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CALENDARI

OCTUBRE

 02 OCT             11.30 h        ITINERARI: DESCOBREIX ELS           
 SECRETS DE LA VIL·LA CECÍLIA  

 02 OCT             11.30 a        
 16 h         LA FESTA DEL CENTRE CÍVIC                            

 06 OCT 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

 07 OCT 10.30 a
12 h

L’ART DE VISITAR EL JARDÍ.  
ELS JARDINS DE  VIL·LA AMÈLIA I 
VIL·LA CECÍLIA

 08 OCT            20 h             XX SARRIÀ LIVE CONTEST                          

 08 OCT            23 h             CONCERT: THE CRAB APPLES               

 13 OCT 17 h LA PETITA PROPOSTA

 16 OCT             17.30 h           ARRI ARRI TATANET:                                 
 CONTE FREDERIC

  20 OCT 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

 27 OCT 17 h LA PETITA PROPOSTA

 29 OCT 21 h CONCERT AL SOTERRANI

 30 OCT 18 h LA CASA ENCANTADA

NOVEMBRE

03 NOV 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

 06 NOV              17.30 h            LA PETITA ESCENA:                                   
 LA REVOLTA DELS CONTES



                                                                                        

CALENDARI

10 NOV 17 h LA PETITA PROPOSTA

 13 NOV              10.30 h           ITINERARI "Així en el cel com en                   
 la terra" Cementiri montjuic

13 NOV            
17 h,      
17.50 h, 
18.40 h                                    

 ESPECTACLE:                                             
 NUVOLS AMB NADONS

17 NOV 17 h LA PETITA BIBLIOTECA

 18 NOV            20 h                ARTS ESCÈNIQUES:                                     
 SÁNDAL BOADA

 19 NOV            19 h               MOSTRA MÍNIM                                         

24 NOV 17 h LA PETITA PROPOSTA

26 NOV 18 h CONCERT: 6 HORES DE ROCK

DESEMBRE

01 DES 17 h LA PETITA PROPOSTA DE NADAL

 01 DES             18.30 h             XERRADA FAMILIAR:                                          
 PER NADAL LLIBRES!

15 DES 17.30 h LA RECERCA DEL TIÓ

 16 DES              20 h            CONCERT: LUCIA FUMERO TRIO                

17 DES 21 h CONCERT: ROCKIN’ CHRISTMAS

21 DES 19 h  CONCERT: ESCOLA DE GRUPS               

 22 DES              17.30 h                     CAGATIÓ                                                                   
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ACTIVITATS    
TARDOR 2021  

• Itineraris culturals
• Xerrades
• Abril Literari
• Dia de la dansa
• El Rusc
• Dia europeu de la 

música
• Poesia
• Xerrada familiar
• Activitats familiars
• Activitats per a 

joves
• Serveis per a joves
• Exposicions

LLEGENDA  

G   Activitat gratuïta

  Nadal

T   Territori

           Música

Apunta’t via web a les
actvitats que calgui
inscripció  

Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter

ITINERARIS CULTURALS      

DESCOBRIM           
LA HISTÒRIA DE LA 
VIL·LA CECÍLIA        

Dissabte, 2 d’octubre, 
d’11.30 a 13 h 
Preu: gratuït
Activitat inclosa dins la 
Festa del Centre Cívic i del 
centenari de l’annexió de 
Sarrià a Barcelona.                      

El centre cívic s’ubica a la 
casa coneguda com a la Vil·la 
Cecília, construïda l’any 1909 
com a residència familiar de la 
família d’Eduardo Conde.
Però, què en sabem d’aquesta 
casa? Qui era Eduardo Conde? 
Com s’utilitzaven les seves 
sales abans de ser convertides 
en equipament municipal? 
Com era una casa d’estiueig 
de l’alta burgesia a principis de 
segle?

A càrrec de Pedro Guerrero, de 
Viaje a la Barcelona Secreta

Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia. Places 
limitades. Pots reservar la 
teva plaça a través de la 
nostra pàgina web o trucant 
al 93 256 27 20.

T



ACTIVITATS

                                                                                        

“TANT EN EL CEL COM EN LA TERRA”.   
CEMENTIRI DE MONTJUÏC                    

Dissabte, 13 de novembre, de 10.30 a 13 h 
Preu: 10,65 € (2,5 hores)                

A partir de l’enderrocament de les muralles medievals, neix la ciu-
tat moderna i amb un disseny urbanístic encara visible avui dia.
És el moment de l’Eixample d’Ildefons Cerdà però…
On fiquem les fàbriques i els seus fums?
Com es consoliden els barris obrers?
D’una banda, la classe treballadora i per l’altre, els grans llinatges 
d’industrials: els Bonaplata, Batlló i Amatller seran víctimes i bot-
xins de la Rosa de Foc. Patronal i sindicats, enemics per a tota 
la vida i al final, tots junts, els trobarem a tots en el Cementiri de 
Montjuïc.

A càrrec de Sònia Tres, de Viaje a la Barcelona Secreta

L’ART DE VISITAR EL JARDÍ.     
ELS JARDINS DE  VIL·LA AMÈLIA I VIL·LA CECÍLIA        

Dimecres, 7  d’octubre, d’10.30 a 12 h
Preu: gratuït
Activitat inclosa dins del centenari de l’annexió de Sarrià a 
Barcelona.                                              

Aquests dos espais verds, dividits pel carrer Santa Amèlia, són el 
resultat d’una agradable fusió entre  les espècies originals d’uns 
antics jardins privats i les plantacions introduïdes quan es van re-
modelar per fer-los públics. 
L’un, va ser el jardí que Ignasi Girona va fer construir a la seva finca 
i al que va batejar com la seva esposa; Amèlia de Vilanova. L’altre 
s’ubicava en l’antiga finca rural Cal Noyu que va ser adquirida per 
Eduardo Conde a principis de segle i que avui acull el Centre Cívic 
Sarrià.
Dos jardins d’antigues cases senyorials del barri, amb una gran 
varietat d’espècies que descobrirem en aquest itinerari botànic. 

A càrrec de la Fàbrica del Sol
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades. Pots reservar 
la teva plaça a través de la nostra pàgina web o trucant al 93 256 27 20.

T
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XERRADES FAMILIARS                                  

Xerrades sobre criança i educació
Places limitades. Inscripció prèvia al web del centre cívic.

G

ACTIVITATS

                                                                       

CONTES TÀCTILS        

Dimarts 9 de novembre, 
a les 18 h          

Explicar tocant sempre és do-
ble diversió, junt amb una ma-
nera de vincular-se amb l’infant 
amb profunditat. Us convidem 
a descobrir com explicar con-
tes tàctils jugant i acompa-
nyant, d’aquesta manera, als 
més belluguets. Ajuden al vin-
cle, relaxen, fomenten la salut, 
descongestionen el cos i l’alli-
beren de tensions. També són 
una forma de jugar. Coneixe-
rem aquests recursos i dona-
rem idees de com posar-los en 
pràctica.  

Xerrada a cura d’Elena Andrés, 
contacontes, mare i formadora 
de massatge infantil per l’AEMI.   
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web. 

AL NADAL I SEMPRE:             
CONTES PER A TOTES 
LES EDATS           

Dimecres 1 de desembre, 
a les 18.30 h            

Com que un bon conte és sem-
pre el millor regal avui xerrarem 
amb la Judith Navarro, media-
dora en el foment de la lectura 
especialitzada en Literatura in-
fantil i juvenil. 
Ens recomanarà llibres per a 
nadons, infants i adolescents, 
i ens explicarà estratègies sen-
zilles per acompanyar-los en 
la construcció i manteniment 
d’uns hàbits lectors sòlids per 
a tota la vida.

Xerrada a cura de Judith 
Navarro, PetitaCompanyia.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web. 
Activitat inclosa dins la pro·
gramació de Nadal  

PANTALLES, INFANTS I NOVES TECNOLOGIES         

Dimecres 27 d’octubre, a les 18.15 h     

La interacció amb les noves tecnologies i el seu impacte en el des-
envolupament de l’infant. Avantatges i inconvenients. Autoestima: 
identitat, intimitat i relacions socials. Autonomia: colonització de 
l’experiència, dependència i addicció. Autoregulació: experiència 
mediatitzada i consumidors de béns. Conseqüències sobre la sa-
lut de l’infant. Pautes i hàbits. 

Xerrada a càrrec de Vicky Mateu d’A pas d’infant.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al web. 
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ACTIVITATS FAMILIARS     

Programació familiar

LA FESTA DEL PENTINAT  

Dissabte 2 d’octubre, 
de 12 a 13 h 
Activitat inclosa dins la Festa 
del Centre Cívic          

Taller familiar per a persones 
que pentinen infants: idees i 
propostes perquè pentinar i 
pentinar-se sigui un acte crea-
tiu, amorós, divertit i amb sen-
tit.  

Activitat per a famílies amb 
infants amb la col·laboració 
de la Perruqueria P
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web.

COLLAGE PARTICIPATIU       

Dissabte 2 d’octubre, 
de 13 a 14 h 
Activitat inclosa dins la 
Festa del Centre Cívic           

Espai participatiu on pots dei-
xar la teva empremta i construir 
entre tots un gran mural de co-
llage. 

Activitat intergeneracional 
recomanada per a famílies 
que és també per a tots els 
públics!
No cal inscripció prèvia.

LA PETITA BIBLIOTECA          

Dimecres 6 i 20 d’octubre, 
3 i 17 de novembre, 
de 17 a 18 h          

Espai tranquil de lectura de 
contes per passar una esto-
na amb la companyia d’altres 
històries, la minibiblioteca del 
Centre Cívic Sarrià. Mentre no 
plogui ni faci fred l’activitat es 
farà a l’espai exterior de l’Espai 
Infantil El Parc. 
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir 
de 2 anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web.
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ACTIVITATS

                                                                       

LA PETITA PROPOSTA          

Dimecres 13 i 27 d’octubre i 
10 i 24 de novembre, 
de 17 a 18h          

Petites propostes per a famílies 
del l’Espai Infantil El Parc: pro-
postes senzilles de tallers i ma-
terials: land art, collage, fang, 
pintura,... per gaudir d’una es-
tona en família en un entorn na-
tural i exterior. 

LA PETITA PROPOSTA   
NADALENCA: 
VA DE COLLAGE               

Dimecres 1 de desembre, 
de 17 a 18 h              

Petita proposta de postals 
nadalenques fetes amb co-
llage analògic a partir de 
material reciclat amb la col-
laboració de l’artista Clàudia 
Montes que mostra la seva 
obra aquest desembre i gener 
al centre cívic.  

Activitat gratuïta recoma-
nada per a famílies amb in-
fants. Aforament limitat . Cal 
inscripció prèvia al web.  

Activitat gratuïta recomanada 
per a famílies amb infants fins 
a 6 anys.Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al web.

ARRI, ARRI, TATANET                               

Activitats per als més menuts de la casa
Aforament limitat  / Preu entrada: 3,30 € /Cal inscripció 
prèvia al web 
Dissabte 16 d’octubre, a les 17.30h             

El RATOLÍ FREDERIC        
Adaptació del conte de Leo Lionni: en Frederick amb titelles, can-
çons i alguna poesia. Espectacle de música i titelles a càrrec de la 
Cia Cacauet teatre.

Espectacle recomanat per a famílies amb infants entre els 10 
mesos i els 5 anys. Germanes i germans petits són benvingu·
des i benvinguts.



ACTIVITATS

                                                                                        

NÚVOLS AMB             
NADONS                     
 
Dissabte 13 de novembre
a les 17, 17.50 i a les 18.40 h       

Núvols amb nadons és un es-
pectacle que combina la músi-
ca de percussions en directe, 
clàssics del jazz, el vers i la 
narració d’un conte original. 
Mitjançant el text, textures vi-
suals i sonores i un munt de 
percussions en directe descri-
vim un món de núvols, trons, 
pluja i terra. 

Activitat gratuïta amb la col·
laboració del programa Bar·
celona Districte Cultural Afo·
rament limitat . Cal inscripció 
prèvia al web. 
Activitat de la Cia La Petita 
Mamaluga recomanada per 
famílies amb infants fins als 
3 anys.
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PETITA ESCENA                

Espectacles o cinema, els dissabtes a la tarda, per a tota la 
família
Aforament limitat  / Preu entrada: 3,30 € / Cal inscripció 
prèvia al web.
Dissabte 6 de novembre, a les 17.30h                     

LA REVOLTA DELS CONTES
La revolta dels contes és una pel·lícula-adaptació del best-seller 
de RoaldDahl, Revolting Rhymes, per part dels productors d’El 
Grúfal i el Nadal del senyor Branquilló. És una pel·lícula preciosa 
amb  l’esperit transgressor de RoaldDahl i que barreja i juga amb 
històries clàssiques per fer-ne una de nova i trepidant.Una pel-
lícula irreverent per a nens i nenes desperts i intel·ligents de la 
distribuïdora Rita&Luca films. 

Pel·lícula recomanada per a famílies amb infants a partir 
dels 5 anys. Germanes Ii germans petits són benvingudes i 
benvinguts.



ACTIVITATS PER A JOVES    

ACTIVITATS

                                                                       

XX SARRIÀ LIVE           
CONTEST + THE CRAB 
APPLES         

8 d’octubre a partir de les 
20 h
Entrada lliure /Aforament 
limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.           

En el marc de la Festa Major 
de Sarrià es realitza, com cada 
octubre des dels últims 20 anys  
el ja clàssic concurs de direc-
tes, amb la participació de les 
bandes finalistes prèviament 
sel·leccionades durant la con-
vocatòria. 
La cirereta del pastís d’aquesta 
edició de celebracions l’apor-
ta l’actuació especial del grup 
The Crab Apples, una de les 
bandes de rockindie amb més 
energia i projecció de l’escena 
catalana. 

Activitat co·organitzada 
amb el circuit Barcelona 
Districte Cultural

LA CASA ENCANTADA           

Dissabte 30 d’octubre, a par·
tir de les 18 h
Entrada lliure /Aforament li·
mitat  / Cal inscripció prèvia 
al web.              

El centre cívic es converteix en 
un espai de misteri i somni amb 
motiu de la celebració de la 
castanyada i Tots Sants. Quins 
secrets amaga la Vil·la Cecília?

Activitat co-organitzada amb 
l’AEiG Sant Ignasi

LA RECERCA DEL TIÓ           

Dimecres 15 de desembre, 
a les 17.30 h                          

Arriba el Nadal i un tió volta per 
l’entorn del Centre cívic Sarrià. 
Ens vols acompanyar a tro-
bar-lo?  
Activitat gratuïta recomanada 
per a famílies amb infants fins 
a 6 anys. Aforament limitat . Cal 
inscripció prèvia al web. 
  

CAGA TIÓ             

Dimecres 22 de desembre, 
de 17.30 a 19 h             

Com toca avui fem caga el Tió, 
diuen que és un ser màgic del 
bosc que porta regals pels in-
fants. Voldràs venir? 

Activitat gratuïta recomanada 
per a famílies amb infants fins 
a 6 anys. Aforament limitat . 
Cal inscripció prèvia al web. 
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SIS HORES DE ROCK           

Divendres 26 de novembre, a 
partir de les 18 h
Entrada lliure /Aforament 
limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.            

Marató de grups joves formats 
a les diferents escoles de mú-
sica del territori. Al soterrani 
es trobaran les propostes més 
recents,  joves i innovadores 
del panorama, per tal de fer 
les seves primeres passes a la 
consecució de directes, i anar 
estenent el rock pel districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. 

Amb la participació de la 
Sala de Rock del Col·legi 
Jesús·Maria de Sarrià·Sant 
Gervasi.

ROCKIN’ CHRISTMAS            

Divendres 17 de desembre, a 
partir de les 21 h
Entrada lliure /Aforament 
limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.             

Els grups més emblemàtics de 
la CRS, Naintis i BoggieFever, 
ens ofereixen el seu ja clàssic 
concert de Nadal, ajudant-nos 
a encarar les festes nada-
lenques amb energia i el cor 
calent. 

CICLE DE CONCERTS I JAM SESSIONS   
AL SOTERRANI      
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CONCERT AL SOTERRANI      

Divendres 29d’octubre, a les 21 h
Entrada 3,30 € / Aforament limitat  / Cal inscripció prèvia al web.      

Les bandes de referència de la CRS conviden, en concert doble, 
a grups de rock del territori per tal d’omplir de música les nits de 
divendres. Recuperem el soterrani, recuperem l’energia, recupe-
rem el rock. 
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CICLES I ACTIVITATS CULTURALS                            

MÍNIM PRESENTA...           
SÀNDAL BOADA          

Dijous 18 de novembre, a les 
20 h
Entrada lliure /Aforament 
limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.                  

El guanyador de l‘edició del 
Mínim HIVERN 2020, el ballarí 
i coreògraf Sàndal Boada, ens 
presenta els resultats del seu 
treball basat en el moviment, la 
ingenuïtat i les sensacions que 
s’esdevenen quan alguna cosa 
ens fa sentir realment bé. 

MOSTRA MÍNIM         

Divendres 19 de novembre, 
a les 19 h
Entrada lliure /Aforament 
limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.            

Mostra d’arts escèniques on 
les joves companyies i projec-
tes disposen de cinc minuts 
cada una per a presentar un 
esbós, un esquetx, una idea-
de la creació que en aquests 
moments estan preparant. En 
finalitzar l‘edició s’anunciarà el 
projecte guanyador, que serà 
programat en el  proper MÍNIM 
PRESENTA. 

LUCIA FUMERO TRIO              

Dijous 16 de desembre, 20 h
Entrada lliure /Aforament limitat  / Cal inscripció 
prèvia al web.       

La jove compositora i pianista Lucía Fumero ens ofereix les dife-
rents creacions del seu últim treball discogràfic “Universo Nor-
mal”. Les sensibilitats del jazz, la bossa nova i la música d’arrel 
es fusionen en una música original, evocadora i plena de matisos. 

Activitat co·organitzada amb el circuit Barcelona Districte 
Cultural 
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EXPOSICIONS      

EL RUSC       

Programa de cessió d’espais escènics per a que les entitats i col·.
lectius que desenvolupen la seva activitat al centre cívic (sigui as-
sajant als bucs, sigui en residència artística) puguin mostrar les 
seves creacions a un públic general, amb les condicions tècni-
ques d’un espectacle professional. 

RUSC. ESCOLA DE GRUPS    

Dimarts 21 de desembre, 19 h
Entrada lliure /Aforament limitat  / Cal inscripció prèvia al web.      

Les agrupacions musicals que treballen durant l’any en el projecte 
de l’Escola de Grups presenten la seva feina fins al moment, amb 
les col·laboracions especials d’en Juaco Molins i el seu equip de 
professors. 
Activitat co·organitzada amb l’Escola de Grups.
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“AFRICAN MENINAS”             

De l’1 d’octubre al 30 de novembre              

“AfricanMeninas” de Ediciones Wanafrica és un llibre infantil editat 
per Karo Moret i il·lustrat per Ana Cebrián i Sara Fratini, que reu-
neix la biografia de 30 dones africanes que han marcat la història 
de l’Àfrica en multiplicitat de disciplines i contextos. 
Amb aquest llibre pretén retornar, a totes elles, el lloc que els cor-
respon dins de la història universal.
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“FEMENÍ LLIURE”             

De l’1 denovembre al 14 de desembre               

Instal·lació i exposició.
Quan una dona experimenta el femení lliure pot anar més enllà del 
que ja és definit, consensuat, tancat. La llibertat femenina obre 
així el que està tancat en una llibertat relacional, en un altre pla 
que no és el de la llibertat individualista del progrés infinit que ens 
ha dut la modernitat, sinó una llibertat en relació a les altres. I és 
per això que hem volgut convidaraquestes dones a casa nostra.  

36 DAYS OF TYPE 2021             
 
De l’1 d’octubre al 6 de novembre              

“36daysoftype” és un projecte que convida a dissenyadores, il·
lustradors i artistes de tot el món a interpretar una lletra o un nú-
mero cada dia durant 36 dies seguits.
Aquesta exposició recull cadascuna d’aquestes lletres il·lustrades 
i estampades 100% de manera manual per l’artista Natalia Ros. A 
més del treball de creació i estampació, Natalia Ros ens fa reflexi-
onar sobre petits hàbits del dia a dia que podem tenir en compte 
per a ser més sostenibles.
Tots els papers utilitzats per a aquesta sèrie són papers fabricats 
de blat de moro o d’algues de la Llacuna de Venècia. PRINT IS 
NOT DEAD!

A càrrec de Natalia Ros @nataliaros_ilustra



“KRU”                

De l’1 de desembre al 31 de gener             

Recull d’una sèrie de sensacions en forma de pintura, de dades 
o sentiments sense edició prèvia. Alguns són accidents, d’altres 
descobriments, peces realitzades en una o dues sessions. Im-
mortalitzar fractals d’emocions i visibilitzar l’essència ideal (d’idea) 
sense bellesa ni desenvolupament. Colors lliures, contrastos, 
parts indefinides que juguen més amb l’absència dels elements 
que amb la definició d’aquests i així anant de la mà amb l’emoció 
humana.

KRU expressa a través de formats petits, acompanyats de refle-
xions, un viatge per un procés creatiu amb finalitat de compartir 
aquests elements que no estan cuinats del tot, però que són tan 
importants com la resta. En aquesta exposició he volgut mostrar 
la meva intimitat, el meu dia a dia mes enllà dels avenços o els 
progressos que representen les obres de gran format amb una 
intenció clara, esquelets d’idees on tant la línia com el color no 
troben límits, sinó que són guiades per la intuïció deixant enrere 
una mica les normes i el pensament o la planificació.

A càrrec de Gerard Vila @gyuk_vs

ACTIVITATS
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“DONA SUBJECTE”                 

Del 15 de desembre al 31 de 
gener            

“Dona Subjecte” reivindica les 
dones com a individus, quel-
com ben simple, però posat 
històricament en qüestió. S’ha 
parlat molt de com han de ser 
les dones i de quin ha de ser 
el seu lloc dins les estructures 
socials i econòmiques, però la 
veritat és que dona, contrapo-
sada a la idea d’home. 
“Dona Subjecte”, recicla imat-
ges de revistes i diaris on la 
dona és sovint representada en 
les diverses idees de feminitat, 
com a actora passiva, cuida-
dora, secundària, complement 
de, al servei de, simple, limi-
tada..., i celebra la dona com 
a individu complex, protago-
nista, independent, actiu i que 
s’autovalida.

A càrrec de Claudia Montes 
@claudiamontes
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ESPAI INFANTIL EL PARC 

Espai obert i gratuït de matins 
i tardes per a infants fins a 6 
anys i els seus acompanyants, 
amb dues sales interiors i un 
exterior amb materials ade-
quats a aquestes edats, d’us 
lliure, responsable  i  compar-
tit. Per  jugar, experimentar, 
compartir i relacionar-se amb 
altres infants i adults en un en-
torn natural. 

Horari de primavera-estiu: de 
dilluns a divendres, de 10 h a 
13 h i de 17 a 20 h i dissabtes 
de 10 a 13 h

AULA MULTIMÈDIA        

L’aula multimèdia disposa d’un 
horari diari de lliure accés per 
als usuaris i usuàries que en 
vulguin gaudir. Els horaris vari-
en cada trimestre i cal consul-
tar-los al punt d’informació del 
centre cívic.  
Si ets menor de 16 anys has de 
venir acompanyat o acompa-
nyada d’una persona adulta. 
En el cas que el centre cívic faci 
ús de la sala multimèdia per a 
activitats dirigides dins dels ho-
raris oberts ho notificarà mitjan-
çant cartells que col·locarà a la 
mateixa aula i a la pàgina web 

BAR – CAFETERIA         
CENTRE CÍVIC SARRIÀ               

Obert de  dilluns a divendres, 
de 9 a 20 h, i dissabtes, de 10 
a 20 h
Tel. 687 80 75 60
begosanchisalonso@gmail.com

CESSIÓ D’ESPAIS         

El centre cívic Sarrià disposa 
d’un servei de cessió d’espais 
i infraestructures per a 
empreses, persones físiques i 
entitats sense ànim de lucre. 
Podeu trobar més informació 
visitant el web www.bcn.cat/
ccsarria, enviar-nos un correu 
a cessions.sarria@qsl.cat o 
trucar al 93 256 27 20.  

SALA D’EXPOSICIONS          

Disposem de dues sales d’ex-
posicions que fan un total de 30 
m2   i 6 carrils expositors. L’ob-
jectiu de les sales és proporcio-
nar un espai de mostra i conei-
xement de l’obra de l’artista així 
com complementar diferents 
activitats del centre mitjançant 
exposicions que hi estan rela-
cionades.
Un altre espai habilitat per rea-
litzar exposicions és la cafete-
ria de l’equipament, destinat a 
exposar fotografies d’artistes 
amateurs per tal d’oferir un es-
pai on mostrar i donar a conèi-
xer la seva obra.

De dilluns a divendres, de 9 a  
21 h, i dissabtes de 10 a 21 h
Consulteu-ne la disponibilitat i 
les condicions d’ús al web www.
bcn.cat/ccsarria  o escrivint un 
correu electrònic a  exposarria@
qsl.cat o bé trucant al Centre 
Cívic Sarrià: 93 256 27 20.  

CONNEXIÓ WI·FI         

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

OFERTA PERMANENT              
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LA TRAMOIA          
(ESPAI D’ASSAIG)        

Servei que dóna suport a 
la creació artística i cultural 
posant a disposició espais 
d’assaig a canvi d’una con-
traprestació, col·laborant dins 
la programació d’arts escèni-
ques de l’equipament. Tens un 
grup de teatre, de dansa o vols 
gravar un curt? Aquest és el 
teu espai! joves.sarria@qsl.cat

BUCS D’ASSAIG           

La CRS (Coordinadora de Rock 
de Sarrià) gestiona dos bucs 
d’assaig  insonoritzats, que 
es lloguen per hores, perquè 
els  músics puguin reunir-se, 
assajar i treballar en les seves 
propostes musicals. Els  locals 
estan  equipats amb material 
propi: bateria, amplificadors de 
guitarra i baix, equip de veus… 
De dilluns a dissabtes, de 10 
a 20.30 h. Cal consultar prèvi-
ament la disponibilitat trucant 
al centre cívic o escrivint a 
rocksarria@gmail.com o joves.
sarria@qsl.cat
Gestionat per la Coordinadora 
de Rock de Sarrià (CRS)
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ENTITATS I GRUPS FORMALS            

ASSOCIACIÓ           
TRASTORN ESPECTRE 
AUTISTA·ASPERGER DE 
CATALUNYA             

Esplai per a infants de 4 a 14 
anys afectats per TEA 
Es troben quinzenalment els 
dissabtes a la tarda al centre 
cívic Sarrià.
Per a més informació: 
www.aspergercat.es

AGRUPAMENT ESCOLTA  
SANT IGNASI        

grupament per a infants i ado-
lescents, des dels 6 fins als 17 
anys, incloent-hi la participació 
dels pares i mares i també de 
joves a partir dels 18 anys, que 
es vulguin implicar en la rea-
lització d’un voluntariat com a 
monitors.
Es troben els dissabtes de 16 a 
19 h al Centre Cívic Sarrià.
Per a més informació:
www.aesantignasi.org

COL·LECTIU DE   
PERSONES GRANS        

Grup de persones majors de 60 
anys que organitzen sortides 
culturals, activitats de lleure i 
col·laboren en l‘organització 
d’activitats de l’equipament diri-
gides a la gent gran i activitats 
intergeneracionals.
Es troben els dimarts i dijous, de 
17 a 19 h, al centre cívic Sarrià.

COORDINADORA DE          
ROCK DE SARRIÀ (CRS)     

L’Associació Coordinadora de 
Rock de Sarrià té com a objec-
tiu promocionar i difondre la 
cultura musical de base. L’entitat 
desenvolupa aquesta tasca des 
del 1998, mitjançant la gestió 
dels bucs d’assaig de l’equipa-
ment i participa en la dinamitza-
ció juvenil del centre cívic amb la 
programació musical.
Cada últim divendres de mes 
organitza una jam session o un 
concert a l’equipament per do-
nar oportunitats a  joves músics.  
Per saber-ne més: https://
www.facebook.com/crs.sarria
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COR INFANTIL          
ESQUELLERINC      

Fundat l’any 1965 per membres 
del Cor Madrigal, amb la fina-
litat de fer gaudir de la música 
els infants de 5 a 16 anys mit-
jançant el cant coral.
Es troben cada dissabte al matí 
d’11 a 13 h al centre cívic Sarrià.
Per a més informació: 
www.agrupaciocormadrigal.org/
esquellerinc o trucant al 93 256 
27 20 i preguntant per la perso-
na responsable.

CORAL RASPINELL        

Coral de cultiu de la música tra-
dicional catalana i clàssica
Es troben els dimarts d’11.30 a 
13 h al Centre Cívic Sarrià.
Per a més informació podeu 
trucar al 93 256 27 20 i pregun-
tar per la persona responsable.

ENSEMBLE... EM SEMBLA  
BÉ! ORQUESTRA       

Orquestra formada per a in-
fants i joves amb discapacitat 
intel·lectual que treballa amb 
instruments de corda i vent i el 
treball vocal i narratiu.
Es troben els dissabtes de 10 a 
14 h al Centre Cívic Sarrià.
Per saber-ne més: https://
www.facebook.com/ensem-
bleemsemblabe.orquestra

GRUP DE PETANCA        

Apassionats del popular esport 
la petanca. Organitzen cam-pi-
onats amb altres equipaments 
del Districte coincidint amb la 
Festa Major del barri i per a la 
jornada de portes obertes de 
l’equipament.
Es troben de dilluns a diumen-
ge de 10 a 13 h a les pistes del 
jardí de Vil·la Cecília.

GRUP DE POESIA        

Amants de la poesia que orga-
nitzen trobades poètiques inter-
generacionals amb recitals de 
poemes propis o amb paraules 
d’altres autores i autors i ens 
transmeten la seva passió per la 
poesia a tots nosaltres.
Es troben els dimecres a les 
17.30 h al centre cívic Sarrià.

GRUP DE DÒMINO         

Jugadors del popular joc de tau-
la, el dòmino. Organitzen campi-
onats dos cops l’any coincidint 
amb la Festa Major del barri i 
per a la Festa del Centre Cívic 
de Sarrià. 
Es troben de dilluns a divendres 
a la tarda al Centre Cívic Sarrià.

GRUP DE TERTÚLIA:                  
L’ART D’ESCOLTAR I 
DEBATRE          

Amants de la tertúlia es reunei-
xen per debatre diferents temes 
i escoltar els diferents punts de 
vista dels assistents.
Es troben els dilluns a les 18 h al 
centre cívic Sarrià.

GRUP LA TRIBU         

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

CLUB DE LECTURA         

Amants de la lectura que es 
troben un cop al mes per pas-
sar una bona estona comen-
tant els llibres que el mateix 
grup decideix llegir. 
Es troben cada primer dijous 
de mes a les 10:30 h al Centre 
Cívic Sarrià.
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Segueix·nos 
a les xarxes socials

 i al web del centre cívic!

Escaneja el codi QR 
amb el teu mòbil

Instagram

Facebook

Twitter

Web
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Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi

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

FGC. Reina Elisenda i Sarrià
Metro: L3 Maria Cristina
Bus:  6, 34, 63, 66, 70, 78, 130, 
V3 i V5

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h

ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi


