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Totes les activitats es realitzen
seguint les mesures covid-19
aplicables a cada moment.

ITINERARIS		

T

EL CEMENTIRI DE
POBLENOU. ELS INICIS
DE LA CIUTAT MODERNA
Dissabte, 5 de març
d’11 a 13:30 h
Preu: 10,65 €		
El Cementiri Vell, o de l’Est, és
un fragment de l’impuls utòpic
que caracteritza la història de
Barcelona des de l’any 1775
fins a la celebració de l’Exposició Universal de l’any 1888. És
un itinerari pels anys que transformaren Barcelona en una ciutat moderna i un passeig pels
ideals i ambicions, pels obstacles i conflictes dels nostres
avantpassats.
A càrrec de Sònia Fernandez de
Viaje a la Barcelona Secreta

Música

Apunta’t via web a les
actvitats que calgui
inscripció		

Per més informació inscriu-te al
nostre newsletter
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JORNADES DE FIGUES I FLORS		
SALUT I BRUIXES			
Del dimarts 1 de febrer al dijous 31 de març			

G

Les jornades de Figues i flors d’enguany estan dedicades a la salut quotidiana que hem heretat de les àvies, de les mares, dels
pares, dels avis, d’una veïna, i de la pròpia experiència. Aquella
d’un bon brou, o unes herbetes, la salut de no anar amb els peus
descalços i la d’anar-hi, la del mar i la del sol, la d’allò tant senzill
i de vegades difícil com descansar i parar, o la d’un bany d’aigua
calenta després d’un ruixat. Per ella fem aquest brindis: Salut i
bruixes! Perquè hi ha més salut disponible de la que ens pensem
i està bé no perdre’n la memòria!
Per aquestes jornades us proposem un taller d’herbes, una
peça teatral, una instal·lació participativa de memòria històrica i una exposició col·lectiva.

ARTS ESCÈNIQUES					
LA VOLTA AL MON EN 80 TIES			
Dijous 10 de març, a les 19:30 h			

G

Conferència-teatre que amb un to divulgatiu, dinàmic i emocionant es reivindica el llegat de 80 dones extraordinàries, 80 ties
excepcionals.
Perquè és important El Viatge a Egeria? A qui li debem el WIFI i el
Bluetooth? Com és que Clara Schumann va deixar de composar?
La Teoria de la Relativitat és només obra d’A. Einstein? Quantes
dones tenen el Premi Nobel? Qui eren les Guerrilla Girls? Totes les
respostes i moltes més a La Volta al món en 80 ties.
A càrrec de la Cia. La Protagonista
Activitat inclosa al circuit Barcelona Districte Cultural i dins de les
jornades De Figues i Flors
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
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CICLE: LLUMS DE BOHÈMIA 			

G
Celebrem els 10 de anys del cicle Llums de Bohèmia, emplenant
de música, humor i expressió la sala Conxita Badia. El Centre Cívic acull un cafè teatre inspirat en els principis del segle XX, on
hi presentem espectacles de format íntim que ben segur us sorprendran.
Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.

FOOL OF MUSIC 					
Dijous, 10 de febrer a les 19:30 h				
Aquesta agrupació ens presenta un recull de cançons emblemàtiques dels musicals més importants de tots els temps. Escoltarem clàssics de West side story, Els Miserables, El Fantasma de
la Òpera, etc...a més dels ja clàssics en català com ara Mar i Cel
o Flor de Nit. Vine a gaudir d’interpretacions de molta qualitat i,
sobretot, emoció.
Soprano: Mariona Pallach, Baríton: German de la Riva, Piano: Jordi
Armengol

SIL DE CASTRO					
Dijous, 17 de febrer a les 19:30 h				
Actriu, còmica, cabaretera...Sil de Castro es una artista polifacètica, enamorada de la comèdia. Porta a Sarrià un recull dels seus
millors monòlegs, en una ocasió única per a gaudir-ne en la proximitat. “Fresca, de reflexes supersònics, dispara a l’aire contra els
sentits més íntims...”
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MI LOCO BANDONEÓN					
Dijous, 24 de febrer a les 19:30 h				
Creuem l’oceà per a plantar-nos als Cafès-Teatre de Buenos Aires
de principis del segle XX. De la mà d’aquest extraordinari duet
passejarem pels clàssics del Tango, antics i moderns, tot coneixent les figures més emblemàtiques d’aquest gènere (Gardel,
Goyeneche, Piazzolla). Veu, guitarra i bandoneón ens transportaran als temps del lunfardo i les emocions més desbocades.
Veu i guitarra: Gabriel Vallone, Bandoneon: Dario Polonara

PROGRAMACIÓ FAMILIAR 				
LA PETITA BIBLIOTECA 			
Dimecres 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer,
9 i 23 de març de 17 a 18 h 				

G

Espai tranquil de lectura de contes, la mini-biblioteca del Centre
Cívic Sarrià.
La Petita biblioteca del 23 de febrer serà especial Carnestoltes.
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LA PETITA PETANCA

G
Dimecres 2 febrer, 2 de març
i 6 d’abril de 17 a 18 h
Activitat intergeneracional
coorganitzada amb el grup de
petanca del Centre Cívic.

LA PETITA PROPOSTA
Dimecres 19 de gener,
Dimecres 16 febrer i
Dimecres 16 de març

G

Petites propostes de tallers i
materials per a famílies de l’Espai Infantil El parc.

ARRI ARRI TATANET: DINS DEL COR 			
Dissabte, 22 de gener a les 17.30 h 				
Quan surt el sol, estenem la roba al balcó, perquè s’eixugui amb el
vent suau. Al balcó hi viuen uns amics que m’agrada com son: En
Samuel, que viu a la butxaca de la camisa de quadres i esquitxa
tothom amb la seva grossa cua; en Nicolau que vola feliç buscant
amb qui compartir la tarda, el bromista Cuc Maluc que t’agafarà
el nas i se l’amagarà a la butxaca, la presumida Filomena, mandrosa, poruga, i fina com les flors!!! Un conte dolç, sobre l’amistat
i la companyia.
Conte amb titelles i cançons a càrrec d’Ada Cusidó. Espectacle recomanat per famílies amb infants des dels 6 mesos als
5 anys. Preu 3,30 euros . Cal inscripció prèvia
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PETITA ESCENA: UN SECRET DEL BOSC 		
Dissabte, 19 de febrer a les 17.30 h 			
Una entranyable història d’amor en la que les diferències no són
cap impediment. Els personatges, tots animalets del bosc, connecten de seguida amb els més petits, perquè aquest conte utilitza un llenguatge universal; el de l’afecte, parlant als infants de
l’amor i de com assumir els sentiments.
Espectacle de Titelles de taula a càrrec de la Cia Tirabec
per famílies amb infants a partir de 3 anys , germans o germanes petites són benvingudes. Preu 3,30 euros . Cal inscripció
prèvia

XERRADES FAMILIARS					
G

CUIDAR-NOS 		
PER TENIR CURA
Dimarts, 1 de febrer
de 17.30 a 19 h		
On col·loquem a l’infant a la
família? I les persones adultes,
com i on ens ubiquem? Quines
necessitats reals té l’infant? I
les persones adultes que tenim
cura, quines necessitats en tenim? En aquesta xerrada intentarem posar una mica de llum
sobre com construir una família
sana i cuidadora, que sigui capaç de donar lloc i nodrir a tots
els seus membres.
A càrrec de Carolina
Liniado, mare, educadora i
psicomotricista infantil

ACOMPANYAMENT
RESPECTUÓS DEL
DESENVOLUPAMENT DE
LA MOTRICITAT DELS
INFANTS		
Dimarts, 1 de març
de 17.30 a 19 h 		
Què vol dir prendre decisions
en relació al desenvolupament
psicomotor? En què pot influir
el meu acompanyament al desenvolupament del meu fill o la
meva filla? La idea d’aquesta
xerrada és anar repassant les diferents etapes d’aquest desenvolupament durant els primers
tres anys de vida, i adquirir eines
per afavorir, des del respecte,
una autopercepció positiva en
les nostres filles i fills.
A càrrec de Carolina Liniado, mare,
educadora i psicomotricista infantil
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ACTIVITATS PER A JOVES 				
CICLE EL RUSC				

G
El Rusc és un cicle de cessions d’espais escènics, on joves
companyies i creadores disposen de la Sala d’Actes (o llocs
similars) per a presentar les seves últimes propostes. El Centre Cívic Sarrià hi posa les condicions tècniques i participa
en la difusió, per a aproximar aquestes sessions a les d’àmbit
professional.

VOGUE KIKI PRACTICE					
Divendres 28 de gener a les 20h 				
El VOGUE és un estil de dansa nascut als anys 60, inspirat per les
imatges dels jeroglífics egipcis, i els posats de les models de la
revista “Vogue” a parts iguals. Mostra el coratge de les comunitats
LGBTQ+ negres, llatines i blanques per fer una forma d’art que
vagi més enllà de l’expressió creativa.
El Centre Cívic es converteix en espai de trobada d’aquesta expressió, reunint artistes i fans i proposant diferents activitats durant l’encontre.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

MOSTRA MÍNIM HIVERN 22			
Divendres, 18 de març a les 19 h 				

G

Projecte de mostra i suport a la creació escènica. MÍNIM es un
espai per a que les artistes i companyies mostrin els projectes
creatius que tenen entre mans.
És MÍNIM perquè cada peça mostrada té un màxim de 5 minuts
per presentar-se, sigui: una cançó, un conte narrat, un fragment
de coreografia, un truc de màgia, una escena, un sketch...
Al finalitzar la mostra s’escull una proposta guanyadora, que serà
programada durant la Tardor de 2022, en el marc del “Mínim Presenta...”.
-Convocatòria oberta durant els mesos de gener i febrer. Consulta
les bases i accedeix a la fitxa d’inscripció al web http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/sarria.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
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CICLE DE CONCERTS I JAMS AL SOTERRANI

G

Amb periodicitat trimestral s’organitzen concerts i Jam Sessions
a la Sala d’Actes del Centre Cívic Sarrià. Hi trobareu grups que
assagen als nostres bucs, bandes i artistes convidades, i una jam
session oberta i participativa.

CONCERT AL SOTERRANI: OAKS & FAIAH (Pop-Rock)
Divendres, 25 de febrer a les 21 h				
Oaks & Fahia és una banda amb llibertat creativa i un ampli
ventall d’influències musicals dels 60s, 70s i 80s.Recentment han
publicat el seu EP “Resonance”, grabat als estudis ACME per
Miguel Herrero. @oaksandfahia
Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià

JAM SESSION
Divendres, 25 de març
a les 21 h		
Jam Session de música, oberta
i participativa. Obrirem la vetllada amb un Open Mic i continuarà la Banda base de la CRS,
que conduirà la Jam session.
Si tens una banda, també pots
trepitjar l’escenari. Back Line,
escenari i tècnic a disposició.
Porta el teu instrument!
Activitats amb aforament limitat. És imprescindible per a totes les activitats fer la reserva
i inscripció al web del Centre
Cívic Sarrià.
Coorganitza: Coordinadora de
Rock de Sarrià
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GENER
12 GEN

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

19 GEN

17 h

LA PETITA PROPOSTA

22 GEN

17.30 h

ARRI ARRI TATANET:
DINS DEL COR

28 GEN

20 h

CICLE EL RUSC:
VOGUE KIKI PRACTICE

26 GEN

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

29 GEN

23 h

MONOGRÀFIC COLLAGE

1 - 31 GEN

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ:
SARRÌA, CRÒNICA VISUAL

15 - 31 GEN

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ:
WOMEN ARE LEAVING

15 - 31 GEN

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: DONA SUBJECTE

17 - 31 GEN

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: KRU

FEBRER

01 FEB

Diversos
horaris

INICI JORNADES DE FIGUES I FLORS
consulta programació específica

1- 31 FEB

De 9 a
21 h

EXPOSICIO:
COL·LECTIVA SALUT I BRUIXES

1- 31 FEB

De 9 a
21 h

INSTAL·LACIÓ SALUT I BRUIXES

1- 31 FEB

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: FEMENÍ LLIURE

1- 31 FEB

De 9 a
21 h

INSTAL·LACIÓ FEMENI LLIURE

01 FEB

17.30 h

XERRADA FAMILIAR:
CUIDAR-NOS PER TENIR CURA

02 FEB

17 h

LA PETITA PETANCA
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09 FEB

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

10 FEB

19.30 h

CICLE LLUMS DE BOHEMIA:
FOOL OF MUSIC

16 FEB

17 h

LA PETITA PROPOSTA

17 FEB

19.30 h

CICLE LLUMS DE BOHEMIA:
SIL DE CASTRO

19 FEB

17.30 h

PETITA ESCENA:
UN SECRET AL BOSC

23 FEB

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

24 FEB

19.30 h

CICLE LLUMS DE BOHEMIA:
MI LOCO BANDONEON

25 FEB

19.30 h

CONCERT AL SOTERRANI:
OAKS & FAHIA

01 MAR

17.30 h

XERRADA FAMILIAR:
ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS
A LA MOTRICITAT DELS INFANTS

02 MAR

17 h

LA PETITA PETANCA

05 MAR

11 h

ITINERARI: EL CEMENTIRI DE
POBLENOU. ELS INICIS DE LA
CIUTAT MODERNA

09 MAR

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

10 MAR

19.30 h

TEATRE:
LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES

16 MAR

17 h

LA PETITA PROPOSTA

18 MAR

19 h

MOSTRA MÍNIM HIVERN 22

23 MAR

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

25 MAR

21 h

JAM SESSION

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

LA TRAMOIA 		
Et cal un espai per assajar o un
lloc on puguis mostrar el que
estàs fent?
Programa de residències artístiques 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 Llençart, Rusc i Mínim
del centre cívic, així com amb
d’altres espais i propostes del
centre i del conjunt de la ciutat.

ESPAIS LABORATORI.
ESPAIS JOVES 		
Espais gratuïts amb inscripció
prèvia. Informa-te’n al centre
cívic. Si el que vols fer és dansa, cinema, música, fotografia
o altres, pots proposar–nos un
espai laboratori nou! Atenció:
Si sou un col·lectiu, també us
podem fer un espai laboratori a mida. Per a contactar amb
els serveis, podeu trucar al 93
256 27 20 o bé escriure a joves.
sarria@qsl.cat.
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EXPOSICIONS 						
G

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
De l’1 de desembre al 31 de gener		

		

Amb motiu del centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona l’any
1921, es presenta una exposició que recupera una col·lecció emblemàtica de fotografies històriques de Sarrià. Fa cent anys que
Sarrià forma part de Barcelona i avui és del tot obvi que Barcelona
no seria la ciutat que coneixem actualment sense Sarrià. Afortunadament són molts els documents històrics, com per exemple
aquestes fotografies, que ens permeten visualitzar com era aquell
Sarrià d’ara fa un segle. Molts d’aquests documents es conserven
en aquest mateix edifici on us trobeu, seu del Centre Cívic Sarrià,
que també acull la seu de l’Arxiu Municipal del Districte de SarriàSant Gervasi.
Organitza districte de Sarrià-Sant Gervasi, l’Arxiu Municipal de SarriàSant Gervasi i el Centre Cívic Sarrià
Exposició inclosa dins de la programació del Centenari de l’agregació
de Sarrià a Barcelona

WOMEN ARE LEAVING

DONA SUBJECTE

Del 15 de desembre
al 31 de gener		

Del 15 de desembre
al 31 de gener		

Women Are Leaving (Les dones
se’n van) imagina un escenari
en el qual les dones, fartes de la
violència masclista que reben a
la Terra, comencen a levitar de
sobte, lentament, enlairant-se
fins a l’alçada dels núvols, traspassant l’atmosfera fins a trobar-se amb les estrelles, enmig
de l’espai. L’univers esdevé la
seva nova llar, on elles romanen
lliures, independents i felices.
Women Are Leaving desperta
l’imaginari de les llegendes i els
mites: fades, bruixes, les deesses de l’Olimp... La sèrie suposa un canvi d’estil visual i tècnic
respecte de la sèrie Dona Subjecte, amb la introducció de la
pintura acrílica, tot i que està
inspirada en les mateixes idees
feministes.

“Dona Subjecte” reivindica les
dones com a individus, quelcom
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,contraposada a la
idea d’home.
“Dona Subjecte”, recicla imatges de revistes i diarison la
dona éssovint representada en
les diverses idees de feminitat,
com a actora passiva, cuidadora, secundària, complement de,
al servei de, simple, limitada..., i
celebra la dona com a individu
complex, protagonista, independent, actiu i que s’autovalida.

A càrrec de Claudia Montes
@claudiamontes___

A càrrec de Claudia Montes
@claudiamontes___
Activitat paral·lela: Monogràfic del mes, taller de collage
el dia 29 de gener de 10.30h a
13.30h. Inscripcions al web.
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“KRU”			

				

Del 17 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. Immortalitzar
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 reflexions,
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
Activitat paral·lela: Livepinting de l’artista on durant dues hores
l’il·lustrador crearà una obra en viu i en directe a la Sala d’artistes. (data pendent de confirmar)

COL·LECTIVA 		
SALUT I BRUIXES
(Jornades de Figues i flors)

INSTAL·LACIÓ 		
SALUT I BRUIXES
(Jornades de Figues i flors)

De l’1 de febrer al 31 de març

De l’1 de febrer al 31 de març

Un any més la Sala d’artistes
s’omplirà d’energia femenina
durant els mesos de febrer i
març. Artistes d’arreu portaran
la seva obra representant el
que és per elles la proposta de
Salut i Bruixes del Cicle de Figues i Flors d’enguany. Hi vols
participar? Envia un correu a
exposarria@qsl.cat i t’ho expliquem tot!

Aigua amb llimó i un xic de mel
o uns dies a la vora del mar,...
o que us recomanaven a vosaltres? amb aquelles receptes de
les iaies, tietes o mares farem
un recull de cures i crearem
una instal·lació participativa de
memòria històrica que compartirem amb totes vosaltres. Hi
vols participar? Envia un correu a exposarria@qsl.cat i t’ho
expliquem tot!

Activitat paral·lela: Trobada
col·lectiva prèvia de les artistes convidades per a treballar
conjuntament el fil conductor i
el muntatge narratiu de l’exposició.

Activitat paral·lela: Trobada
prèvia de les usuàries que participin per al muntatge de la
instal·lació.
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EXPOSICIÓ FEMENÍ LLIURE

			

De l’1 de febrer al 31 de març. Sala Conxita Badia
29 senyores lluiran les parets de la sala Conxita Badia en format
fotogràfic amb les biografies corresponents per saber-ne una
mica més d’aquelles que formen part de la nostra història. Per
recordar-les, descobrir-les i mai oblidar-les
A càrrec de la comissió de Figues i Flors del Centre Cívic Sarrià
Activitat vinculada: Al llarg del mes de març l’alumnat de 1er
d’Eso de l’Institut Les Corts visitarà l’exposició per completar amb
la informació d’aquesta un treball a l’aula.

INSTAL·LACIÓ FEMENÍ LLIURE

		

De l’1 de febrer al 31 de març
A totes les sales del Centre Cívic Sarrià		
Al Centre Cívic Sarrià hi trobareu alguna cosa fora de l’habitual. Les
sales del centre han passat a ser senyorejades per dones que irradien Femení Lliure. Al Bar ens dóna la benvinguda Audre Lorde, activista que va dir la frase tant inspirada i prudent “les eines del amo
no desmuntaràn la casa de l’amo” i ens incita a cercar les nostres
eines. Fem Pilates Estiraments, Gimnàstica,... amb Pina Bausch,
ambaixadora de la sala d’actes durant aquest mes que ens recorda
que el cos te el seu propi camí i escriptura i que cuidar-lo i donar-li
llibertat el fa una eina d’expresió. Les alumnes d’Art Contemporani
són rebudes a la seva aula per Carla Lonzi, crítica d’art, escriptora
i figura central del feminisme italià dels anys 70, teòrica de l’autoconciència femenina que afirma que el feminisme és una qüestió
pràctica, en la que criticar una situació d’invisibilització femenina
no serveix i el que serveix és deixar d’avalar la cultura masculina
que diu que les pràctiques femenines no s’ho valen prou i deixar-se
estar de desprestigiar el que fa cadascuna i la del costat. Les classes de ioga, country i estiraments es fan aquestos dies a la llum
d’Isadora Duncan, aquella que es despullà els peus i va canviar
el tutu per robes de cotó per donar al seu cos i a la seva dança la
llibertat que demanava. El grup de dòmino, una senyora que llegeix
un llibre i unes joves que conversen, ho fan a la galeria Marilyn,
menystinguda o en un altar mediàtic, nosaltres acollim la dona sencera que va ser: una artista genial que va fer mediació viva amb el
seu cos transmetent presències grandioses en la que va ser la seva
feina i dedicació. Les senyores que van a l’anglès a la tercera planta
aquests dies van a la sala Margaret Mead, antropòloga formidable:
les seves investigacions i el seu treball de camp van incomodar els
companys perquè consideraven que la seva experiència en primera
persona , propera a altres pobles i comunitats podia contaminar
els seus estudis. Anima’t a conèixer-la! I així seguim amb totes les
sales omplint de femení lliure el CCSarrià perquè hi ha molta més
llibertat disponible de la que pensem.
A càrrec de la comissió de Figues i Flors del Centre Cívic Sarrià
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ESPAI INFANTIL EL PARC

CESSIÓ D’ESPAIS

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 adequats a aquestes edats, d’us
lliure, responsable i compartit. Per jugar, experimentar,
compartir i relacionar-se amb
altres infants i adults en un entorn natural.

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.

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

SALA D’EXPOSICIONS

AULA MULTIMÈDIA
L’aula multimèdia disposa d’un
horari diari de lliure accés per
als usuaris i usuàries que en
vulguin gaudir. Els horaris varien cada trimestre i cal consultar-los al punt d’informació del
centre cívic.
Si ets menor de 16 anys has de
venir acompanyat o acompanyada d’una persona adulta.
En el cas que el centre cívic faci
ús de la sala multimèdia per a
activitats dirigides dins dels horaris oberts ho notificarà mitjançant 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

Disposem de dues sales d’exposicions que fan un total de 30
m2 i 6 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.
Un altre espai habilitat per realitzar exposicions és la cafeteria de l’equipament, destinat a
exposar fotografies d’artistes
amateurs per tal d’oferir un espai on mostrar i donar a conèixer 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
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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 contraprestació, col·laborant dins
la programació d’arts escèniques 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 prèviament 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)

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 adolescents, 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 realització 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 dirigides 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 objectiu 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’equipament i participa en la dinamització juvenil del centre cívic amb la
programació musical.
Cada últim divendres de mes
organitza una jam session o un
concert a l’equipament per donar 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 finalitat de fer gaudir de la música
els infants de 5 a 16 anys mitjançant 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 persona responsable.

CORAL RASPINELL
Coral de cultiu de la música tradicional 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 preguntar per la persona responsable.

ENSEMBLE... EM SEMBLA
BÉ! ORQUESTRA
Orquestra formada per a infants 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/ensembleemsemblabe.orquestra

GRUP DE PETANCA
Apassionats del popular esport
la petanca. Organitzen cam-pionats 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 diumenge de 10 a 13 h a les pistes del
jardí de Vil·la Cecília.

GRUP DE POESIA
Amants de la poesia que organitzen trobades poètiques intergeneracionals 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 taula, el dòmino. Organitzen campionats 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 reuneixen 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 Infantil El Parc que es troben per jugar, 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 passar una bona estona comentant 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!

Instagram

Twitter

Facebook

Web

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
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HORARIS

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

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, 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
ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

