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PRI MAVER A’21

E S PA I J OVE
CAS A S A GNIE R
SERVEIS
ESPAI DE TROBADA

De dijous a dissabte de 17 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 tecnològics, creatius i/o artístic, així com espai assistit i aula oberta
d’impressió 3D.

SUPORT A INICIATIVES JOVES

De dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 16:30 a 20:30 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 informació d’activitats i recursos per dur a terme tots els vostres
projectes.

CESSIÓ D’ESPAI i RESIDÈNCIES

De dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 16:30 a 20:30 h
Dissabtes de 16 a 20h
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 9 a 15 h i de 17 a 20:30 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 elaborar
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

Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 h
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’equipament
mitjançant sol·licitud (sala d’actes, sala robòtica, 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
casasagnier_aquitescoltem@bcn.cat / Whatsapp 648 076
073.
Atenció individual i confidencial
Dilluns i dimarts de 16 a 20 h amb cita prèvia ATE
Si estàs fet un embolic, desanimat/ da, necessites un canvi
però no saps per on començar... Podrem reflexionar conjuntament i et donarem suport per fer front al que et preocupa: família, parella, amics, sexualitat, drogues, ansietat,
estudis…
consulta_aquitescoltem@bcn.cat / Whatsapp 601 632 317.

LA LORE

Cada dos dimecres, de 16 a 20 h.
La Lore en sap un munt sobre relacions, gènere, sexualitat
i diversitat sexual. Si tens dubtes o necessites parlar, li pots
preguntar el que vulguis sense tabús ni vergonya! La trobaràs cada dos dimecres a l’Espai Jove.
Si vols parlar amb ella, només has de demanar cita prèvia
per mail: espaijove@casasagnier.net o telèfon 93 414 01
95.

CASALS
CASAL 11-14!

Per a joves d’11 a 14 anys
Dimecres de 17:30 a 19h
Un espai de trobada on els i les adolescents podran participar de dinàmiques, jocs, sortides i altres activitats. Combinant l’oci amb altres temes d’interès del grup, farem que
cada dia sigui diferent! T’atreveixes a viure l’aventura?
Amb inscripció prèvia. Places limitades. Gratuït

ESTIU JOVE

Del 28 de juny al 23 de juliol
Inscripcions a partir del 24 d’abril

de l’equip i aconsegueix ser el líder de la partida! Només
cal portar un mòbil o tauleta.
Hi ha un premi en joc !

CURS DE PREMONITORS

SESSIÓ D’IMPROSHOW

Per a joves de 14 a 17 anys
Setmana 1: Del 28 de juny al 2 de juliol
Setmana 2: Del 5 al 9 de juliol
De 9 a 13h
Preu per setmana: 68€

CASAL D’ESTIU

Per a joves de 12 a 17 anys
De 9 a 13h
Preu per setmana de 68€
Sortides I: setmana del 28 de juny al 3 de juliol
Audiovisuals I: setmana del 28 de juny al 3 de juliol
Audiovisuals II: setmana del 5 al 9 de juliol
Sortides Il: setmana del 5 al 9 de juliol
Robòtica I: setmana del 12 al 16 de juliol
Art crític I: setmana del 12 al 16 de juliol
Robòtica II: setmana del 19 al 23 de juliol
Art crític II: setmana del 19 al 23 de juliol

ACTIVITATS PER A JOVES
Cicle Empantallats (activitat conjunta amb Casal Infantil
Vila Urània)
Dirigit a famílies amb fills/filles entre 8 i 16 anys
Dies: 8 d’abril, 4 de maig i 1 de juny a les 19h
Al llarg de les sessions virtuals es treballaran diferents
aspectes relacionats amb l’ús de les pantalles i com tractar-lo dins l’àmbit familiar: us, abús i adicció, xarxes socials, comportaments...
* Totes les inscripcions es faran a través de l’aplicatiu de
Vil·la Urània: barcelona.cat/ccvil.laurania

DIVENDRES DINÀMICS

Des de l’espai Jove Casa Sagnier s’ofereix pluralitat d’activitats ben diverses durant les tardes dels divendres. Coneix la gran varietat de temàtiques i participa!
Només cal una inscripció totalment gratuïta, malgrat que
les places són limitades! T’hi esperem!

TORNEIG BRAWL STARS

Divendres 16 d’Abril de 17:30 a 19:00h
Per a joves de 15 a 20 anys.
Jugarem en format multijugador en el primer torneig dels
divendres dinàmics, només cal que porteu un mòbil o tauleta
Hi ha un premi en joc!

TORNEIG AMONG US

Divendres 30 d’Abril de 17:30 a 19:00h
Per a joves de 15 a 20 anys
Vine a participar en la primera edició del torneig Among Us
en l’espai Jove. Troba qui és l’impostor entre els jugadors

Divendres 14 de Maig de 17:30 a 19:30h
Per a joves de 15 a 20 anys
T’agrada anar el teatre i gaudir de la sessió amb amics?
Ara és el teu moment per ser tu el protagonista! Vine a
gaudir d’una tarda de teatre sense cap guió i preparació
prèvia!
Places Limitades!

TORNEIG DE DARDS

Divendres 28 de Maig de 17:30 a 19:00h
Per a joves de 15 a 20 anys
Primera Edició de Dards a Sagnier! Mai hi has gaudit d’una
tarda de joc entre amics amb dards, ara és el moment!
Premi en joc!

TORNEIG FUTBOLÍ

Divendres 11 de Juny de 17:30 a 19:00h
Per a joves de 15 a 20 anys
Hi torna el torneig tan esperat per als joves, que any rere
any hem gaudit. No esperis més i participa!
Premi en joc!

TORNEIG PING PONG

Divendres 18 de Juny de 17:30 a 19:00h
Per a joves de 15 a 20 anys
Sabíeu que és l’esport olímpic des dels jocs de Seül de
1988 i és l’esport amb el nombre de participants més
gran! Continuem la setmana amb molta energia, vine i
participa en el torneig.
Premi en joc!

TALLER OBERT DE FUSTERIA

Divendres 30 d’abril a les 17h
Muntarem jardineres de fusta per a l’entrada de l’Espai
Jove!
Gratuït amb inscripció prèvia.

TALLER OBERT DE JARDINERIA

Divendres 7 de maig a les 17h
Omplirem les jardineres; ajuda’ns a donar color a la façana
de l’Espai.
Gratuït amb inscripció prèvia

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE A L’HORA D’EMPRENDRE?- activitat online i gratuïta

Dilluns 17 de maig a les 18h
Xerrada participativa a través de la plataforma ZOOM on
se’ns donarà les claus per començar a emprendre. La xerrada la dirigiran personalitats que hi treballen en la inserció del món laboral i on podreu participar activament amb
els vostres dubtes o consultes. Quina és la nostra oferta? a
quin mercat o públic ens dirigim? quin és el meu punt de
partida i com puc millorar-ho?

Si hi vols participar cal inscriure’s a: laboraljoves.casasagnier.net

BIG DAY

Dissabte 29 de maig a les 11h
Si us agraden els jocs de taula o en voleu aprendre, aquesta és la vostra oportunitat!
Aprofitant la ampliació de la nostra ludoteca i la creació
de l’associació de joves Llops de Taula, formada per joves
del barri interessats en compartir el seu temps ensenyant
i jugant a jocs de taula, en aquesta edició comptarem amb
més taules i jocs que mai! Com sempre amb l’ajuda de la
Lupoteca i la col·laboració de DMZ i GDeM, us mostrarem
les últimes novetats del mercat però també els jocs més
clàssics.

CONCURS DE CARTELLS MOSTRA DE DANSA
Data límit d’entrega fins al 22 de maig
Consulteu la informació específica a la nostra web

“RENOVA LA TEVA ROBA JOVE”
EDICIÓ ESPECIAL JUNY
Durant el mes de Juny, consultar programació específica
Tens entre 12 i 35 anys?
Renova la teva roba és una iniciativa per fomentar el consum responsable!
En aquesta edició especial crearem xarxa, més que mai,
amb els altres centres de Barcelona que hi participen.
Gimcanes, tallers presencials (aprofitant el bon temps) i
activitats puntuals als jardins dels centres adherits.
Activitats gratuïtes

SETMANA DE LA SOSTENIBILITAT
Del 14 al 18 de juny
Consulteu programació específica

TORNEIG DE LEAGUE OF LEGENDS

Dissabte 19 de juny (cal inscripció prèvia) a les 10h
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!

CELEBREM EL DIA DE L’ALLIBERAMENT LGTBI
Divendres 25 de juny a partir de les 17h
Diverses activitats, musicals, artístiques i festives.
Consulteu la nostra web!

EXPOSICIONS
CUREM-NOS LES FERIDES

Del 1 al 30 d’abril
Aquest projecte expositiu té l’objectiu de donar visibilitat a
tot tipus de cossos: De vegades ens qüestionem qui som,
no ens reconeixem. És per aquest motiu que he dut a
terme aquest projecte, per abraçar-nos, per saber que to-

tes som vàlides, som boniques i
imperfectes, som com som i no ens cal aferrar-nos a una
norma per estimar-nos. És gairebé
impensable que alguna persona no tingui inseguretats
amb el seu propi cos, per què ho
normalitzem? No hauríem d’estar orgulloses de ser el que
som?
Trobada amb l’artista data a determinar.

LA LA L’ART

Exposicions col·lectives dels alumnes i participants de les
activitats de l’escola Lalal’art.
Exposició de pintura a l’oli
Del 3 al 16 de maig
Exposició de pintura acrílica i aquarel·la
Del 17 al 31 de maig
Recital musical divendres 28 de maig

TALLERS DE PRIMAVERA
PER JOVES
de 12 a 17 anys i de 18 a 29 anys

Inscripcions de continuïtat: Del 15 al 20 de març
Inscripcions obertes: a partir del 22 de març
De dilluns a divendres de 9 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h i
dissabtes de 16 a 20h
Tallers a preu jove: 41.58€
Durada: 10 sessions
Inici tallers: A partir del 12 d’abril
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).

MULTIMÈDIA
DISSENY I IMPRESSIÓ 3D – taller gratuït

Per a joves de 12 a 17 anys
Dimarts de 17:30 a 19h
Dimecres de 17:30 a 19h
Amb FABCAFE
Curs on els participants podran conèixer les possibilitats
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 programes 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
Grup I: Divendres de 17:30 a 19h
Grup II: Divendres de 19 a 20.30h
Amb fabcafè
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 19.30h
Grup 2: Dimarts de 19.30 a 21h
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 expressar-nos i
alliberar-nos.

GUITARRA INICIACIÓ

Per a joves de 12 a 17 anys
Dimecres de 17:30 a 19h
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

Per a joves de 12 a 17 anys
Dilluns de 17:30 a 19h
Vols plasmar les teves pròpies històries en còmic? Si
t’agrada el manga, els superherois, la fantasia, el cartoon…i vols aprendre a fer còmic, aquest es el teu taller.
Treballaràs la teva capacitat de crear i desenvolupar qualsevol història a través de l’art seqüencial. Amb la utilització de diferents tipus d’eines i tècniques, partirem des del
guió, passant per la creació de personatges i entorns fins
arribar a l’art final d’una pàgina de còmic.

TEATRE

Per a joves de 14 a 17 anys
Dijous de 17 a 19h
Continuem amb aquest projecte de teatre, complicitat, escriptura, intuïció, confiança, arts visuals i respecte. Farem
un entrenament creatiu, coneixerem els llenguatges teatrals per, més endavant, poder crear una obra de teatre.
Farem un entrenament regular per connectar amb la
pròpia creativitat, més endavant coneixerem diversos llenguatges teatrals des de diferents punts de vista
(interpretació, escenografia, direcció, escriptura i altres) i
finalment crearem una obra de teatre, amb la qual volem
consolidar una companyia estable de teatre amb aquelles
persones que vulguin continuar.
Projecte Teatral ALMA. Escola i companyia de teatre multidisciplinar
Organitza: UTE Acompanya’m de Sant Joan de Déu
Gratuït amb inscripció prèvia

ESPAI CREATIU DE TEATRE SOCIAL “NOVES
MIRADES”

Des d’una mirada intercultural i a partir d’eines innovadores, creatives i vivencials treballarem sobre històries

de vida fent servir el teatre com a eina d’expressió i de
transformació personal i social.
Actrius i actors ho som totes, VINE!.
Període del taller: del 6 d’abril al 15 de juny. Dimarts de 17
a 19h (en format VIRTUAL).
Organitza: El grup de Teatre del districte de Sarrià - Sant
Gervasi “Jo puc fer-ho” i La Xixa Teatre
Inscripcions i/o consultes:
E-mail: adrian@laxixateatre.org
Mòbil, Whatsapp oTelegram: +34 625277263

ESPORTS I DANSA
KPOP

Per a joves de 12 a 17 anys
Grup 1: Divendres de de 17.30 a 19h
Grup 2: Divendres de 19 a 20.30h
Amb Mark
T’agrada el Pop Coreà i vols aprendre les coreografies dels
grups més coneguts? Apunta’t a aquest taller!

DANCEHALL

Grup 1 amb Berta Reig
Dimecres de 19.10 a 20.40h
Grup 2 amb Berta Reig
Dimecres de 17.30 a 19h
Grup 3 amb Inés Tarradellas
Dijous de 19.10 a 20.40h
Vols conèixer aquest estil de ball que barreja la dansa africana, i la caribenya amb molt bon rotllo i ritme? et proposem dos horaris diferents!

ALTRES
AUTODEFENSA

Per a noies joves de 18 a 29 anys
Divendres de 19 a 20.30h
En aquest taller aprendrem en conjunt com defensar-nos
de les agressions presents en la nostra quotidianitat. Per
això utilitzarem tècniques de defensa personal, eines físiques per poder sortir de situacions d’atac, combinades
amb eines més reflexives d’autoconeixement individual i
col·lectiu, com estratègies que ens permeten assolir seguretat i entendre l’autodefensa com una disciplina més
àmplia i propera.

IOGA

Per joves de 18 a 29 anys
Dilluns de 18.45 a 20.15h
Amb Paula Rovira
Vols conèixer aquesta pràctica mil·lenària? Vine i relaxa’t
alhora que fas un treball actiu de meditació.
Taler gratuït

LABORAL
- tallers per a la inserció laboral gratuïts

CREATIVITAT: emprendre i difondre un projecte

Dilluns 17, 24 i 31 de maig de 18 a 20h
Al voltant de 3 sessions de dues hores cadascuna, es tractaran habilitats transversals com la comunicació davant
del públic, les estratègies creatives i l’estructura correcta
d’un pla d’acció.
El taller està pensat per fer de manera online via Zoom.
A càrrec de AGLAIA, un projecte creativitat i comunicació de joves emprenedores.
Gratuït amb inscripció prèvia.

TALLER D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Per a joves de 18 a 29 anys
Dijous de 18:30 a 20h
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
Gratuït amb inscripció prèvia

ATENCIÓ AL CLIENT

Per a joves de 16 a 29 anys
Dimecres de 17 a 18.30h
Curs per aprendre tècniques de comunicació, venda i negociació així com fer una correcta atenció de consultes,
queixes i reclamacions.
A càrrec d’Anna Prieto
Gratuït amb inscripció prèvia

COMUNICACIÓ ASSERTIVA EN EL TREBALL

Per a joves de 16 a 29 anys
Dimecres de 19 a 20.30h
La manera en com ens comuniquem és essencial per
transmetre el que hem de dir i el que volem demostrar
d’una manera eficient. Ens recolzarem en tres punts: La
comunicació assertiva alhora de buscar feina o dins d’una
empresa, amb els companys de feina i amb la vida. Plantejant possibles conflictes i tractant de resoldre’ls aquest
taller ens donarà les eines per comunicar-nos amb seguretat.
A càrrec d’Anna Prieto
Gratuït amb inscripció prèvia

CENTRE C ÍVIC
L’ELÈCTRIC
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
ELÈC-TIC

Els dilluns, de 17.30 a 19h
Del 12 d’abril al 21 de juny
Taller on aprofundirem sobre ús i tècniques relacionats
amb Tecnologies de la informació i la comunicació.
12 d’Abril Hydra amb Lina Bautista
3 i 10 de Maig Fotografia amb el Mòbil amb Ruth Zapater

REPTE JOVE

Els dimarts, a partir de les 19h
Del 13 d’abril al 15 de juny.
Repte a Instagram, on es realitzen de forma dinàmica 10
preguntes relacionades amb una temàtica concreta i diferent cada setmana.

MULTIESPORT & ESPAI RELACIONAL

Els dijous, de 17 a 19 h
Del 15 d’abril al 17 de juny.
Espai on podrem practicar diversos esports, però també
dur a terme activitats lúdiques i culturals.
Amb la col·laboració dels educadors de carrer de Sarrià
– Sant Gervasi.

POSA’T EN FORMA

Els Divendres, de 17.30 a 18h
Del 16 d’abril al 18 de juny
Espai on podrem practicar esport de forma segura i saludable.

ACTIVITATS PUNTUALS
RECEPTES FÀCILS I SALUDABLES

Dimecres 14 d’Abril i 12 de Maig, de 17.30 a 18.30h
Espai dedicat a infants i joves amb ganes d’experimentar
a la cuina i aprendre receptes fàcils, saludables i sobretot
boníssimes.

CE NTRE CÍVIC
VI L · LA F LORIDA
SUPORT A LA CREACIÓ

TALLERS D’HIVERN PER A JOVES

EXPOSES?

març
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h
Places limitades
La inscripció és presencial o online, si la persona que es
vol inscriure és menor d’edat, s’haurà de fer la inscripció
a nom d’un adult. Es podrà pagar únicament mitjançant
targeta bancària. Inici tallers: A partir del 12 d’abril

Ets un/a artista plàstic, fotògraf/a, dibuixant... i tens moltes
ganes d’exposar la teva obra? Envia’ns la informació al
ccvilaflorida@qsl.cat posant com a assumpte Exposes?,
deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb
tu.

L’OBRADOR

de 12 a 16 anys Inscripcions obertes: a partir del 15 de

El Centre Cívic Vil·la Florida disposa d’un servei de cessió
d’espais i infraestructures per a aquelles persones,
grups o companyies de teatre, dansa o música, que ho
necessitin, amb la finalitat de donar veu i oportunitat a
artistes emergents per desenvolupar els seus projectes.
Les sol·licituds estan subjectes a la disponibilitat de sales
de l’equipament. Podeu veure imatges i informació tècnica
dels espais obrint el vincle https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/vil.laflorida/p/633/cessions-despais
Si teniu un projecte coent-se a l’obrador i necessiteu
un espai per assajos o per mostrar- ho, cal que feu la
sol·licitud enviant un correu electrònic a ccvilaflorida@
qsl.cat, indicant com assumpte: l’Obrador, i la persona
responsable del projecte contactarà amb vosaltres.

TALLER DE GUITARRA (de 12 a 14 anys) N Dime-

ACTIVITATS PUNTUALS

Dijous, de 10.30 a 12 h
15 abril > 17 juny
Preu: 77,50 € (15 hores)

CONCURS DE MICRORELATS DE SANT JORDI

2a edició d’aquest concurs de microrelats.
Aquest any, i per commemorar que Barcelona és la
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, la temàtica
s’enfocarà cap a l’alimentació i la gastronomia.
Es constitueixen 3 categories: juvenil, adult i veterà, i la
data límit de presentació de les propostes és el proper 16
d’abril!
Us animem a totes i tots a presentar-vos i a desenvolupar
la vostra creativitat!
Podeu consultar les bases, així com els premis, al web del
Centre Cívic Vil·la Florida: https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/vil.laflorida

cres, de 17.30 a 19 h
14 abril > 16 juny
Preu: 38,78€ (15 hores)
A càrrec de Damian Dichi

TALLER D’UKELELE (de 14 a 17 anys) N Dimecres,
de 19.15 a 20.45 h
14 abril > 16 juny
Preu: 38,78€ (15 hores)
A càrrec de Damian Dichi

CHICKFREAK, L’ART DE CONSTRUIR PERSONATGES FEMENINS NOU (Per majors de 18 anys)

En aquest taller aprendrem com es construeix un
personatge femení de ficció i intentarem fer un pas
mes enllà allunyant les nostres creacions dels tòpics
que encara són vigents en la majoria de protagonistes
femenins de llibres, pel·lícules i sèries. Ho farem des de la
reflexió i des de l’humor, aplicant-hi tècniques narratives i
desenvolupant la imaginació, la creativitat i el sentit crític.
A càrrec de Débora Castillo

CE N TRE C ÍVIC
VÀ Z Q U EZ MO NTA LBÁ N
ACTIVITATS
I TALLERS PER A JOVES
És imprescindible inscriure-s’hi prèviament des del programa d’inscripcions o presencialment al centre. La inscripció és gratuïta, les places són limitades.

TALLER DE SOUND SYSTEM (virtual)

Dijous, de 18 a 19 h
Del 22 d’abril al 20 de maig
Preu: 18,10 €
Taller destinat a joves interessats en el món i la cultura
dels equips de so artesanals.
Aprèn les nocions bàsiques sobre el so, la configuració
d’equips i la cadena d’àudio aplicat al Sound System.
A càrrec de Kapara Sound System

CREA EL TEU ALTAVEU (virtual)

Dijous de 18 a 19 h
Del 27 de maig al 10 de juny
Preu: gratuït
En aquest taller aprendrem el procés de creació i les tècniques utilitzades en la construcció d’una caixa acústica.
Des del tall de la fusta, a l’acabat, passant per la preparació de peces i connexions.
A càrrec de Red Land Sound System

DUEL DE DISCJÒQUEIS

Dissabte 19 de juny, a les 12.30 h
Tancarem el trimestre amb una sessió mixta entre els
col·lectius que ens han acompanyat aquesta primavera,
Kapara Sound System i Red Land Sound System. La sessió
és podrà seguir en streaming des del canal de YouTube del
centre cívic i presencialment, i s’hi podrà participar des de
les xarxes socials per decidir-ne la persona guanyadora.

CE N TRE C ÍVIC
D E S A R RI À
SERVEIS
BUCS D’ASSAIG

Disposem de 2 espais especialment dissenyats per a que
els músics joves puguin reunir-se, assajar i treballar en les
seves propostes musicals. Són 2 locals insonoritzats i amb
aire condicionat que es lloguen mensualment a preus molt
assequibles. Els bucs estan equipats amb material de la
Coordinadora de Rock de Sarrià, que és qui gestiona el servei: bateria, amplificadors de guitarra i baix, equip de veus i
microfonia, teclat… (Peavey, Hughes&Kettner, Fender, Pearl,
Yamaha, etc…). Els grups que assagen, també participen de
la programació musical del centre cívic durant tot l’any, així
com de les jam sessions trimestrals.
Horaris de dilluns a dissabte i de 10h a 20.30 h.

LA TRAMOIA ESCÈNICA

Et cal un espai per assajar o un lloc on puguis mostrar el
que estàs fent?
Programa de residències trimestrals que vol donar suport a
artistes i companyies emergents de teatre, dansa, música o
altres disciplines de la ciutat i del districte de Sarrià - Sant
Gervasi, en connexió amb els cicles Llença’rt i Mínim del
Centre Cívic, així com amb altres espais i propostes del centre i del conjunt de la ciutat.

SALES D’EXPOSICIONS

Disposem de dues sales d’exposicions de 25 m2 cadascuna
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 fotografia.
Consulteu disponibilitat i condicions al web www.bcn.cat/
ccsarria.

ACTIVITATS
DIA DE LA DANSA

Diijous 29 d’abril, de 17 a 20 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure / Pista dels Jardins de Vil.
la Cecília
Mostra de les creacions artístiques de l’alumnat d’ escoles
de dansa del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i altres escoles de dansa col·laboradores de l’AEDA (Associació Escoles
de Dansa Autoritzades), així com de Companyies professionals i Amateurs vinculades al Centre Cívic de Sarrià. Organitza: Centre Cívic de Sarrià
Coorganitza: Coordinadora de Dansa i Arts Escèniques de
Sarrià – Sant Gervasi

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

Dissabte 26 de Juny, de 12 a 14,30 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure/ Pista dels Jardins de Vil.
la Cecília
Mostra d’agrupacions vinculades a la CRS i convidats, amb
la intenció d’abordar els diferents gèneres i estils musicals,
amb la voluntat d’apropar la diversitat artística al públic general.
Activitat coorganitzada amb la Coordinadora de Rock de
Sarrià.

CICLE: EL RUSC
Cicle de cessió d’espais escènics.
Programació d’espectacles de companyies i grups amb ganes de mostrar la seva obra. Activitats gratuïtes. Aforament
limitat.

CIA. AFFLICTUS “LA BEATRIZ”

Divendres 21 de maig a les 19,30 h

LLENÇART 2021. VII Mostra d’Arts de Carrer a Sarrià
Dissabte 29 de maig. Tot el matí/migdia
Circ, pícnic, cultura popular, música en directe...

Activitat gratuïta i a l’aire lliure/ Pista dels Jardins de Vil.
la Cecília
Sarrià acollirà durant tot un dia un matí i migdia tot un seguit
d’actuacions de circ i arts de carrer a diferents espais del
Jardí de la Vil.la Cecília. Hi haurà lluiment de les entitats de
cultura popular del barri, actuacions de circ a l’aire lliure i
zona pícnic amb vermut musical.

PROGRAMACIÓ MUSICAL
CONCERT PARK & SOUND

Activitat gratuïta i a l’aire lliure / Pista dels Jardins de Vil.la
Cecília
Divendres 30 d’abril, de 17 a 20h.
Entrada gratuïta
BOGGIE FEVER
NAINTIS
LINA BO BARDI
MISTER JONES
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià (CRS)

JAM SESSIONS AL SOTERRANI

Divendres 28 de Maig a partir de les 19,30h
Entrada gratuïta
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 Line, escenari i tècnic a disposició.
Porta el teu instrument!
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.
Activitat gratuïta i a l’aire lliure/ Pista dels Jardins de Vil.la
Cecília. Mostra d’agrupacions vinculades a la CRS i convi-

dats, amb la intenció d’abordar els diferents gèneres i estils
musicals, amb la voluntat d’apropar la diversitat artística al
públic general. Activitat coorganitzada amb la Coordinadora
de Rock de Sarrià.

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
Dissabte 26 de Juny, de 12 a 14,30 h

Activitat gratuïta i a l’aire lliure/ Pista dels Jardins de Vil.la
Cecília
Mostra d’agrupacions vinculades a la CRS i convidats, amb la
intenció d’abordar els diferents gèneres i estils musicals, amb
la voluntat d’apropar la diversitat artística al públic general.
Activitat coorganitzada amb la Coordinadora de Rock de
Sarrià.

OBERTA CONVOCATÒRIA PER AL
19È CONCURS DE DIRECTES DE LA CRS
Del 4 de maig al 30 de juny.
Tens un grup de música? Vols participar en un concert de
grans dimensions a les Festes Majors de Sarrià 2020? Vols
renovar el teu material?
Pots consultar les bases de participació, presentar la teva
maqueta en format MP3 i omplir la fitxa d’inscripció mitjançant el correu electrònic joves.sarria@qsl.cat o a la pàgina
web del centre cívic Sarrià.

CAS A O R L A N D A I
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES

Els divendres tens una cita amb el panorama artístic de la
ciutat i del barri, a Sarrià: música, teatre, dansa... (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.
cat/cccasaorlandai)!
9 d’abril, a les 20 h
Teatre (Programa de suport a la creqció)
Cia La Dispersa presenta, Parafernàlia, S.A Els atacs
d’una munió de gossos sanguinaris a Visitants i Veïns
amenacen la pau de Gran Barcino, el paradís mediterrani
del turisme de masses. Tot i que els gossos estiguin descontrolats i la por hagi buidat la metròpoli de Visitants, Parafernàlia, S. A. obliga a les Guies de Visitants a continuar
fent OpenTours. Al bell mig de la crisi, una Guia de Visitants
es debat entre guardar silenci o encendre una revolta.
16 d’abril, a les 20 h
Teatre
Diana Pla i Cia Nemin presenten, Miss Cosas y Yo. A
partir d’un fet autobiogràfic, la sarrianenca Diana Pla ens
convida a submergir-nos en la ment d’una jove creadora
nascuda a Barcelona que intenta engendrar el que serà el
seu primer espectacle en solitari. Un espectacle en què
coexisteixen diferents disciplines com el teatre, la dansa i
el clown, ple d’humor, que ens parla d’assumir amb
amor els nostres fracassos.
Dijous 29 d’abril, a les 20 h
Teatre (Programa de suport a la creqció)
Loco amoris, de la Cia FVCIT
Aquesta peça sorgeix de l’impuls creatiu arran d’una realitat compartida de forma separada: una relació a distància.
Des de la pròpia experiència, la companyia proposa una
de les infinites formes que té un fet tan amorf i lliure com
és l’amor avui dia. Partint de la seva experiència personal,
exploren la dimensió fictícia de l’amor des de la metaficció teatral definint Loco amoris, com a una autometaficció
portada a escena.
30 d’abril, a les 20 h
Dansa integrada (Programa de suport a la creqció)
Invictus, sense límits
Una peça de nova creació construïda a partir de les experiències personals dels integrants d’Invictus Dance Company. La companyia ens convida a un viatge en què emocions com la desesperació, l’ansietat, la por o la frustració,
esdevenen companyes de viatge. L’esforç i la constància
seran les seves aliades transformant cada obstacle en una
oportunitat.

14 de maig, a les 20 h
Música
Jo Jet i Maria Ribot presenten, Sant Llorenç
Entrada: 3 €
En plena efervescència, Jo Jet i Maria Ribot presenten la
gira del seu tercer treball: Sant Llorenç. En aquest projecte
proposen una mirada sobre el llegat emocional que deixa
el pas de les generacions sobre les persones, els llocs i la
societat, simbolitzat en el record d’infantesa.
Organitza: Barcelona Poesia i Casa Orlandai
* Inscripcions a partir del 29 d’abril
28 de maig, a les 20 h
Música_Arrel tradicional

Carles Dénia

Entrada: 3 €
Cantant, compositor, guitarrista, arranjador i productor,
desplega sense complexos el seu ric univers musical, fruit
de les nombroses influències de les quals beu (especialment les músiques tradicionals) i de les quals, alhora, es
distancia per crear un estil propi i inconfusible, tot creant
temes personalíssims d’una bellesa captivadora.
Organitzat en el marc de la Mostra de música tradicional
de l’EMM Can Ponsic
4 de juny, a les 20 h
Poesia punk i dancehall futurista

Remei de Ca la Fresca

Arriben a la Casa des del Montseny amb remeiets per a
tot tipus de dolences. A Ca la Fresca, no hi ha pecat que
valgui, etiqueta que pengi o eufemisme que calgui. És una
llar on resguardar-se de l’estupidesa d’escoles, fantasmes, senyors feudals i alcaldes, de nosaltres mateixes i
altres profetes que no es cansen de dir-li a la vida com ha
de ser. Sigueu benvingudes i sentiu-vos lliures per prendre
tot allò que hagueu de menester.
Una casa fora del temps i dels rostres, en la memòria pura
18 de juny, a les 20 h
Flamenc

Cayana duo

Aquest projecte flamenc a veu i guitarra reuneix les arrels
folklòriques comunes entre la música popular ibèrica, la
llatinoamericana i el flamenc. Un cresol de matèries primes musicals i culturals en un repertori flamenc fresc i
personal amb temes propis i cants populars de la mà de
l’Anna Colom i l’Exequiel Coria.

TALLERS

per a joves de 12 a 29 anys

FANTASIES VIRALS: LABORATORI CREATIU DE
FICCIÓ PER A XARXES SOCIALS (PRESENCIAL)
NOU

Dijous de 17.30 a 19 h. Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: 37,40 € (13,5 hores).
Taller per a joves a partir de 13 anys
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se al format online, sense que això suposi que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
Els personatges de ficció també poden compartir stories,
opinar a Twitter o explicar al món els seus problemes a través d’un àudio de Whatsapp. En aquest laboratori jugarem
a fer un ús de les xarxes socials transcendir allò real i crear
les nostres pròpies històries. Uneix-te al challenge de narrar!
Amb Rocío Marchetti, professora d’arts audiovisuals especialitzada en guió

IL·LUSTRACIÓ FEMINISTA (PRESENCIAL)
NOU

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 10 de maig al 7 de juny
Preu: 16,62 € (6 hores)
Taller per a joves a partir de 13 anys
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la
COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se al format online,
sense que això suposi que el curs es consideri cancel·lat
o suspès.

Ens endinsarem en un viatge artístic a través de diverses
temàtiques que engloba el feminisme tals com: el paper de
la dona a l’art, el cicle menstrual, la sexualitat.... Adquirirem
unes bases sobre la il·lustració (tècniques, estils, usos...)
i obrirem un espai de debat i reflexió que ens convidarà
a plasmar les nostres visions i idees en una il·lustració.
Amb Malaika Comet, il·lustradora i educadora social

PARLEM DE SEXUALITAT (PRESENCIAL) NOU

Data pendent de concretar. Consulta la informació
actualitzada a casaorlandai.cat i a www.barcelona.cat/
cccasaorlandai
Preu: gratuït (2 h)
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la
COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se al format online,
sense que això suposi que el curs es consideri cancel·lat
o suspès.
En aquest taller abordarem la sexualitat sense tabús i
des d’una perspectiva feminista, de drets i diversitat, per
acompanyar el jovent en el seu procés de descobriment
de la seva sexualitat. Ho farem a través de la teoria i de
dinàmiques participatives que generin debat i que ens
permetin reflexionar sobre els mites i tabús al voltant de
la sexualitat.
Amb Mandràgores
Taller organitzat conjuntament entre el PIJ Sarrià-Sant
Gervasi i la Casa Orlandai

CE NTRE CÍVIC
CA N C AS TE LL Ó
ACOSTA’T A L’ART
Amb aquesta iniciativa et volem donar suport perquè puguis desenvolupar una proposta artística, exhibir o presentar la teva obra i generar un espai de trobada. Si ets major
de 18 anys pots participar en les següents convocatòries:

ACTUA

Si et dediques a la música, el teatre o la dansa i tens un espectacle de petit format, t’oferim un espai no convencional
per presentar la teva proposta creativa. Envia la petició a
info@cccancastello.cat amb una breu descripció del projecte indicant-hi el concepte ACTUA.
Convocatòria oberta tot l’any.

CREA’T

Posem al teu abast estades trimestrals en espais del centre i suport tècnic perquè puguis desenvolupar una iniciativa d’arts visuals, escèniques o musicals de petit format
adreçada tant a públic adult com familiar. Envia la teva demanda a info@cccancastello.cat una petita descripció del
projecte en què treballes indicant-hi el concepte CREA’T.
Convocatòria oberta tot l’any.

EXPOSA’T

Si ets artista i/o formes part d’un col·lectiu o entitat d’artistes, t’oferim un espai on podràs exposar la teva obra. La
propera convocatòria estarà oberta del 26 d’abril a 26 de
maig de 2021. Omple el formulari que trobaràs a bit.ly/exposa. Per saber-ne més consulta l’enllaç bit.ly/AcostatArt

ATE SAGNI ER
TALLERS DE PRIMAVERA
PER JOVES

T’escoltem al telèfon 648 076 073 o o entra a l’enllaç:
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.
php/396847/?lang=ca

de 12 a 20 anys
Inscripcions obertes: a partir del 15 de març de 2021
Les inscripcions són virtuals. Places limitades Durada: 10
- 12 sessions
Inici tallers: setmana del 12 d’abril de 2021

ESCRIU EL QUE TENS AL CAP EN UNA CANÇÓ
DE RAP

ENTRE JOVES

Dilluns de 17.30h a 19h
- Espai Jove Casa Sagnier
Un espai de correlació on els i les joves es puguin sentir
còmodes i parlar sobre els temes que els interessi a través
de diferents tècniques com fotografia, animació, lettering,
defensa personal, vídeo, sexualitat, trap, twerk i tot el que
et puguis imaginar fer junt amb altres joves!
De 14 a 20 anys | ACTIVITAT GRATUÏTA. Amb inscripció
prèvia. Posar-se en contacte amb l’educadora de l’Aquí

Dimarts de 17.30h a 19h - Espai Jove Casa Sagnier
Si tens moltes coses voltant tot el dia pel teu cap i necessites poder-te expressar, apunta’t al taller de rap on podràs
aprendre a fer rimes, escriure les teves pròpies lletres i a
rapejar-les seguint una base rítmica. Tot això i més en un
espai segur on expressar les teves emocions i reflexions
sobre la vida. A més a més, ens presentarem i competirem
a la batalla de Hip Hop Contra el Racisme!
De 12 a 20 anys | ACTIVITAT GRATUÏTA. Amb inscripció prèvia. Posar-se en contacte amb l’educadora
de l’Aquí T’escoltem 648 076 073 o entra a l’enllaç:
https://inscripcionsajuntament.barcelona.cat/index.
php/396847/?lang=ca

Punt infoJO VE
Sarrià - Sant Gerva si
XERRADA VIRTUAL: ACCÉS A L’HABITATGE PÚBLIC
Dimecres 14 d’abril a les 17.30h
A través del Youtube @infojoveBCN

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. Sense
cita prèvia atenció presencial a Espai jove Casa Sagnier,
dilluns de 15:30 a 19:30 h (seguint les modificacions
horàries del centre per covid-19)
Consulta Online: konsultam@chmcorts.com
Telèfon: 662023584 - 672.64.25.73

CICLE PANTALLES AMB INFANTIL URÀNIA

Dijous 8 abril a les 19 h
Dimarts 4 de maig a les 19 h
Dimarts 1 juny a les 19 h
Format on line amb inscripció previa: barcelona.cat/ccvil.
laurania

COM AFRONTO LES PAU? RELAX I ENERGIA!

Dijous 13 de maig a les 17h
En aquest taller ens relaxarem i posarem en comú les
tècniques d’estudi que utilitzem quan estudiem. Volem
que afronteu la recta final del curs amb la millor energia
possible.
Cal inscripció prèvia: pijsarriasantgervasi@bcn.cat
Organitza: Aquí t’Escoltem i Punt infoJOVE.

SERVEIS
ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Cal demanar cita prèvia.
Per a joves que volen marxar a l’estranger a treballar, estudiar o a fer un voluntariat.

ASSESSORIA LABORAL

Cal demanar cita prèvia. Per a joves que busquen feina o
volen fer consultes sobre drets i deures laborals.

TRAMITACIÓ DE CARNETS

Cal demanar cita prèvia. Carnet d’alberguista, d’estudiant
internacional (ISIC).

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.

Sala d’estudi Joan Maragall

Horari habitual :
Dilluns a dijous de 20:30 a 23:30 h excepte festius.
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

PUNT MULTIMÈDIA

Accés lliure a Internet per consultar el correu electrònic,
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.

29a EDICIÓ CONCURS GUIXOT
S

Quantes vegades has estat
distret en els teus pensam dibuixant
guixots en un paper mentre ents? Fent
parles
per telèfon, mentre ets
a
mentre tens uns minutets classe o
per deixar
anar la teva imaginació..
.
L’objectiu del CONCURS GUI
aprofitar aquests gargot XOTS és
s
tir-los en el disseny de i converla propera
AGENDA JOVE Sarrià-Sant
Gervasi.
Tens fins el juliol per
presentar el
teu dibuix al centre cív
ic que et
quedi més a prop!

ESPAI JOVE CASA SAGNIER

CENTRE CÍVIC VÁZQUEZ MONTALBÁN

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ

CASA ORLANDAI

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)

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 Barcelona
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

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

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 VIL·LA 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 (EJ Casa Sagnier)
08006 Barcelona
Tel.: 93 414 01 95 / 630150895 (whatsapp)
c/e: pijsarriasantgervasi@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casasagnier/
Twitter: @PIJSarriaStGerv
Facebook: facebook.com/PIJSarriaSntGervasi
Instagram: https://www.instagram.com/pijsarriasantgervasi/
Horari:
Dilluns: 10h a 14h (atenció presencial i telemàtica)
Dimarts, dimecres i dijous: de 16.30h a 20h (atenció
presencial i telemàtica)
Divendres: 10h a 14h (atenció telemàtica)

