecres, de 18 a 19 h
Del 2 d’octubre al 20 de novembre
Preu: 25,75 €
Et sents carregat pels estudis, per la pressió social, 
tens pors i inseguretats? En aquest taller aprendràs 
tècniques de relaxació, meditació i exercicis on la con-
nexió entre tots els participants farà que vegis les co-
ses de manera diferent. 
A càrrec d’Albert Colomer i Llobet

TALLER  D’AUTODEFENSA PER A DONES
Dimarts, 26 de novembre, 16 h
Per a dones a partir de 18 anys
Amb aquest taller es vol potenciar la seguretat física 
i emocional a través de l’augment de la presa de 
consciència de l’espai, de la postura, de la comunicació 
verbal i no verbal, com a eines de les dones. Taller 
gratuït. Cal inscripció prèvia
A càrrec del Punt d’Informació  i Atenció a les Dones 
(PIAD)

ACTIVITATS PER A JOVES
Activitats gratuïtes

TALLERS “SUPERANT LA CIÈNCIA FICCIÓ. ON 
ANEM?”
Casa’t, hipoteca’t, consumeix, crisi climàtica, econò-
mica, de valors, inflació, desforestació…  
Cap on anem? Vine a compartir i explorar què penses 
del futur, del teu futur, de què t’agradaria fer, de què po-
dem fer, de qui ets i qui vols ser, d’on ens porta tot això. 
En aquest cicle de quatre xerrades-taller tractarem, a 
través de vídeos, dinàmiques i diàlegs, temes com la 
sostenibilitat, el futur personal i de la nostra societat 
o la identitat. Activitats gratuïtes. Cal inscripció prè-
via a cada sessió.A càrrec de Carlos Hernández Sán-
chez, de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona  

CENTRE C ÍVI C 
VÀZQUEZ MONTALBÁN



IDENTITAT
Dijous, 10 d’octubre, de 18.30 a 20 h
Per a joves de 12 a 16 anys
I tu, qui ets? Ets la música que escoltes? La roba que 
portes? Les notes que treus? Ets com t’ha educat la 
teva família? Ets el barri on vius? Vine a compartir i 
explorar quines són les parts que conformen la teva 
identitat, per a saber millor qui ets o, més important, 
qui vols ser. 

SOSTENIBILITAT 
Dijous, 24 d’octubre, de 18.30 a 20 h
Per a joves de 12 a 16 anys 
Inundacions, tempestes, desforestació, desertificació, 
canvi climàtic, crisi alimentària… Diuen que el món 
explota. Què podem fer? Vine a compartir els teus 
neguits, a debatre sobre el futur del nostre planeta, a 
proposar solucions i a plantar la teva llavor. 

SOSTENIBILITAT 
Dijous, 7 de novembre, de 19 a 20.30 h
Per a joves a partir de 16 anys
Inundacions, tempestes, desforestació, desertificació, 
canvi climàtic, crisi alimentària… Diuen que el món 
explota. Què podem fer? Vine a compartir els teus 
neguits, a debatre sobre el futur del nostre planeta, a 
proposar solucions i a plantar la teva llavor. 

FUTUR 
Dijous, 21 de novembre, de 19 a 20.30 h 
Per a joves a partir de 16 anys
“Tu has de ser metge, com el teu pare” “Com vols 
dedicar-te a l’art? D’això no es pot viure!” “Has de ser 
realista” “Mai arribaràs a ser res”. 
Farta de sentir aquestes frases? Vine a compartir i 
explorar els teus neguits, aspiracions i somnis. On 
t’agradaria viure? A què t’agradaria dedicar-te? És 
possible aconseguir-ho? Construeix el teu futur! 

DIADA DE FESTA MAJOR JOVE
Dimarts, 10 de setembre, a partir de les 16 h, a la 
Plaça del centre cívic 

MERAKI SOUND SYSTEM
Els millors greus de la Vall amb Purple Rockets i Ital Skol
SOPAR DE FESTA MAJOR JOVE
SAME SONG SHOW I DJ’S DE LA COMARCA
Amb punt lila durant tota la nit
Organitza: Associació Joves de Vallvidrera

SERVEIS
ESPAI MULTIMÈDIA
Activitats gratuïtes

AUTOSERVEI
De dilluns a divendres, a partir de les 19 h; dimarts, 
de 10 a 14 h,  i dimecres, de 12 a 14 h Tenim vuit or-
dinadors amb Windows i programari lliure perquè els 
utilitzis. Si necessites algun programa lliure per treba-
llar, digue’ns-ho i l’instal·larem.

SERVEI DE CONSULTA
De dilluns a divendres, a partir de les 19 h; dimarts, 
de 10 a 14 h,  i dimecres, de 12 a 14 h. Necessites 
passar les fotos del mòbil a l’ordinador? Et perds a les 
xarxes socials? Vols crear-te un perfil a Linkedin? Si 
tens dubtes sobre noves tecnologies, demana hora i 
t’ajudarem.

CÀPSULES MULTIMÈDIA PER A JOVES

DIBUIXOS ANIMATS 
Divendres, 11 d’octubre, de 17.15 a 18.15 h
Crearem uns dibuixos animats senzills amb les tauletes.

CREA LA TEVA CANÇÓ! 
Divendres, 8 de novembre, de 17.15 a 18.15 h
Farem cançons amb diferents instruments i l’Audacity.

JOCS D’ARREU DEL MÓN
Divendres, 15 de novembre, de 17.15 a 18.15 h
Descobrirem altres cultures mitjançant els seus jocs.

SERVEIS
ESPAI ESTUDI
De dilluns a divendres de 10.30 a 20.30 h i dissabtes 
de 10.30 a 13.30 h
Oferim un espai tranquil per estudiar. Per accedir-hi 
cal registrar-se al punt d’informació del Centre Cívic.  

ACTIVITATS 
SENTIM EL CINEMA
Dimecres, 18 de setembre, a les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Projectarem tres curtmetratges i després farem un col-
loqui sobre les sensacions viscudes i reflexionarem 
sobre la complexitat de percebre’ls sense algun sentit. 

CENTRE C ÍVI C 
CAN CASTELLÓ



CENTRE C ÍVI C 
VIL · LA FLOR IDA

DENOMINACIÓ D’ESTRENA
Tens entre 17 i 29 anys i tens un grup de música, 
una peça de teatre o de dansa de petit format, ets un 
cantautor o cantautora... i vols actuar al Centre Cívic 
Vil·la Florida, t’ oferim un espai per a fer-ho realitat. 
Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat, a 
l’assumpte posa Denominació d’estrena i deixa’ns les 
teves dades perquè ens posarem en contacte amb tu.

Tens entre 17 i 29 anys i ets un artista plàstic, fotò-
graf, dibuixant,... i tens moltes ganes d’exposar la teva 
obra? Envia’ns la informació al ccvilaflorida@qsl.cat, 
a l’assumpte posa Exposes? i deixa’ns les teves dades 
perquè ens posarem en contacte amb tu.

ESTRENES AUDIOVISUALS
Disposem d’un auditori amb capacitat per a 80 per-
sones i de les infraestructures necessàries per pro-
jectar el teu curtmetratge, documental, migmetratge, 
webserie... en format digital. Envia’ns la informació 
al ccvilaflorida@qsl.cat, a l’assumpte posa Estrenes 
audiovisuals i deixa’ns les teves dades perquè ens 
posarem en contacte amb tu.

ESPAI DE CREACIÓ
Si tens entre 16 i 29 anys i estàs participant en la 
creació de projectes de tipus acadèmic, emprenedoria, 
d’auto-ocupació, produccions artístiques o projectes 
socioculturals vine al centre cívic Vil·la Florida on 
disposaràs d’un espai habilitat per a treballar en el teu 
projecte.
Envia la demanda al ccvilaflorida@qsl.cat, a l’assump-
te posa Espai de creació i deixa’ns les
teves dades perquè ens posarem en contacte amb tu.

RACÓ D’ESTUDI
En períodes puntuals el Centre Cívic habilitarà un 
espai per estudiar. Consulta al punt
d’informació del Centre Cívic, al 932546265, a la web 
http://ccivics.bcn.cat/vil.laflorida o enviant un mail a 
ccvilaflorida@qsl.cat els horaris d’obertura de l’espai.
PANELL D’INFORMACIÓ JUVENIL
A l’entrada del Centre Cívic trobaràs un Panell d’Infor-
mació Juvenil amb la informació de
diferents activitats que hi ha a la ciutat i que poden ser 
del teu interès.

Com aconsegueix la nostra ment captar la informació 
quan es veu privada dels sentits? Qui fa la discapacitat, 
la discapacitat sensorial o les barreres socials? Què 
podem fer cada un de nosaltres per aconseguir una 
societat més accessible?
A càrrec de l’Associació Inclús

TALLERS
Inscripcions obertes: a partir dilluns 16 de setembre
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20 h

CICLE CÒMIC

VISITEM EL MUSEU DEL CÒMIC
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts, 15 d’octubre, de 18 a 20 h
Preu: 7,46€
El Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat és el 
primer en obrir les seves portes al nostre territori. És 
un museu que proposa un recorregut per la història 
dels tebeos i els seus protagonistes, per les diferents 
etapes i l’evolució del seu llenguatge.

FEM FANZINES
Per a joves de 18 a 29 anys
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 22 octubre al 3 desembre
Preu: 30,72€
Taller teoricopràctic. Veurem exemples de diferents 
gèneres i les tècniques. Treballem en la producció del 
nostre propi projecte artístic personal. 
A càrrec d’E3

EXPOSICIONS
SENTITS PER L’ART
Del 9 al 21 de setembre
Entrada lliure
És possible seguir fent art, fins i tot quan perdem allò 
que, aparentment, és necessari per donar-li forma? La 
ceguesa, per exemple, ens impedeix captar la bellesa? 
Sentits per l’art és una al·legoria a allò tan quotidià que 
no valorem suficient: els sentits. Amb aquesta exposi-
ció donem a conèixer diferents maneres de desenvolu-
par i entendre l’art, tenint en compte diverses disfunci-
ons sensorials. A càrrec de Laia Garcia i Júlia Gonzalez
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SERVEIS
ESPAI D’ADOLESCENTS I JOVES             
Un espai plural adreçat a tots els adolescents i joves 
que vulguin apropar-s’hi. Un punt de trobada, de 
relació, convivència i participació. Totes les activitats 
són gratuïtes. Cal inscripció prèvia. A partir de 12 anys

SETMANALMENT
MULTIESPORT
Els dijous, de 17:30 a 19:30 h
A partir del 19 de Setembre
Espai per a practicar diversos esports, alguns d’allò 
més originals i altres de més tradicionals.
Organitzat conjuntament pel CC l’Elèctric i els 
educadors de carrer de Sarrià - Sant Gervasi.

PREPAREM EL TÚNEL
Dimecres, de 18 a 19:30 h
Del 2 al 23 d’Octubre
Espai per a preparar junts el famós Túnel del Terror de 
l’Elèctric: Ambientació, decoració, personatges, guió... 
Ho prepararem tot per a que torni a ser un èxit!

JOCS DE TAULA
Dimecres, de 17.30 a 20 h
De 6 de Novembre al 18 de Desembre
Carcassone, cartes de pòquer, Castel Cards, Dixit, 
Sushi Co... Oferirem varietat de jocs per a tots els 
gustos!

ACTIVITATS 
PUNTUALS
TÚNEL DEL TERROR!
Dimecres, 30 d’octubre, a les 19.00 h
Vine a visitar el túnel més esperat i tenebrós de les 
Planes... T’hi atreveixes?... 
Els joves que vulguin actuar-hi s’han de posar en 
contacte amb el Centre Cívic abans del 9 d’Octubre.

CUINA FÀCIL
Divendres 18 d’Octubre, 15 de Novembre i 13 de De-
sembre, de 18 a 19.30 h
Elaborarem plats saludables, fàcils de fer i sobretot.. 
Deliciosos

CENTRE C ÍVI C 
L ’ELÈCTR IC

TALLER PER A JOVES
GENERACIÓ 2.0
TALLERS DE CUINA I NUTRICIÓ PER A JOVES!

Tots els dimarts del 15 d’octubre al 12 de novembre 
de 18.30 a 20.30 h Activitat gratuïta. Places limitades.
Tens entre 17 i 29 anys? T’interessa la cuina? Vols 
saber què menges? Què en saps de nutrició? Inscriu-te 
i viu l’experiència Generació 2.0. El que menges avui, la 
teva salut de demà!

Calendari de sessions de tardor:
15 d’octubre Crema calenta de moniatos.
22 d’octubre al 12 de novembre – El grup triarà què 
vol aprendre a cuinar

Cal inscripció prèvia a partir del 13 de setembre a la 
recepció del centre cívic, per telèfon al 932546265 o 
per mail a ccvilaflorida@qsl.cat
Inscripcions on-line: a partir del 3 de setembre
Preu Jove: 2,66€/ hora ( IVA inclòs)
Inici tallers: setmana del 30 de setembre Places limitades

DANCEHALL 
(de 12 a 18 anys) NOU
Dimecres de 19 a 20 h
9 OCTUBRE > 27 NOVEMBRE
Preu: 23,41€ (8 hores)
El dancehall és un ball d’arrels jamaicanes ple d’energia 
i significat. Suarem la
samarreta descobrint aquest gènere que arrasa al 
districte i més enllà. A càrrec Esmeralda Sanchez.

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
(de 14 a 18 anys) N
Divendres de 18 a 19 h
4 OCTUBRE > 13 DESEMBRE
Preu: 26,33€ (9 hores)
En aquest taller farem una introducció a la defensa 
personal femenina. Descobreix
tècniques fàcils, directes i eficaces per defendre’t en 
situacions de perill.
A càrrec de Sexacademy Barcelona 



L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
Divendres al vespre
Activitat gratuïta. Aforament limitat. No cal inscrip-
ció prèvia
Cada divendres tens una cita amb l’art emergent a 
Sarrià: música, teatre, dansa... I si ets cantautor/a, 
l’últim divendres de mes t’obrim el nostre escenari!  
Amb la col·laboració del Cafè Orlandai Cooperativa

Divendres 20 de setembre, 20 h
Circ
FIL
La Cia Madame Gaüc ens presenta Fil, una proposta 
que ens parla de les habitacions de la teva vida en 
24m3. Ens proposen un viatge on no es donen lliçons 
ni solucions. Bàscula i portés acrobàtics en la inti-
mitat en una proposta arriscada a través d’un viatge 
emocional.

Divendres 4 d’octubre, 21 h
Música 
L’IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR: ESTRAMO-
NI, LES FILLES EUROPEES I VÀLIUS.
La Casa Orlandai acollirà 3 bandes de l’escena indie 
en català: dues apostes emergents, Estramoni Band i 
les Filles europees, i finalment, Vàlius, una banda con-
solidada presentant el seu nou disc. Una nit plena de  
soroll per ballar!!

Divendres 18 d’octubre, 20 h
Dansa i música
ISABEL VINARDELL & ISABELLE LAUDENBACH 

Les Isabels ( com s’anomenen elles) presenten unes 
melodies flamenques a través de la veu i la guitarra, 
que són pura delícia per el ballarí que les transforma 
en dansa contemporània, Arias Fernández

Divendres 8 de novembre, 20 h
Música
L’ATENEU DIVERS PRESENTA CESC FREIXES

Divendres 15 de novembre, 20 h
Música
UN DRAC QUE TÉ MOLTS CAPS
Santi Eizaguirre presenta noves cançons combinades 
amb temes dels seus darrers dos discos. Un trobador 
que canta històries que ens transporten a un imaginari 
galàctic i subversiu. Compromès amb la cançó d’autor 
i les melodies de codi obert, ens presenta un especta-
cle de proximitat que teixeix somriures i complicitats.

Divendres 22 de novembre, 21 h
Música
SEQUOIA EN CONCERT
Els col·lectius del barri PAACS i Base A ens presen-
taran el projecte musical “Sequoia”, grup folk-rock 
barceloní. Una nit plena de música i bon ambient!

Divendres 13 de desembre, 20 h 
42 KM
La Laura, la Marta i en Felo volen desaparèixer, com 
cada cap de setmana, a la festa de la Ruta, però avui en 
Chapi no va amb ells. Guanyadora de la Beca Odisseu 
2018 del Teatre Èlia, és una reflexió profunda del que 
va ser l’anomenada Ruta del Bakalao.

CASA ORLANDA I

VI TORNEIG DE PING PONG
Dilluns 9 de Desembre, a partir de les 18.30 h
Torna el ja clàssic torneig de l’Elèctric. Amb premi per 
al guanyador.

TALLERS
CLASSES DE PING PONG
Dilluns de 18 a 19 h
Del 4 al 25 de Novembre
Tindrem l’oportunitat d’aprendre tècniques i de 
perfeccionar el joc de la mà d’un professor qualificat.
A càrrec de David Coll

ESPORTS DE CONTACTE
Dimarts, de 19 a 20 h
De l’1 d’Octubre al 17 de Desembre
Si vols desfogar-te, fes-ho d’una manera conscient i 
productiva!
Treballarem tant la seguretat física com l’emocional i a 
la vegada ens posarem en forma.
Per a joves de 12 a 20 anys. Cal dur guants de boxa 
preferiblement de 12oz o 14oz.
Amb la col·laboració del Projecte Aquí t’escoltem de 
l’Ajuntament de Barcelona



Divendres 21 de desembre, 20 h 
Teatre
PIROLAIRES DE NADAL
Trobada incontrolada d’artistes per exposar peces 
lliures (teatrals, musicals, poètiques, prosaiques, 
esporàdiques, pirolaires, incendiàries) on l’espectador 
pot intervenir i on no se sap ben bé què passarà. I tot 
amb un toc de Nadal!

CO-JAMS de cantautors/es
Divendres 27 de setembre, 20 h
Divendres 25 d’octubre, 20 h
Divendres 29 de novembre, 20 h
Música 
Si ets cantautor/a o compositor/a, vine a provar les 
teves cançons!  Apunta’t a les Jams del Cafè Orlandai! 
Cada últim divendres de mes, l’escenari t’està espe-
rant! Inscripcions a cojam.cafeorlandai@gmail.com 

SERVEIS
SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA
Tens una banda o una companyia i vols actuar a la 
Casa Orlandai? Et proporcionem un espai per donar-te 
suport a tirar-lo i presentar-lo en les nostres activitats. 
Envia’ns la informació a programacio@casaorlandai.
cat

TALLERS
BOOTY DANCE  
Dimarts de 18.15 a 19.15. De l’1 d’octubre al 3 de 
desembre
Preu: 26,60 € (10 hores). Taller per a joves a partir de 
12 anys
El Booty Dance és un ball urbà amb orígens africans. 
Es basa en les mil i una maneres de moure els malucs 
i el cul. Cal portar genolleres
Amb Krizia Nardini, mestra certificada per Kim Jordan 

TEATRE PER A JOVES: QUINA PINTA!  
Divendres de 16 a 17.30 h. Del 4 d’octubre al 20 de 
desembre 
Preu: 39,90 € (15 hores). Taller per a joves a partir 
de 12 anysEl grup de teatre Quina Pinta està dirigit 
a joves d’entre 13 i 15 anys. Les integrants actuals 
fa anys que treballen juntes i aquest any volen obrir 
el grup per crear una nova obra que es presentarà al 
juny a la Casa Orlandai. 
Amb Magalí Frappant, actriu

TEATRE PER A JOVES: DEIXA’T ANAR!
Dilluns de 20 a 21.45 h. Del 30 de setembre al 2 de 
desembre
Preu: 46,55 € (17,5 hores). Activitat recomanada per a 
joves de 18 a 25 anys
No has fet mai teatre i vols saber que se sent? N’has 

fet fa anys i vols tornar a pujar a un escenari? Ara és 
la teva: crearem una obra i la presentarem a L’Imper-
dible del divendres! 
Amb Artur Diaz, actor i director teatral 

FOTOGRAFIA PER A JOVES   NOU
Dimecres de 19 a 21 h. Del 2 d’octubre al 20 de no-
vembre
Preu: 42,56 € (16 hores). Taller per a joves de 12 a 
15 anys 
Descobreix, experimenta i investiga el llenguatge 
fotogràfic d’una manera entretinguda! Al final del 
taller, farem una exposició a la Casa Orlandai i un 
concurs fotogràfic! Necessari portar càmera amb 
mode manual
Amb Kati Riquelme, fotògrafa professional

AUTODEFENSA FEMENINA
Dissabte 23 de novembre, d’11 a 13 h
Preu: taller gratuït (2 hores). 
Inscripció prèvia a informaciojoves@casasagnier.net  
(PIJ)
Trobaràs un espai per potenciar la seguretat física i 
emocional.  Consciència de l’espai, força física o co-
municació verbal i no verbal seran algunes de les 
nostres eines.
Organitzen: Punt d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) i Punt d’Informació a Joves (PIJ) de Sarrià-
Sant Gervasi

REPENSANT L’AMOR    NOU
Dimarts 1 d’octubre, 22 d’octubre, 5 de novembre, 
19 de novembre i 3 de desembre, de 19 a 21 h. 
Preu: XXXXXX (10 hores). Taller per a joves a partir 
de XX anys
De quina forma ens relacionem? Realment la nostra 
parella és la relació més important de la nostra vida? 
Qüestionem-nos i busquem alternatives. A cada ses-
sió abordarem l’amor i les relacions des d’una pers-
pectiva diferent per començar a construir noves rela-
cions. Espai no-mixte de confiança per expressar-nos 
en llibertat. Consulta al web el programa i ponents. 

MICROMASCLISMES I NOVES MASCULINITATS
Dimecres 23 d’octubre, 20 de novembre i 4 de 
desembre, de 19 a 21 h
Preu: 19.31 € (6 hores)
Aquesta proposta pretén sensibilitzar i formar en 
temes relacionats amb la igualtat de gènere, socialit-
zació de la masculinitat, masclisme i micromasclisme. 
S’explora el significat i la construcció de la masculi-
nitat en l’actual societat patriarcal, posant la mirada 
en la igualtat de gènere i la prevenció d’actituds 
masclistes.
Amb Paco Abril, del col·lectiu Homes Igualitaris- AHI-
GE Catalunya
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Punt  in fo JOVE 
Sar r ià  -  Sant  Ge rvas i

SERVEIS
ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Dimecres de 17 a 20 h. Cal cita prèvia.
Per a joves que volen marxar a l’estranger a treballar, 
estudiar o a fer un voluntariat.

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns de 10.30 a 13.30 h. Cal cita prèvia.
Per a joves que busquen feina o volen fer consultes 
sobre drets i deures laborals.

TRAMITACIÓ DE CARNETS
De dilluns a dijous de 16 a 20 h i els dilluns i diven-
dres dimecres de 10 a 15 h.
Carnet d’alberguista, d’estudiant internacional (ISIC). 

ACTIVITATs 
Totes les  xerrades són gratuïtes i amb inscripció prèvia.
(informaciojoves@casasagnier.net / 93 414.01.95)

BARCELONA TREBALL JOVES
Assisteix a les sessions del programa “Barcelona Tre-
ball Joves” de Barcelona Activa al PIJ. Consulta la pro-
gramació i inscripcions a la web: www.bcn.cat/treball/
joves

Tens estudis superiors i no saps cap a on tirar?:
Dilluns 14 d’octubre de 17.30 a 19.30h

La recepta del currículum creatiu
Divendres 8 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Com preparar una entrevista de feina?
Dimecres 11 desembre de 17.30 a 19.30 h

ESTADES PER A MENORS A L’ESTRANGER

Dimecres 16 d’octubre 18 h
Sessió informativa de les possibilitats que tenen els 
menors d’edat per a realitzar a l’estranger (camps de 
treball, estades, idiomes, estades acadèmiques…). 
Inscripcions: informaciojoves@casasagnier.net 

XERRADA: ESTUDIAR AL JAPÓ. 
Dimecres 13 novembre a les 18 h 
Coneix els programes de beques i ajuts per fer una es-
tada formativa al Japó.
A càrrec del Consolat General del Japó a Barcelona
Inscripcions: informaciojoves@casasagnier.net 

TALLERS

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Dissabte 23 de novembre d’11 a 13 h 
Taller on trobaràs un espai per potenciar la seguretat 
física i emocional.   La consciència de l’espai, la per-
cepció, la força física o la comunicació verbal i no ver-
bal seran algunes de les nostres eines
Lloc: CC Casa Orlandai (c/Jaume Piquet 23) 
Organitzat amb el Punt d’Informació i Atenció a les Do-
nes (PIAD) i CC Casa Orlandai

TALLER TÈCNIQUES D’ESTUDI
Exàmens, deures, estudiar, amics, oci, família... Com 
ho compagino tot? Com m’organitzo en època d’exà-
mens? Com faig un estudi útil i distret? 
Dilluns 23 de desembre d’11 a 13 h (Destinat a joves 
de 1r i 2n d’ESO)
Divendres 27 de desembre d’11 a 13 h (Destinat a jo-
ves de 3r d’ESO a 2n de batxillerat)
Inscripcions: informaciojoves@casasagnier.net 
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25a EDICIÓ CONCURS GUIXOTS 
Quantes vegades has estat dibuixant distret en els teus pensaments? Fent guixots en un paper mentre parles per telèfon, mentre ets a classe o mentre tens uns minutets per deixar anar la teva imaginació...L’objectiu del CONCURS GUIXOTS és aprofitar aquests gargots i conver-tir-los en el disseny de la propera AGENDA JOVE Sarrià-Sant Gervasi.Tens fins la castanyada per presen-tar el teu dibuix al centre cívic que et quedi més a prop!

SERVEIS ALS 
ESPAIS JOVES

ESPAIS DE TROBADA
Un espai on podràs reunir-te amb altres joves per 
fer-hi activitats.
Hi trobaràs: jocs de taula, música, futbolí... i moltes 
activitats.
Vine i proposa’ns tot allò que t’agradaria fer.

PUNT MULTIMÈDIA 
Accés lliure a Internet per consultar el correu elec-
trònic, xatejar, fer música... també hi podràs jugar en 
xarxa i fer-hi els teus treballs escolars.

SUPORT A INICIATIVES JOVES
Si teniu un projecte o una idea a desenvolupar, el 
Casal de Joves us donarà suport: cessió d’espais per 
assaig, reunions i realització de les vostres activitats, 
assessorament per desenvolupar-les, informació 
d’activitats i recursos.

Sala d’estudi Joan Maragall
Horari habitual : 
Dilluns a divendres  de 21  a 1 h
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall
Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 85
FGC: Putxet i Avinguda Tibidabo / Bus: 58, 64, 16, H6, 22, 
75 i 123

Sales puntuals: 
Biblioteca Clarà 
Carrer Dr Carulla 22-24
XXXXXX

Centre cívic de Sarrià
Carrer d’Eduardo Conde, 22 
XXXXXXX



ESPAI JOVE CASA SAGNIER  
c/ Brusi, 61 (Jardins d’Enric Sagnier)
08006 Barcelona
Tel. 93 414 01 95
Mòbil. 689 913 571
espaijove@casasagnier.net
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-
sagnier/
Bus: V15
FGC: Plaça Molina i Pàdua (L7), Sant Gervasi (L6)

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
C/ Castelló, 1-7 (Jardins Can Castelló)
08021 Barcelona
Tel. 932417874 - 667652522
info@cccancastello.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello
facebook: @cc.cancastello
twitter: @CanCastello
instagram: @cancastello
FGC: Muntaner
BUS: 68,V11 i V13
BICING: c/Vallmajor 13, c/Santaló 165
De dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 14 h. 

CENTRE CÍVIC SARRIÀ
C/Eduardo Conde, 22-42 08034 Barcelona
Tel. 932562720
joves.sarria@qsl.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
facebook.com/ccsarria
instagram.com/ccsarria
De dilluns a divendres de 9 a 21 h Dissabtes de 10 a 
21 h
FGC:Reina Elisenda i Sarrià 
Metro L3 Maria Cristina
Bus: 6, 16, 33, 34, 63, 66, 70, 72, H6, 78 i 130

CENTRE CÍVIC L’ELECTRIC
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6.5  08017 Barce-
lona 
Tel. 93 205 40 09 
cclelectric@cclelectric.com 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric
@CCvicLElctric
Facebook. Centre Cívic l’Elèctric 
Instagram: Centre Cívic l’Elèctric 
FGC: S1, S2: Les Planes 
Bus: 118 i 128

CENTRE CÍVIC VÁZQUEZ MONTALBÁN
C/ reis catòlics, 16-34 · 08017 Barcelona
Tel. 93 406 90 53 · 
bcn.cat/ccvazquezmontalban
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com
Facebook: centre cívic vallvidrera vázquez Montalbán
twitter: @ccvallvidrera
Bus: 211, 128, 111 i 218
FGC: s1, s2: Peu del Funicular
Funicular: Vallvidrera Superior

CASA ORLANDAI
C. de Jaume Piquet, 23 08017 BARCELONA  
TEL: 93 252 42 62 FAX: 93 205 84 03  
MAIL: info@casaorlandai.cat  
De dilluns a divendres de 10 a 22 h i Dissabtes d’11 a 
14 h i de 16 a 21 h  
FGC: Sarrià (sortida c/ Cardenal Sentmenat)  
Bus: 66, 68, 75, V7, H4. Nit bus: N7

CENTRE CÍVIC VILA FLORIDA
Muntaner 544 (08022) Barcelona
De dilluns a divendres de 10 a 21h. Dissabtes de 10 a 
13h.
Tel: 93 254 62 65 
Facebook: CentreCivicVilaFlorida
Instagram: vilaflorida
Twitter: ccvilaflorida
FGC: Putxet, Avda. Tibidabo 
BUS: 75, H4, V13

P.I.J. SARRIÀ – SANT GERVASI
C/Brusi,61 (CC Casa Sagnier) 08006 Barcelona 
Tel.: 93 414 01 95 
c/e: informaciojoves@casasagnier.net 
Web: www.bcn.cat/casasagnier 
Twitter: @PIJSarriaStGerv 
Facebook: facebook.com/PIJSarriaSntGervasi 
Horari: Matins: dilluns i divendres de 10 a 15 h 
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20h, i dimecres 
fins les 21 h
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