TALLERS,
CICLES I
ESPECTACLES
Hivern 2021

Casa Groga

Centre Cívic Casa Groga

INSCRIPCIONS ALS TALLERS						
Dates > Matrícules del període 1 i de la formació online:
Des del dilluns 4 fins al dimecres 13 de gener de 2021
Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h
Degut a la crisi sanitària els TALLERS PRESENCIALS es dividiran en 3 períodes que s’aniran obrint en funció de l’evolució de la pandèmia. A l’inici del trimestre només us podreu
matricular als tallers del període 1.
Per fer la matrícula per a la resta de períodes us anirem informant
Inici dels tallers: A partir del 18 de gener
Preus públics 2020, IVA no inclòs:
• Tallers genèrics: 3,02 €/hora
• Tallers generals per a menors de 25 anys: 2,77 €/hora
• Tallers online: 2,57 €/hora
Normativa
Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller trimestral online heu de
notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu assistit o no a la primera. Cal que porteu el rebut.
Els tallers presencials dividits en períodes i les càpsules online no tenen devolució llevat que s’anul·li el taller.
Cada persona només pot matricular-se ella mateixa i dues persones més.
Formes de pagament
Mentre no es resolgui la crisi sanitària, per poder dur a terme les inscripcions als tallers
amb la màxima seguretat, us recomanem que feu la matrícula en línia a través de
la web d’inscripcions. Molt més ràpid, còmode i segur per a tothom! Si l’heu de fer
presencial, us demanem que prioritzeu el pagament amb targeta. El pagament de la
matrícula es farà el mateix dia de la inscripció.
Els tallers 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.
Aquests preus són susceptibles de canvi d’acord amb l’increment anual de l’IPC i dels
preus que s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barcelona al desembre de 2020.
INSCRIPCIONS EN LÍNIA A PARTIR DEL 4 DE GENER a les 9.30 h a:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga
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ACTIVITAT GRATUÏTA

FORMACIÓ EN LÍNIA

TALLERS									
FORMACIÓ PRESENCIAL

ZUMBA FITNES			

Tallers dividits en 3 períodes. S’han de fer les
inscripcions per a cada període.
Places limitades i amb prioritat per als alumnes del període anterior.

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.

Període 1: del 18 al 28 de gener
Període 2: de l’1 al 18 de febrer
Període 3: de l’1 al 18 de març

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 qualitat de vida millor.

GRUP A			

Els dilluns i dimecres, de 20 a 21.30 h
Període 1
Del 18 al 27 de gener
Total d’hores: 6 | Preu: 21,93 €
Període 2
De l’1 al 17 de febrer
Total hores: 9 | Preu: 32,89 €
Període 3
De l’1 al 17 de març
Total d’hores: 9 | Preu: 32,89 €

GRUP B

Els dimarts i dijous, de 9.45 a 11.15 h
Període 1
Del 19 al 28 de gener
Total d’hores: 6 | Preu: 21,93 €
Període 2
Del 2 al 18 de febrer
Total hores: 9 | Preu: 32,89 €
Període 3
Del 2 al 18 de març
Total d’hores: 9 | Preu: 32,89 €
A càrrec d’Elvira Paredero

Els dijous, 18.30 a 19.30 h
Període 1
Els dies 21 i 28 de gener
Total d’hores: 2 | Preu: 7,31 €
Període 2
Els dies 4, 11 i 18 de febrer
Total d’hores: 3 | Preu: 10,96 €
Període 3
Els dies 4, 11 i 18 de març
Total d’hores: 3 | Preu: 10,96 €
A càrrec de Sant Andreu Pas a Pas

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 		
DECORATIVES			
RESTAURACIÓ DE MOBLES
GRUP A

Els dimarts, de 17 a 19 h

GRUP B

Els dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Període 1
Els dies 19 i 26 de gener
Total d’hores: 4 | Preu:14,62 €
Període 2
Els dies 2, 9 i 16 de febrer
Total d’hores: 6 | Preu: 21,93 €
Període 3
Els dies 2, 9 i 16 de març
Total d’hores: 6 | Preu: 21,93 €
A càrrec de Mar Fumadó

ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

SEVILLANES		

JUGUEM EN ANGLÈS (P3, P4 I P5)

Taller pensat per a persones que sàpiguen
ballar sevillanes i vulguin perfeccionar
aquest ball. Nivell intermedi.
Els dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Període 1
Els dies 19 i 26 de gener
Total d’hores: 2 | Preu: 7,31 €
Període 2
Els dies 2, 9 i 16 de febrer
Total d’hores: 3 | Preu: 10,96 €
Període 3
Els dies 2, 9 i 16 de març
Total d’hores: 3 | Preu: 10,96 €

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 1
Els dies 21 i 28 de gener
Total d’hores: 2 | Preu: 6,09 €
Període 2
Els dies 4, 11 i 18 de febrer
Total d’hores: 3 | Preu: 9,14 €
Període 3
Els dies 4, 11 i 18 de març
Total d’hores: 3 | Preu: 9,14 €
A càrrec d’Idiomes Tarradellas

A càrrec de Sílvia Ortiz

DANSA TEATRE		
Trobar un disseny corporal que ens traslladi
a un personatge. Descobrir com aquest personatge es mou, parla, vesteix, quina atmosfera l’envolta, quins colors l’habiten i com
tradueix la seva història, allò que vol explicar
en moviment.
No es requereix experiència prèvia, només
ganes de redescobrir el cos, el moviment i
la creativitat.
Els dilluns, de 18.45 a 20.15 h
Període 1
Els dies 18 i 25 de gener
Total d’hores:3 | Preu: 10,96 €
Període 2
Els dies 1, 8 i 15 de febrer
Total d’hores: 4,5 |Preu: 16,44 €
Període 3
Els dies 1, 8 i 15 de març
Total d’hores: 4,5 | Preu: 16,44 €
A càrrec de Beatriz Acitores

FORMACIÓ EN LÍNIA		
Els tallers i càpsules seran en grups tancats
amb places limitades. Es faran a través de videoconferència i serà imprescindible fer la matrícula a través de la nostra pàgina web. Uns
dies abans us farem arribar les instruccions
per tal de poder-vos connectar per fer el taller.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
Tallers trimestrals

IOGA ON LINE			
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Període
Del 19 de gen er al 18 de març
Total d’hores: 27 | Preu: 83,96 €
A càrrec d’Elvira Paredero

ZUMBA ON LINE		
Els dimarts, de 19 a 20 h
Del 19 de gener al 16 de març
Total d’hores: 9 | Preu: 27,99 €
A càrrec d’Associació Esportiva Sant Andreu

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
SECRETS PER EVITAR EL 		
MALBARATAMENT ALIMENTARI ONLINE
Reflexionarem sobre les dimensions i
l’impacte del malbaratament alimentari, en
coneixerem iniciatives en diferents àmbits i
esbrinarem què podem fer de manera individual i col·lectiva per reduir-lo.
El dimecres 20 de gener, de 18.30 a 20 h
Preu: 4,67 €
A càrrec de Zero WasteBcn

EINES DE COACHING ONLINE
Taller experiencial per donar a conèixer què
és el coaching i com aplicar-lo en diferents
contextos (personal, professional...). Aprendre a entrenar l’autoconeixement i aplicar-lo
al lideratge personal, i també en el d’equips.
Conèixer algunes habilitats i tècniques que
permetin evolucionar i assolir objectius tant
personals com professionals que contribuiran al benestar diari.
Els dimarts de 18:30 a 20:30 h
Dies: 9, 16 i 23 de febrer de 2021
Total d’hores: 6 | Preu: 18,66 €
A càrrec de Laura Casas

REMEIS NATURALS PER
RELAXAR-NOS ONLINE

COMPRESES DE TELA ONLINE

Taller teoricopràctic en el qual posarem en
comú diferents maneres per relaxar-nos
en moments de nervis o estrès: respiració
conscient, meditació, infusions, ús d’olis
essencials i auto- massatge

En aquest taller parlarem de la menstruació conscient, dels tabús entorn la sang
menstrual i també de sostenibilitat, veient
les alternatives als productes d’un sol ús.
Elaborarem una compresa reutilitzable amb
roba aprofitada.

El dimecres 27 de gener, de 18.30 a 20 h
Preu: 4,67 €
A càrrec de Zero WasteBcn

El dimecres 17 de març, de 18.30 a 20 h
Preu: 4,67 €

MINDFULNESS I INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL ONLINE

CUINA I NUTRICIÓ		

L’objectiu del taller és fer-nos conscients dels
nostres pensaments i l’impacte que tenen en
nosaltres, en com ens sentim i en la nostra
manera d’actuar i reaccionar. Aprendrem a
reconèixer les nostres emocions, el que ens
volen dir i a relacionar-nos amb elles de manera saludable. Aconseguirem gestionar-les
de manera positiva i enriquidora.
Adreçat a les persones que desitgen descobrir, desenvolupar i impulsar les seves competències i habilitats personals i professionals;
per aconseguir més salut i benestar físic, mental i emocional.

A càrrec de Zero WasteBcn

BASES CUINA VEGANA ONLINE
Veurem les bases per dur una alimentació
més sostenible i saludable sense cap tipus
d’ingredient d’origen animal. Parlarem dels
ingredients més utilitzats en aquest tipus
de cuina i farem preparacions senzilles però
molt gustoses, que no tindran res a envejar
a la cuina amb ous, làctics, carn i peix. Parlarem també d’opcions sense gluten i sense
soja per tenir en compte persones amb al·
lèrgies i intoleràncies.

Els dilluns de 19 a 20.30 h
Dies: 8, 15 i 22 de febrer de 2021
Total d’hores: 4,5 | Preu: 14 €

Els dijous de 18 a 20 h
Dies: 18 i 25 de febrer de 2021
Total d’hores:4 | Preu: 12,44 €

A càrrec de Mònica Moles

A càrrec de Zero WasteBcn

CICLES I ACTIVITATS								
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PATI DE BUTAQUES ARTS ESCÈNIQUES EN FAMÍLIA
Diumenge 17 de gener, a les 12.30 h
THE LITTLE CIRCUS
Un viatge personal de superació en què una
jove pallassa despistada, sense paraules i
només amb el seu xiulet, ha d’aconseguir arribar als altres i, el més important, donar-los
felicitat.
Però, com ho aconseguirà? Doncs amb la
col·laboració dels més petits i amb la participació de tot el públic.
A càrrec de Cia NS dansa
Diumenge 21 de febrer, a les 12.30 h
BELINDO LO MONSTRUO
Rondalla recopilada per Pasqual Scannu a
partir d’una versió del 1873 a l’illa de Sardenya.
Belindo lo Monstruo es presenta com una
rondalla de temàtica universal amb tots i
cada un dels elements que fan que es visqui
amb igual intensitat per part del públic infantil com de l’adult que l’acompanya.
La Maria, la protagonista, es veurà sobtadament allunyada de la llar familiar: haurà de triar entre tornar a la protecció paterna o emancipar-se i prendre decisions per ella mateixa.
Un conte imprescindible, per bonic i emotiu, en què es veu a cada momentel pas del

PANTALLA BCN			

		

temps, des de la infància fins a la vida adulta,
i el que això comporta en l’àmbit de les decisions.
A càrrec de Jordina Biosca
Diumenge 21 de març, a les 12.30 h
EL PERQUÈ DE LES COSES
L’Ares és una rodamón que viatja per tot el
món. Sempre va acompanyada del seu carro,
un carro que a simple vista sembla un munt
d’andròmines, però que si obres bé els ulls i
escoltes amb atenció, tots aquells objectes
es poden convertir en una historia fantàstica:
una sabata vella en un gos, un mitjó en un gat
o uns llums de Nadal en la Via Làctia....
A càrrec d’Engruna Teatre

					

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.
Divendres 5 de febrer, a les 19 h
MEMÒRIES D’UN HOME EN PIJAMA
Paco és un cuarentón solter empedreït que, en
la plenitud de la seva vida, aconsegueix el seu
somni infantil: treballar des de casa i en pijama.
Però quan creia haver trobat el súmmum de la
felicitat, irromp en la seva vida ‘Jilguero’, la noia
de la qual s’enamora, i que haurà de lluitar per
poder estar al costat d’un home el màxim objectiu vital del qual és quedar-se a casa en pijama...
Adaptació del còmic homònim de Paco Roca.

Divendres 19 de febrer, a les 19 h
HOLA DICTADURA
Compilació de curtmetratges al voltant de la
idea de l’autoritarisme d’estat. La propaganda, els dictadors, la influència en noves generacions, la resistència... Inclou animació,
ficció, documental,experimental i fins i tot
comèdia.

ESTRENA’T TEATRE		

DIA DE LA DONA 		

Del 2 de febrer al 26 de març
Mostra anual del Centre Cívic Casa Groga
que apropa les arts escèniques al barri. Promociona, fomenta i dona oportunitat als i les
artistes emergents i ofereix als grups i companyies guanyadores una via d’accés a les
sales comercials.

Dissabte 13 de març, a les 11.30 h

Del 2 al 25 de febrer
PROJECTE VACA
Associació de creadores escèniques
Exposició que vol commemorar les dues dècades de recorregut d’aquesta associació
que reivindica i promociona el paper de les
dones en les arts escèniques a Catalunya.
A càrrec d’Associació Projecte Vaca
Divendres 26 de març, a les 19 h
Final de la disciplina de TEATRE amb l’actuació de les companyies finalistes escollides
pel jurat. La guanyadora, que actuarà a la
sala Teatreneu, sortirà de la votació popular.
(Consulteu-ne la difusió específica)

AMB VEU DE DONA		
Divendres 12 de març, a les 19 h
BLUE BIRDS. CONCERT
Blue Birds és un duet acústic format per Laia
Leal i Mercè de la Fuente. Les dues artistes
decideixen unir les seves veus per donar sortida a la inquietud comuna per explorar les
possibilitats de crear textures i harmonies
que aportin riquesa a la seva música. Aquesta fusió és el seu segell més característic i
és el punt de partida d’una proposta plena
de sensibilitat, passió i subtilesa. Interpreten versions originals dels millors temes dels
gèneres Soul i R&B, amb pinzellades jazzístiques, així com temes propis en els quals
exploren noves maneres d’expressar-se.
A càrrec de
Laia Leal | veu
Mercè de la Fuente | veu i piano
Activitat gratuïta

Acte comunitari a càrrec dels diferents equipaments culturals del districte.
Els objectius del projecte són els d’oferir un
espai de reflexió i intercanvi sobre temàtiques de dones que permetin la participació
intergeneracional i oferir també un espai lúdic per a la difusió de joves creadores en les
arts escèniques i la música.
(Consulteu-ne la informació específica)

SHOW ME!			
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, treball
en curs, portes obertes, mostres audiovisuals, jornades... qualsevol proposta artisticosocial en construcció o permeable a canvis.
El públic assistent i els participants poden,
previ acord amb les companyies, transmetre
un ʼfeedbackʽ quant a les peces representades.
Feu-nos arribar les vostres propostes!

EXPOSICIONS			
Del 4 al 29 de gener
KOBUDAI
dmuntané - Il.lustracions 2020
#dmuntanetk #dmuntane
“Rose caminó como haces cuando llevas
tacones rascacielos y entró en su habitación.
Salió con un par de calzoncillos rosados,
pantalones negros de chándal, un suéter gris
que decía JODE LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LAS ARTES, un par de calcetines
blancos y sus botes militares.”
(Tom Spanbauer – “La ciudad de los cazadores tímidos”)

En aquesta exposició trobareu unes il·lustracions plenes de color i ben especials. Kobudai parla d’éssers que es mouen en la línia
del que considerem masculí i femení, dos
esperits en un mateix cos.
A càrrec de David Muntané

IITINERARIS			
DIVERSITATS DE CULTE A HORTA
GUINARDÓ			
Durant el primer trimestre de 2021 els centres cívics del districte d’Horta-Guinardó us
proposen un cicle de visites pels diferents
centres de culte que hi ha al territori. Animeu-vos a conèixer la diversitat de creences
que conviuen als barris de la ciutat.
Dimarts 2 de març, a les 17 h
VISITA AL CENTRE BUDISTA KAGYU
SAMYE DZONG
Teniu ganes de saber quiés Buda i quines
són les pràctiques fonamentals d’aquesta creença? Us convidem a visitar KagyuSamyeDzong un dels tres centres budistes
que hi ha al districte d’Horta-Guinardó. A
l’acabar la visita podrem presenciar una cerimònia budista.
Ens trobarem al centre de culte.
Us hi esperem!

Del 2 al 25 de febrer
PROJECTE VACA
Associació de creadores escèniques
A finals de la dècada dels noranta, un grup
de dones del món del teatre va decidir crear a Barcelona una entitat orientada a donar
visibilitat a la feina i als punts de vista de les
dones de l’escena.
Aquesta exposició vol commemorar les més
de dues dècades de recorregut d’aquesta
associació, així com repassar la seva trajectòria i la seva contribució en la reivindicació i
promoció del paper de les dones en les arts
escèniques a Catalunya.
A càrrec d’Associació Projecte Vaca
Del 2 al 30 de març
MUJERES
Exposició de fotografia analògica que gira al
voltant de la paraula mujeres. Un homenatge*
a les mujeres de les nostres vides. (*Merda,
la paraula homenatge ve d’home...)
A càrrec d’Emma Beltran i Ariadna Tunnah

Hora i lloc de trobada: 16.45 h al Centre Budista kagyusamyedzong (rambla de la Muntanya, 97)
Inscripcions prèvies fins a esgotar les
places. Data límit divendres 26 de febrer.
Inscripcions presencials o en línia a través
de http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

FESTES TRADICIONALS
Divendres 12 de febrer, a les 17 h
CARNAVAL			
Viurem un Carnaval segur i responsable,
però també divertit, participatiu i ple de
disbauxa. En l’actualitat, és important que
tinguem alternatives de lleure, que ens omplin d’energia, de riures i de bones estones.
Aquest serà l’objectiu final perquè el Carnaval és celebració tant al carrer com a casa.
Organització: Comissió de Festes de Sant Genís dels Agudells

ORQUESTRA INFANTIL I JUVENIL
INTEGRASONS 			
Orquestra infantil i juvenil formada per nois i
noies que viuen i estan escolaritzats a Sant
Genís dels Agudells i la Teixonera.
Gràcies al Pla de Barris, a càrrec de Pablo Persico, director d’Integrasons

SALA JOVE			
La Sala Jove compta amb un espai de trobada on els i les adolescents de 12 a 16 anys
poden relacionar-se amb altres joves i sentir
l’espai com un lloc on gaudir, participar, proposar i crear.
Cerca enfortir el teixit social del barri i oferir
una oferta d’oci saludable. Programarem les
activitats partint de les necessitats gustos i
interessos.
FEBRE CINÈFILA		
L’últim divendres de cada mes veurem el film
que vulgueu, en compartirem les impressions, dubtes i anècdotes. En procés participatiu es decidiran les pel·lícules de cada
setmana.
Veniu a descobrir la vostra febre cinèfila!
DONA, UN COP D’ULL!		
Espai expositiu de la Sala Jove per donar
visibilitat al treball de les adolescents en
l’àmbit artístic. La Sala reivindica el valor
transformador de la seva producció, es comparteixen experiències i s’enforteix la xarxa
feminista del barri. La finalitat és el foment
de la seva creació cultural, des del territori
i amb perspectiva de gènere. Aquest espai
serà l’altaveu del talent femení: defensem la
dignitat i la visibilitat de l’art fet per elles!
Si voleu presentar el vostre projecte artístic,
contacteu-nos

LUDOTECA CASA GROGA
Joc en família de 0 a 3 anys
Dimarts i dijous de 10 a 12 h
Joc en família de 0 a 3 anys (incloent-hi P3)
Divendres de 16.30 a 19 h
Ludoteca per a infants (de P4 i P5)
Dimarts i dijous de 16.30 a 19 h
Ludoteca per a infants (de 1r a 6è)
Dilluns i dimecres de 16.30 a 19.30 h
INICI
11 de gener de 2021

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, metges i educadors
QUAN I DE QUÈ PARLEM?
Ens reunim de forma trimestral amb un professional, per tractar temes que inquieten o
creen dubtes a les famílies amb infants, com
poden ser: posar límits, com explicar la mort
als més petits, gestionar emocions...
(Consulteu-ne la informació específica)
Inscripcions:
Oberta i gratuïta
Presencialment: av. del Jordà, 27
Telefònicament: 93 418 65 31
Correu electrònic:
ludotecacasagroga@bcn.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

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.
També es pot fer a través de la bústia virtual

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.

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’altra 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
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

Districte
d’Horta-Guinardó

