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PROGRAMACIÓ DE
TEATRE, DANSA I
ARTS DE CARRER

•

Urban Llençart

•

Dia Internacional
de la Dansa

•

Cicle el Rusc

•

Llençart 2022

•

Programació
Musical

•

Activitats familiars

•

Itineraris culturals

•

Xerrades

•

Exposicions

LLEGENDA		
G

Activitat gratuïta

T

Activitat vinculada
al territori
Música
Teatre
Circ

Totes les activitats es
realitzen seguint les
mesures covid19 aplicables
a cada moment.

DAI, MA ASPETTA
Dissabte 2 d’Abril a les 12 h
Activitat gratuïta inclosa al
Barcelona Districte Cultural.
Lloc: Pista dels Jardins de la
Vil.la Cecília		
Dues dones, dues cadires i un
xiclet. El moviment i els equilibris acrobàtics recorreran un
viatge poètic i absurd nascut
del temps mort. És que quan
esperem, el temps es converteix en buit? Què et passa quan
esperes?
L’objectiu de Dai, ma aspetta,
primera creació de la companyia Las Sistars, és reflexionar
sobre què és l’espera i on col·
loquem el concepte del temps
quan esperem.
Dai, ma aspetta, una peça on
el circ es deixa impregnar de
l’absurd, on escopir un xiclet
es converteix en un joc de risc.

Dansa

Apunta’t via web a les
actvitats que calgui
inscripció		

Per més informació inscriu-te al
nostre newsletter
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URBAN LLENÇART: SHOW & JAM		
Dissabte 23 d’abril de 11 a 15 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure
LLoc: Pista dels Jardins de Vil.la Cecília 		
Fem coincidir el dia de Sant Jordi amb una jornada especial dedicada a les arts urbanes, on hi trobaràs poesia musicada, ballada i
sobre rodes. Trobareu les següents activitats:
-11h Exhibició i taller d’skate
-12,15h Actuació danses urbanes: Izaskun Ortega presenta “La Mari”
-13h Actuació musical: Miss Raisa
-14hTaller de Rimes
L’ Izaskun Ortega és una ballarina reconeguda internacionalment en
el món de les competicions d’improvisació a les danses urbanes. Amb
aquest projecte trenca un tros d’ella mateixa i posa damunt dels escenaris el que sempre ha volgut explicar: la seva vivència amb el passat.
Imane Raisali, més coneguda com Miss Raisa, es una rapera establerta a Barcelona les lletres de la qual estan generant una gran revolució dins del panorama musical. Les seves cançons parlen sobre
diferents temes que li toquen molt de prop, com ara el racisme, la desigualtat d’oportunitats, la llibertat d’expressió, tot trencant estereotips i
visibilitzant uns certs aspectes que viu dia a dia.
(L’actuació de Miss Raisa està inclosa dins el cicle Barcelona Districte
Cultural)

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA		
Divendres 29 d’abril a les 19 h i 30 d’Abril a les 12 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure
Lloc: Pista dels Jardins de Vil.la Cecília		
Companyies professionals i
amateurs vinculades al Centre Cívic Sarrià, així com col·
laboradores i amigues ens
presenten un tast de les seves
creacions més innovadores i
refrescants, en motiu del dia
internacional que celebra l’art
dels cossos en moviment.
La jornada del día 30 estarà
dedicada a la mostra d’Escoles de Dansa del districte de
Sarrià-Sant Gervasi.
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CICLE EL RUSC				
Programació d’espectacles de companyies i grups amb vinculació
al Centre Cívic Sarrià, amb ganes de mostrar les seves creacions
artístiques. Activitats gratuïtes. Aforament limitat.

CONCERT DE L’ESCOLA
DE GRUPS		

COMPANYIA LAS
JÓNICAS		

Dijous 7 d’Abril a les 17:30 h

Divendres 6 de Maig a les 20 h
Espectacle d’arts escèniques

LLENÇART 2022. VIII MOSTRA DE CULTURA POPULAR
I ARTS DE CARRER A SARRIÀ				
Dissabte 28 de maig de 10 a 15 h
Activitats gratuïtes a l’aire lliure
LLoc: Jardins de la Vil.la Cecília				

T

Després de dos anys sernse poder dur a terme el Llençart, torna
el Llençart per a capgirar tot Sarrià.
Una Rúa boja inaugurarà la Jornada, on les entitats de cultura
faran el seu lluïment. Continuarà amb una sèrie de tallers per a
tota la família a càrrec de les Entitats de Cultura Popular del barri.
Després s’hi succeiran tot un seguit d’actuacions de circ i arts de
carrer a diferents espais dels Jardins de la Vil.la Cecília.
Que la festa popular comenci!
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PROGRAMACIÓ MUSICAL 			

CONCERT AL SOTERRANI 				
ALLISON DARWIN “FICCIÓN Y REALIDAD”		
Divendres 22 d’abril, a les 20 h
Activitat gratuïta inclosa al Barcelona Districte Cultural.
Lloc: Sala d’Actes del CC Sarrià				
El trio de power pop barceloní Alison Darwin porta en directe, el
seu primer llarg oficial Ficción y Realidad (Atomic Records, 2021),
un mostrari d’indie rock vitalista amb molt sentiment influenciat
per l’entorn personal i social. Es tracta d’un espectacle orgànic i
enèrgic, on el trio mostrarà la seva proposta dinàmica i eclèctica
sobre l’escenari, amb moments per ballar i saltar i moments més
íntims i emotius.
ALLISON DARWIN van ser finalistes de la edició de 2019 del Sarrià
Live Contest.

CONCERT AL SOTERRANI			
Divendres 20 de Maig, a les 21:45 h
Activitat gratuïta						
Els grups de la CRS ens presenten el fruit de la seva activitat
als Bucs d’Assaig del Centre Cívic, en una nit de Rock’n’Roll i
emocions! Activitat co-organitzada amb la CRS.
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CICLE PARK & SOUND 				
Dijous 2, 9 i 30 de juny a les 19,30h
Activitat gratuïta
Lloc: Terrassa davant del Centre Cívic Sarrià			
La terrassa es converteix en un escenari suggerent i acollidor per
a escoltar-hi una sel.lecció de propostes musicals de petit format,
amb el distintiu de la qualitat i la diversitat.
A més, l´últim dia del Cicle, el 30 de Juny, estarà dedicat una Jam
Session (co-organitzada amb la CRS) a l’aire lliure, on músics de
diferents procedències improvisaran in situ les melodies d’aquesta
primavera.

FIBLA TENA 		
(Albert Fibla, Joan Tena)
2 de juny 19,30h		
Aprengueren a cantar durant el
segle passat, quasi al mateix
temps i als mateixos llocs.
Sempre de nit, i Barcelona els
somreia. Mesclats, junts han
passat davant del públic més
hores que a qualsevol altra lloc.
I aquí segueixen, feliços de fer
el que fan, amb el seu cant
entre les dents, i un repertori
que els manté joves pels segles
dels segles.

ANNA TREA 		
9 de juny 19,30h
Després d’haver acompanyat
a multitud d’artistes al seu país
d’origen, Brasil, la reconeguda
multiinstrumentista - cantant compositora - performer Anna
Trea ens presenta la seva proposta musical més personal.
Virtuosisme, ritmes d’arrel, bellesa i lirisme, amb un optimisme desbordant.

JAM SESSION A L’AIRE LLIURE 			
30 de juny 19,30h 					
El Jardí de Vil.la Cecília es converteix en escenari de improvisació
i diàleg musical entre músics que no han tocat mai junts. Risc,
emoció i melodies trepidants en un joc on el públic desconeix, tant
com els músics, que el que es succeirà després de les primeres
notes.
Activitat co-organizada amb la CRS
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DIA EUROPEU 		
DE LA MÚSICA		
Dijous 16 de Juny 19 h
Activitat gratuïta		
Amb motiu del Dia Europeu de
la Música celebrem el gaudi
de practicar-la i compartirla, convidant a tots aquells
apassionats
amateurs
a
mostrar-nos el fruit de la seva
vocació i constància. Serà una
jornada sorprenent i divertida
que si ets amant de la música
no et pots perdre!

OBERTA CONVOCATÒRIA
PEL 21É CONCURS DE
DIRECTES DE LA CRS
Del 2 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 2021? 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

CICLE LA CULTURAL PRESENTEM...			
Dissabtes d’Abril i Maig. 13 h
Activitat gratuïta a l’aire lliure
Lloc: Terrassa del Centre Cívic Sarrià			
La cafeteria del Centre Cívic Sarrià inicia nova etapa, sota el
nom de La Cultural. En motiu de la seva inauguració presenta
tres Concerts a la Terrassa, on s’aposta pels ritmes festius i les
emocions més primaverals.

LOS SENILLOSA (Rumba)

VICKY BLOOM (pop-rock)

9 d’abril			

7 de maig		

Rumba festiva, canalla, i de
proximitat.

La guitarrista de Maruja Limón
ens presenta la seva proposta
més personal, agermanant
estils i sensibilitats diverses.

DJ INVASION (electrònica)				
21 de maig						
Un dels djs més reconeguts de la escena ens presenta la seva
proposta més jovial i “vermouthera”.
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ACTIVITATS FAMILIARS 				
Programació familiar

MERCAT FAMILIAR D’INTERCANVI DE ROBA

T

Dissabte 2 d’abril d’10 a 12 h 				

G

Aquest dissabte donem la benvinguda a la Primavera al Centre
Cívic Sarrià donant una segona vida als objectes amb les famílies
del barri. Per unes llars més sostenibles: compartim, intercanviem
i no llencem! Hi haurà musiqueta i un espectacle de circ en acabar
a les 12 h.

LA PETITA PROPOSTA

G

LA PETITA PETANCA

G

Dimecres 20 d’abril, 18 de
maig i 15 de juny de 17 a 18 h

Dimecres 6 d’abril, 4 de maig
i 1 de juny de 17 a 18 h

Petites propostes per a famílies del l’Espai Infantil El Parc:
propostes senzilles de tallers i
materials per gaudir d’una estona en família.
El 20 d’abril serà especial diada de Sant Jordi.
Activitat recomanada per a famílies amb infants fins a 6 anys.

La petanca posa en joc habilitats com la punteria i el control
de la força, el grup de la petanca
ens n’ensenyen. Activitats feta
amb la col·laboració de l’Associació de Petanca del Casal de
Sarrià. Activitat recomanada per
a famílies amb infants a partir de
4-5 anys.

LA PETITA BIBLIOTECA					

G

Dimecres 27 d’abril, 11 i 25 de maig i 8 de juny de 17 a 18 h
Un bagul ple de contes ens visitarà cada dimarts. Vine a conèixer
aquest espai tranquil de lectura de contes per passar una estona
acompanyades d’altres històries.
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 2 anys.
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ABRIL
2 ABR

10 h

MERCAT INTERCANVI ROBA

2 ABR

12 h

CIRC: DAI, MA ASPETTA

6 ABR

17 h

LA PETITA PETANCA

7 ABR

17.30 h

CONCERT: ESCOLA DE GRUPS

9 ABR

13 h

CONCERT: LA SENILLOSA

20 ABR

17 h

LA PETITA PROPOSTA

20 ABR

18 h

ITINERARI:
DESCOBREIX EL CANÒDROM

22 ABR

20 h

CONCERT: ALLISON DARWIN

23 ABR

A partir
10 h

URBAN LLENÇART:
(HIP HOP, SKATE)

23 ABR

12 h

CONCERT: MISS RAISA (URBAN
LLENÇART)

26 ABR

11 h

XERRADA DIGA’M QUÈ ESMORZES

27 ABR

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

29 ABR

19 h

MOSTRA DANSA PROFESSIONAL

30 ABR

12 h

MOSTRA ESCOLES DE DANSA

4 - 30 ABR

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: TROSSOS DE SARRIÀ

4 - 30 ABR

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ:
ALTA TECNOLOGIA TRAVESTI

1 - 30 ABR

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ:
LA MIRADA DE LES MANS

1 - 30 ABR

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ:
LA VOLTA AL BARRI EN 10 TIES
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MAIG
04 MAI

17 h

LA PETITA PETANCA

06 MAI

20 h

TEATRE: CIA LAS JÓNICAS

07 MAI

13 h

CONCERT: VICKY BLOOM

11 MAI

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

12 MAI

18 h

ACTIVITAT:
ELECTRICITAT DE LA LLAR

18 MAI

17 h

LA PETITA PROPOSTA

20 MAI

21:45 h

CONCERT AL SOTERRANI

21 MAI

13 h

MÚSICA: DJ INVASION

25 MAI

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

29 MAI

A partir
10 h

ARTS DE CARRER: LLENÇART

2 MAI

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: JO, PALLASSA

2 - 31 MAI

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: EL TEMPS DELS
ARBRES

16 - 31 MAI

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: REINTERPRETACIONS
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JUNY
01 JUN

17 h

LA PETITA PETANCA

02 JUN

19.30 h

CONCERT FIBLA & TENA

08 JUN

17 h

LA PETITA BIBLIOTECA

09 JUN

19.30 h

CONCERT ANNA TREA

15 JUN

17 h

LA PETITA PROPOSTA

16 JUN

19 h

CONCERTS:
DIA EUROPEU DE LA MÚSICA

30 JUN

19:30 h

JAM SESSION (PARK & SOUND)

1 AL 30

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: JO, PALLASSA

1 AL 30

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: EL TEMPS DELS
ARBRES

1 AL 30

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: REINTERPRETACIONS

1 AL 30

De 9 a
21 h

EXPOSICIÓ: AGRICULTURA DE
PROXIMITAT
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ITINERARIS CULTURALS			
DESCOBREIX EL CANÒDROM				
Dimecres, 20 d’abril a les 18 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia			

G

Inaugurat als inicis de la segona meitat de la dictadura franquista,
el Canòdrom de la Meridiana va ser considerat l’hipòdrom per
a pobres, el casino dels desposseïts. Els caps de setmana s’hi
podien veure cues ben llargues davant les cases d’apostes, però
també hi anava la gent del barri prendre el sol, trobar-se amb
amics o passar el dia.
Qui en van ser els promotors? Com era la seva distribució i quins
usos tenien els espais quan era lloc de bullici i oci? Quin va ser els
motius del seu tancament? En aquesta visita guiada respondrem
totes aquestes qüestions i coneixerem què és l’Ateneu d’Innovació
Digital i Democràtica el nou projecte que ocupa avui l’espai.
A càrrec de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.
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XERRADES					
DIGA’M QUÈ ESMORZES 				
I ET DIRÉ COM SERÀ EL TEU DIA			
Dimarts, 26 d’abril d’11 a 12.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia			

G

Esmorzarem mentre parlem d’alimentació i de nutrició. Veurem
com els aliments que escollim per esmorzar ens condicionaran la
energia i l’empenta que tindrem la resta del dia.
Analitzarem què és millor per a cadascun de nosaltres per començar el dia; si entrepà o cereals amb iogurt, si beure cafè o el té amb
espècies o què passa si ho fem amb un suc de taronja natural.
Marxarem a casa amb l’esmorzar que millor s’adapta a les nostres
necessitats i els nostres gustos.
A càrrec de Sílvia Miro, infermera, nutricionista, naturòpata i mare
de dos fills.
Si t’interessa el tema la Sílvia Miró ampliarà aquest i altres temes en el taller “Nutrició i cuina saludable”. Els dimarts d’11.
A 12.30 h del 3 de maig al 14 de juny.

ACTIVITATS						
ELECTRICITAT DE LA LLAR. CONEIXEMENTS BÀSICS I
PETITES REPARACIONS				
Dijous, 12 de maig de 18 a 20.30 h 				

G

Aprendrem a perdre la por i treballar amb seguretat en l’entorn
elèctric de la llar.
Veurem com funciona la instal·lació elèctrica de casa i replicant un
petit circuit aprendrem el funcionament de la caixa de connexions,
els interruptors, les bombeta i endolls. També veurem com
s’utilitza el multímetre i com es canviar un endoll, un interruptor
o un commutador.
Una píndola pràctica per adquirir coneixements bàsics per poder
fer nosaltres mateixes petites reparacions.
A càrrec del Departament de Prevenció de Residus de l’Ajuntament
de Barcelona
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EXPOSICIONS						
L’accés a totes les exposicions és gratuït.

TROSSOS DE SARRIÀ
Del 4 al 31 de març
Espai Sala d’artistes
A partir de 12 imatges del barri de Sarrià, Jordi Trallero ens
descobreix el barri al qual ha
viscut des del seu punt de vista. “conèixer-ho, viure la vida en
ell i descobrir carrers, botigues
i indrets dignes de formar part
de motius per fotografiar-los
i formar part de la col·lecció
d’imatges que us presento en
aquesta exposició
“Durant aquests últims cinc
anys he pogut, doncs, conèixer-ho, viure la vida en ell i
descobrir carrers, botigues i
indrets dignes de formar part
de motius per fotografiar-los
i formar part de la col·lecció
d’imatges que us presento en
aquesta exposició”

G

ALTA TECNOLOGIA
TRAVESTI		
Del 4 al 30 d’abril
Espai Galeries		
“Con esta exposición quiero
rendir homenaje a todas las
artistas trans que a través de
su vida y arte no solo han visibilizado históricamente todas
las siglas del colectivo lgtbiq+
, también han demostrado al
mundo que hay que ser una
gran artista y tener mucho talento par a encontrarse a si
misma, sobrevivir y ser feliz en
este mundo feroz y carente de
empatía. sin duda sois de otro
planeta, la tierra no os merece”. Gracias. Rubén Antón @
ruben_anton
Per a aquesta ocasió l’artista Rubén Antón ens presenta
per primera vegada aquesta
col·lecció única de 16 retrats
vectorials que enalteixen la memòria històrica d’artistes trans,
de gran influència dins i fora de
la nostra comunitat artística,
i promou la lluita per una Llei
integral trans més que necessària.
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LA MIRADA DE LES MANS

DONES I SARRIÀ

De l’1 al 30 d’abril
Espai Sala d’Artistes

Al llarg del mes d’abril
Espai Cafeteria 		

Les mans i el fang com a eina
que interpreta el que veiem.
Exposició colectiva del “taller
d’escultura Jose Abellan”. Inauguració: Dimarts 1 d’abril.
Activitat relacionada: Monogràfic d’escultura figurativa.
Dijous dia 21 d’abril de 18 a 20
h. Demana informació a la recepció del Centre Cívic.

Exposició fotogràfica que pretén donar a conèixer deu dones
del barri de Sarrià. A través de
les seves imatges les coneixerem, reconeixerem i les posarem en valor.
*Aquesta exposició forma part
de les activitats paral·leles de
l’espectacle “La volta al món
amb 80 ties” que forma part del
Barcelona Districte Cultural.

JO, PALLASSA		

				

Del 2 de maig al 30 de juny
Espais Conxita Badia i Cafeteria		

		

La professió de la dona pallassa és una d’aquestes dedicacions
on la dona, pel fet de ser-ho, es troba amb dificultats afegides.
No solen cridar-les als festivals generals de pallasseria i per tal
de donar-se a conèixer se n’han hagut de crear de propis. Tot i
això, fan una tasca admirable a través de les seves actuacions.
L’exposició es divideix en 5 blocs: Fer riure, Pallapupas, Pallasses
sense Fronteres, El que no es veu i Aclarim conceptes.

EL TEMPS DELS ARBRES

REINTERPRETACIONS

Del 2 de maig al 30 de juny
Espai Galeria esquerra

Del 16 de maig al 30 de juny
Espais Sala d’artistes i
Galeria dreta		

Pintar en el temps dels arbres
és jugar a acomodar-se a uns
altres temps, respirats i subtils,
fora de les categories mentals.
Collir imatges de temps lents,
foranies a la velocitat d’esta
ciutat. Sortir sense moure’s de
lloc a la recerca de testimonis
d’un altre temps, respirat i
vital. Omplir els cistells amb
moviments subtils i acceptar
les imatges que et sobrevenen
com si no fossin teves perquè
escampin les llavors del temps
dels arbres.
Exposició d’aquarel·les d’Ivette
Roche @yvetedibujando.

Els artistes del taller de Marta
Moreu, han escollit una obra
d’art pictòrica d’un artista famós i reconegut i l’han reinterpretat en volum utilitzant la
tècnica del modelat en fang.
T’animes a venir?

AGRICULTURA DE
PROXIMITAT		
De l’1 al 30 de juny
Espai Sala Conxita Badia
Exposició divulgativa de quatre
projectes d’agricultura de proximitat.
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OFERTA PERMANENT

				

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.

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 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.

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.

GRUP DE JOCS DE ROL
Amants dels jocs de rol es
troben els dissabtes al matí al
Centre Cívic Si t’agrada jugar a
rol i et ve de gust formar part
del grup, pregunta a recepció.

GRUP DE CANASTA
Amants d’aquest joc es troben cada dilluns de 17 a 20 h
al Centre Cívic. Si vols venir a
jugar, demana informació a recepció.

GRUPS DE BRIDGE
Els dilluns i els divendres de 17
a 20 h es troben al Centre Cívic
un grup de persones amants
d’aquest joc de cartes. Si estàs
interessat/ada, pregunta’ns.
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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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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

