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PRI MAVER A’22

E S PA I J OVE
CAS A S A GNIE R
SERVEIS
ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres de 11 a 11.30 h
Dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20.30 h
Dimarts i divendres de 16 a 20.30 h
Dissabtes de 16 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!

SUPORT A INICIATIVES JOVES

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.
Amb cita prèvia!

CESSIÓ D’ESPAI
De dilluns a divendres de 9 a 21 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 21 h
Dissabtes de 16 a 20 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 a laboraljoves@casasagnier.
net.

ESPAI COWORKING

Si teniu de 16 a 35 anys, podeu compartir les
vostres idees i col·laborar amb d’altres joves
coworkers en horaris afins o bé disposar de la
sala amb independència per fer reunions.
Aquest servei ofereix:
• ●Acompanyament en totes les fases de desen-

volupament del vostre projecte.
• ●Col·laboració amb els vostres projectes amb
la possibilitat d’organitzar i realitzar activitats
als instituts.
• ●Recursos per a l’emprenedoria, on s’atenen
les necessitats i s’ajuda en la difusió i gestió
dels projectes dels participants, fent de pont
per a la realització dels projectes en l’àmbit
laboral.
• L’espai, amb capacitat per a vuit joves, disposa de:
• Servei d’emmagatzematge de pertinences i
material i bústia de correu.
• ●Aula equipada amb ordinadors portàtils, pissarra, impressora i material d’oficina.
• ●Servei de cessió de materials: projectors, pantalles, taules i cadires plegables.
• ●Servei de neteja i manteniment de l’espai.
• ●Accés a d’altres espais i serveis de l’equipament mitjançant sol·licitud: sala d’actes, sala
robòtica, sala d’informàtica i 3D, etc.
Expliqueu-nos el vostre projecte a laboraljoves@casasagnier.net

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 16:30 a 19h
Consulta Online: konsultam@chmcorts.com
Telèfon/WhatsApp: 672.64.25.73

CASALS
CASAL 11-14!

Per a joves de 11 a 14 anys

Dimecres de 17:30 a 19h

Un espai de trobada on els i les adolescents
podran participar de dinàmiques, jocs i altres
activitats. Combinant l’oci amb altres temes d’interès del grup, farem que cada dia sigui diferent!
Amb inscripció prèvia. Places limitades. Gratuït

ESTIU JOVE
Del 27 de juny al 22 de juliol

Inscripcions a partir del 23 d’abril
Per a joves de 14 a 17 anys

De 9 a 13 h

Preu per setmana: 70,10€

Curs de premonitores:
Setmana del 27 de juny al 1 de juliol
Art crític: Setmana del 4 al 8 de juliol
Fotografia i edició: Setmana de l’11 al 15 de juliol
Per a joves de 12 a 16 anys De 9 a 13 h
Preu per setmana de 70,10€
Sortides I: Setmana del 27 de juny al 1 de juliol
Audiovisuals I: Setmana del 27 de juny al 1 de juliol
Audiovisuals II: Setmana del 4 al 8 de juliol
Sortides Il: Setmana del 4 al 8 de juliol
Robòtica I: Setmana de l’11 al 15 de juliol
Art i manualitats: Setmana de l’11 al 15 de juliol
Robòtica II: Setmana del 18 al 22 de juliol
Danses urbanes: Setmana del 18 al 22 de juliol

ACTIVITATS
DIVENDRES DINÀMICS
A partir de les 18 h

Gratuïtes
Des de l’espai Jove Casa Sagnier s’ofereixen
activitats ben diverses durant les tardes dels divendres. Coneix la gran varietat de temàtiques
i participa!
Per a més informació: espaijove.casasagnier@
gmail.com

SESSIÓ CLASH ROYALE
Divendres 8 d’Abril

Ja hi coneixes el videojoc “freemium” d’estratègia que ja hi corre de veu en veu entre els
joves?
Veniu a l’espai jove Casa Sagnier amb amics i
amigues posant a prova la teva estratègia!
Només cal dur un mòbil o tauleta.

FLECA A SAGNIER
Divendres 22 d’Abril

Ja s’acosta Sant Jordi i per això volem commemorar la diada tot fent unes galetes personalitzades.
Si tens alguna intolerància o al·lèrgia avise’ns
amb antelació.
Vine a l’espai i mans a la massa!
No es requereix dur cap material

SESSIÓ D’ESCACS
Divendres 29 d’Abril de gener

Alguna vegada has jugat als escacs?

Sabies que és un dels jocs de taula més popular i clàssic d’arreu del món!
Vine a l’espai de trobada tot iniciant en la pràctica dels escacs, on les partides frenètiques et
permetran aprendre noves estratègies i tàctiques per resoldre l’enigma del taulell.
No es requereix portar cap material, no esperis
més!

SESSIÓ ROCKET LEAGUE SIDESWIPE
Divendres 13 de Maig

Ja hi coneixes aquest videojoc que hi corre la
veu entre els joves?
És un joc en què hi combina el futbol amb l’estratègia d’acció dels cotxes en moviment.
Veniu a l’espai jove Casa Sagnier amb amics i
amigues posant a prova la teva estratègia!
Només cal dur un mòbil o tauleta.
Vine i participa!

SINGER SAGNIER
Divendres 3 de Juny

T’agrada passar estones entretingudes amb els
teus amics tot cantant?
Espai lúdic on podràs triar la llista de producció
que més t’agradi. Envie’ns el llistat de cançons
que t’agradarien cantar a #jovessagnier i vine a
cantar-les amb companyia a la sessió de Singer
Sagnier
No esperis més i participa!

GIMCANA COL·LECTIVA
PELS JARDINS SAGNIER
Divendres 10 de Juny

Ja coneixes l’espai de Trobada de l’Espai jove
Casa Sagnier?
Si no és així, aquesta és la ocasio idònia per
fer-ho!
Farem un seguit de proves on la destresa i l’habilitat entrarà en joc per poder completar cadascuna de les proves.
Seràs capaç i hàbil per completar-les totes?
No esperis més i participa!

Taller coral perfomance #metoo
Divendres 22 d’abril de 19 a 21 h

Espai de cura i empoderament a través de l’art
per a dones de 18 a 29 anys
Espai No Mixte
Condueix: Dona cançó
Gratuït

PRESENTACIÓ BIBLIOTECA
FEMINISTA PER SANT JORDI
Divendres 22 d’abril a partir de les 18 h

Apropa’t al centre, llegeix un petit text de la biblioteca feminista i emporta’t una flor!
Gratuït

El mon Dragqueen

XERRADES

Divendres 20 de maig de 19 a 21 h

MAIG

Recital Lalal’art
Divendres 27 de maig de 17 a 20h

Dimecres 3 de maig a les 18 h

Vine a conèixer una mica més sobre aquest
món de la mà de DRAGROYALE
Gratuït. Cal inscripció prèvia.

Recital poètic i musical dels alumnes de l’escola d’art Lalal’art
Gratuït

Bigday
Dissabte 28 de maig (Dia internacional del joc)

Durant tot el dia celebrem un cop més una jornada de jocs de taula amb diferents campionats i partides obertes.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.

“RENOVA LA TEVA ROBA JOVE”
setmana del 30 de maig al 3 de juny (recollida de
roba)

divendres 3 de jun: Intercanvi de 16.30 a 2.,30 h

Tens entre 12 i 35 anys?
Vols renovar el teu armari sense gastar-te ni un
cèntim?
Renova la teva roba és una iniciativa per fomentar el consum responsable!
dijous 2 de juny: activitats amb l’Escola Projectes pel matí ( de 11 a 13,30)

Torneig “League of Legends”
Dissabte 11 de juny a les 10 h

Vine a jugar al joc online més divertit del moment! Reuneix el teu equip de 5 persones i
demostreu que sou els millors!
A partir de 14 anys. Gratuït

Taller de maquillatge DRAGQUEEN
Divendres 10 de juny de 18 a 2 1h

Amb DragRoyal. Gratuït. Cal incripció prèvia.

MOSTRA DE DANSA JOVE SARRIÀ-SANT
GERVASI
Divendres 17 de juny partir de les 17.30 h
Celebrem la fi de temporada amb una mostra
dels diferents grups de dansa de l’Espai Jove i
de diferents escoles i estudis de dansa del Districte.

MURAL PARTICIPATIU DIA DE LES PERSONES REFUGIADES
Dimarts 21 de juny a les 17.30 h

Creació d’un mural col.lectiu al mur dels Jardins
d’Enric Sagnier i instal.lació de 2 Haimes de The
Dreamers per visibilitzar les problemàtiques
entorn de persones acollides.

Vine a conèixer amb nosaltres els teus drets
laborals essencials.
A càrrec de Barcelona Activa
Cal inscripció prèvia a laboraljoves@casasagnier.net

TREBALLAR EN EL MÓN DEL LLEURE

Què és el lleure, quins perfils professionals hi
ha en el sector, quina formació específica em
cal, quins recursos hi ha per cercar feina (borses de treball i portals especialitzats), quin és
el conveni del sector, servei d’orientació,...
A càrrec d’ACELLEC- Escola Efa
Organitza: PIJ Sarrià-Sant Gervasi i Espai Jove
Casa Sagnier

Dimecres 18 de maig de 17 a 18 h

Cal inscripció prèvia a
laboraljoves@casasagnier.net

EXPOSICIONS
Mou-te cap a l’ESS

Exposició dins del programa #TransformESS.
Recull recursos digitals que apropen i fomenten l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.

del 2 al 17 de Maig

Proyecto marcial

Exposició immersiva de l’artista audiovisual
Matilde Amigo
El proyecto “Marcial - Plataforma de estudios
y ficciones espaciales” propone sostener un
espacio para pensar, imaginar y movilizar cuestiones relativas al futuro tomando al planeta
Marte como posibilidad. Es una plataforma para
preguntarnos por otros modos de estar - desde
nuestra condición como especie que ha puesto en crisis el planeta - usando la exploración a
Marte como ficción política.
El proyecto comparte sus materiales en el
Programa de Entrenamiento, las piezas de
esta investigación son hechas desde distintos
formatos de creación y son fruto de colaboraciones con diferentes personas.
del 2 al 30 de Maig
Inauguració a concretar

TALLERS
Inscripcions de continuïtat: A partir del 14 de
març

Inscripcions obertes: A partir del 28 de març

De dilluns a divendres de 9 a 20.30h i dissabtes de
16 a 20 h
Tallers a preu jove: 28,25€
Durada: 8 sessions
Inici tallers: Setmana del 25 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).

Grup 3: Dijous de 19.30 a 21 h
Amb Cinta Tort
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.

TEATRE

Per a joves de 14 a 17 anys

Dijous de 17 a 19 h

Dimarts de 17:30 a 19 h

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

ROBÒTICA AMB LEGO

ESPORTS I DANSA

MULTIMÈDIA
DISSENY I IMPRESSIÓ 3D – taller gratuït

Per a joves de 12 a 17 anys

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.
Per a joves de 12 a 17 anys
Grup I: Divendres de 18 a 19.30 h
Amb FABCAFE
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
DIBUIX

Per a joves de 12 a 17 anys

Dilluns de 17.30 a 19 h

Si t’agrada el dibuix però nos aps ni per on començar en aquest taller aprendràs sobre tècniques, materials i conceptes bàsics.
Amb Núria Nadal

KPOP

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

DANCEHALL

Per a joves de 18 a 29 anys

Dilluns de 19 a 20.30 h

Amb Arantxa
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!

PINTURA amb pintures acríliques

LABORAL

Dilluns de 19 a 20.30 h

EINES DIGITALS PER A LA TEVA FEINA

Per a joves de 18 a 29 anys

T’oferim aquest taller perquè vinguis a gaudir
de la pintura, a conèixer tècniques i materials
que t’ajudaran a plasmar allò que vulguis.
Amb Núria Nadal

ART CRÍTIC

Per a joves de 18 a 29 anys
Grup 1: Dimarts de 19.30 a 21 h
Grup 2: Dijous de 18 a 19.30 h

Per a joves de 16 a 29 anys

Dimecres de 18.30 a 20 h

Curs pensat per a qualsevol feina, incloent projectes emprenedors i autònoms. Aprendrem a
utilitzar diverses eines digitals i tecnològiques
pel dia a dia de la nostra feina.
Gratuït amb inscripció prèvia

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Per a joves de 16 a 29 anys

Divendres de 10 a 12 h

Curs pensat per a qualsevol feina en què hi hagi
d’haver un tracte amb clients o usuaris. Aprendrem tècniques de comunicació, venda i negociació així com atenció de consultes, queixes i
reclamacions.
Gratuït amb inscripció prèvia

ALTRES

TALLER D’ESPAI CREATIU ‘NOVES MIRADES’
Dimarts a les 17h, a partir de febrer.

El grup de Teatre fòrum del districte de Sarrià
- Sant Gervasi “Jo puc fer-ho” et convida a participar en l’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!

AUTODEFENSA

Per a noies joves de 18 a 29 anys

Dijous de 19 a 20.30 h

En aquest taller aprendrem 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.

CE NTRE CÍVIC
CA N C ASTELLÓ
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA
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 es-

pais 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.

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.
Pròxima convocatòria, del 25 d’abril al 16 de
maig de 2022
Per saber-ne més consulta l’enllaç bit.ly/AcostatArt

CE N TRE C ÍVIC
D E S A R RI À
ACTIVITATS
URBAN LLENÇART: SHOW & JAM
Dissabte 23 d’abril de 11 a 15 h

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:

11 h Exhibició i taller d’skate
12.15 h Actuació danses urbanes: Izaskun Orte
ga presenta “La Mari”
13 h Actuació musical: Miss Raisa
14 h Taller de Rimes

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Divendres 29 d’abril a les 19 h i 30 d’Abril a les 12 h
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 següent jornada estarà dedicada a la mostra
d’Escoles de Dansa del districte de Sarrià-Sant
Gervasi.

CICLE EL RUSC

Cicle de cessió d’espais escènics.
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

Dijous 7 d’Abril a les 17:30 h

Companyia Las Jónicas
Espectacle d’arts escèniques

Divendres 6 de Maig a les 20 h

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

Després de dues edicions cancel·lades, 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!

CONCERT AL SOTERRANI
ALLISON DARWIN “Ficción y realidad”
Divendres 22 d’abril, a les 20 h
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

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.

CICLE PARK & SOUND
Dijous 2, 9 i 30 de JUNY a les 19,30 h

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.

2 DE JUNY 19,30 h
FIBLA TENA (Albert Fibla, Joan Tena)

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.

9 DE JUNY 19,30 h
ANNA TREA

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.

30 DE JUNY 19,30 h
JAM SESSION A L’AIRE LLIURE

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 PRESENTA...

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.

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 coorganizada amb la CRS

9 d’abril - Los Senillosa (Rumba)

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
Dijous 16 de Juny 19 h

21 de maig - Dj Invasion (electrònica)

Activitat gratuïta
Amb motiu del Dia Europeu de la Música celebrem el gaudi de practicar-la i compartir-la,
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!

Rumba festiva, canalla, i de proximitat.

7 de maig - Vicky Bloom (pop-rock)

La guitarrista de Maruja Limón ens presenta
la seva proposta més personal, agermanant
estils i sensibilitats diverses.
Un dels djs més reconeguts de la escena ens
presenta la seva proposta més jovial i “vermouthera”.

CAS A O R L A N D A I
TALLERS:
IMPRO I CREACIÓ TEATRAL - Nou!
Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 26 d’abril al 14 de juny

Preu: 33,24 € (12 hores)
Ens traiem els malsons de sobre? Aprendrem
algunes tècniques teatrals que ens ajudaran
a gestionar situacions de la nostra vida diària i
practicarem amb alguna improvisació. Desestressem-nos!
Amb Carla Ricart, actriu

PERCUSSIÓ CORPORAL - Nou!
Dilluns de 17 a 19 h. Del 25 d’abril al 20 de juny

Preu: gratuït (16 hores)
Saps com sona el teu cos? Coneixerem les
múltiples possibilitats sonores del nostre cos,
les combinarem i jugarem amb elles! Aprendrem ritmes de diferents estils musicals, deixarem espai a la improvisació, a la creació...
en definitiva, explorarem i enriquirem la nostra
musicalitat!
Amb Paola Pastor, percussionista corporal.

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES

Els divendres, a les 20 h. Els divendres tens
una cita amb el panorama artístic de la ciutat
i del barri, a Sarrià: música, teatre, dansa... (cal
inscripció previa)

SWIMMING POOL (SUPORT CREACIÓ)

Teatre
Divendres 6 de maig, a les 20 h (versió 1)
Dissabte 7 de maig, a les 18 h (versió 2)
Dos germans. Les seves parelles. Una piscina
buida. Tres elements que componen la vida
d’una família, una vida que es veu condicionada per la influència dels pares, que sempre
hi són encara que mai se’ls vegi. El fullatge
caient de la tardor, el fred gelat de l’hivern i el
florir de la primavera, ajuden a definir les relacions amb aquells que més estimem.
Swimming pool està escrita perquè, prèviament, es pugui triar el gènere i la identitat sexual dels quatre personatges, obrint una possibilitat que pocs cops es dona: donar vida a
un mateix text a través de diferents propostes
de personatges. I això és el que han fet. Muntar dues versions de Swimming pool amb els

mateixos actors. D’aquesta manera l’espectador que vulgui podrà veure dues posades en
escena diferents en divendres i, excepcionalment, també en dissabte.

NIT IL·LUSTRADA

Nit artística i literària
13 de maig
La llibreria A peu de pàgina porta a la Casa
una nit ben diferent, il·lustrada i literària. S’hi
llegiran textos d’autors clàssics i actuals, que
s’acompanyaran d’il·lustracions i música en directe. Tot plegat a un dels espais més emblemàtics de la Casa: el Cafè Orlandai!

PELE MACLEOD

Música
27 de maig
És el nom artístic del projecte musical de Pele
Bernial. En els seus concerts sonen cançons
del pop més contundent així com disco, funk,
folk i fins i tot havaneres! Temes amb lletres
sempre positives perfectes per celebrar, al
pati de la palmera, el 35è aniversari de l’Antàrtida.

COSES SÈRIES

Dansa contemporània
10 de juny
Espectacle interpretat per un duet de dansa
contemporània, acrobàcia i hip-hop que utilitza el teatre i l’humor per apropar la dansa a
tots els públics.
Coreografiat i interpretat per Guillem Batlle i
Vlad Ion

ANGELADORRRM (L’ALTERNATIVA!)

Música
17 de juny, a les 22 h
Angeladorrrm fa referència a l’inconscient i els
somnis que poblen el repertori de la mateixa
compositora, cantant i guitarrista. La seva música oscil·la entre el xiuxiueig i el crit. Un pop
rabiós a base de guitarres afilades i lletres que
giren al voltant de la família, les amistats i què
significa fer-se gran. El seu so es defineix per
una mescla de base folk amb nostàlgia pel
shoegaze i el dream pop dels noranta. Musicalment beu de grups com Big Thief, Yo La
Tengo, My Bloody Valentine i les catalanes
Rombo.

CE NTRE CÍVIC
L ’E LÈ CTRIC
TALLERS
AUTODEFENSA FEMINISTA (12-25 anys)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Del 4 de maig al 8 de juny.
Taller no mixte, on es pretén crear un espai
d’aprenentatge pràctic on compartir eines i
recursos per potenciar l’autoconfiança, així
com la seguretat física i emocional davant
d’una agressió.
A càrrec de Carme Duran

ACTIVITATS SETMANALS:
TENNIS TAULA (12-25 anys)
Dilluns de 17.30 a 19 h
Del 25 d’abril al 30 de maig.

Tarda reservada per entrenar i jugar a tennis
taula, per a tots els nivells.

MULTIESPORT & ESPAI RELACIONAL
(12-21 anys)

Els dijous, de 17 a 20 h
Del 28 d’abril al 16 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.

REPTE DE CONEIXEMENT
Els divendres, a partir de les 19 h
Del 29 d’abril al 17 de juny.

Repte a Instagram, on posarem a prova els
nostres coneixements, sobre una temàtica
concreta i diferent cada setmana.

ACTIVITATS:
TRIVIAL SEGURETAT VIAL (Cicle Stop accidents)

Dimarts, 3 de maig a les 18h

Joc per posar a prova els coneixements sobre
seguretat vial, tot fomentat la prevenció dels
accidents i l’auto-responsabilitat.

CINEFORUM AMBIENTAL (Cicle Medi ambient)

Dimarts, 7 de juny, a les 18 h

Projecció i col.loqui amb el grup de joves de
les planes del documental “Un Óceano de
plástico”

XI TORNEIG DE TENNIS TAULA (12-25
anys)

Dilluns, 13 de juny a les 18 h

Onzena edició del ja clàssic torneig de l’Elèctric. Amb premi per a la persona guanyadora.

CE N TRE C ÍVIC
VÀ Z Q U EZ MO NTA LBÁ N
TALLERS
TEATRE - Nou!
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h

Del 2 de maig al 13 de juny (6 sessions)
Preu: 26,35 €
Taller per iniciar-se en el món del teatre a través d’exercicis pràctics d’improvisació i expressió corporal, tot aprenent tècniques que ens
poden ser d’utilitat en la vida quotidiana.
Professora: Sònia Garà

ACTIVITATS SETMANALS:
JOCS DE ROL
Dissabtes, a partir del 30 d’abril, a les 10.30 h

Descobreix i explora mons de fantasia amb el
joc de rol més famós, Dungeon and Dragons.
A partir de 18 anys.

JOCS DE ROL JUNIOR
Els divendres, a partir del 29 d’abril, a les 17.15 h

Continuaran les partides de rol iniciades al hivern, explorant mons de fantasia a través de la
interpretació, la imaginació i el treball en equip.
A partir de 12 anys

ACTIVITATS:
TALLER PRIMERS AUXILIS EN 		
MUNTANYA
Dijous 12 de maig, de 18 a 20 h

Taller teoricopràctic dirigit a persones amb

interès pel senderisme i la muntanya. Coneixerem les lesions més comunes i com tractar-les, a més d’aprendre a fer una farmaciola
bàsica.
Amb la col·laboració de Cristina Pereferrer, de
A Bordo del Mundo

FEM EL CURRÍCULUM A LINKEDIN
- VIRTUAL
Dilluns 16 de maig, a les 19 h

Linkedin és una de les eines més utilitzades
per buscar feina i una forma de contactar
amb empreses. En aquest taller ens farem un
compte i crearem el nostre currículum.

FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL
Dimecres 15 de juny, a les 19 h

Aprendrem a millorar les fotografies,i coneixerem APP que ens permeten retocar-les.

TALLER DE SONORITZACIÓ DE 		
DIRECTES
Dissabte 11 de juny, d’11 a 13.30 h

Taller on s’ensenyen les bases del so per a
concerts i esdeveniments en directe. Taller
dirigit a músics o persones interessades en
esdeveniments en directe. El taller es realitzarà
dret i serà majoritàriament pràctic.
A càrrec de La Sonik

CE NTRE CÍVIC
VI L · LA F LORIDA
TALLERS
FEM FORMATGES VEGANS! (de 16 a 22
anys) Nou!
Dissabte, d’11 a 13 h

4 DE JUNY > 4 DE JUNY
Preu: 6,09 € (2 hores) § 5 €
Gaudeixes d’una dieta vegana o t’ho estàs
pensant? Si ets de les persones que poses formatge a tot arreu, hauràs de buscar un substitutiu a la llet de vaca o de cabra. Parlarem
de les alternatives als formatges tradicionals
i veurem quins ingredients podríem fer servir
de forma senzilla i amb bon resultat. Vine a
aquesta càpsula de dos hores i aprèn a fer-los
tu mateix/a!
A càrrec de Zero Waste BCN

UKELELE PER A JOVES (de 12 a 22 anys) N
Dissabtes, d’11 a 12h
30 ABRIL > 18 JUNY

Preu: 24,38€ (8 hores)
Tens ganes de tocar l’ukelele quan te’n vas
de viatge amb els teus amics i amigues i no
saps ni com s’agafa? Vols demostrar que et
coneixes els hits més èpics de la història i que,
a més a més, els saps cantar i tocar? Apunta’t a
les classes i aprèn de la manera més fàcil per
acabar sent la reina o el rei de la festa.
Material: Porta el teu ukelele. No cal tenir coneixements musicals.
A càrrec de Escola de Música Virginia Blanch
(Horta)

ABLETON LIVE: PRODUEIX LA TEVA MÚSICA! (de 16 a 22 anys) Nou!
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
30 MAIG > 20 JUNY

Preu: 24,38 € (8 hores)
Ableton Live és un programari de producció
musical que ofereix totes les eines necessàries per a produir música de tot tipus. De fet,
la majoria de música que escoltes ha estat
creada amb aquest sistema. Si t’interessa crear
les teves idees, sigui per a tu o per a les teves

amistats, aquí aprendràs a desenvolupar-te
començant des de zero.
A càrrec de Javier Salthu

ACTIVITATS:
Xerrada vinculada a l’exposició: “REFERENTS TRANS”
Dilluns 20 de juny, a les 19 h
Rubén Antón, artista de l’exposició “ALTA TECNOLOGIA TRAVESTI”, i l’escriptora Tania Navarro, que recentment ha publicat el seu llibre La
infancia de una transexual y la dictadura, ens
faran reflexionar, amb les seves obres, sobre
una societat que va ser molt dura amb les
minories.
A càrrec de Rubén Antón
Programació dins del 28J, Dia Internacional de
l’Orgull LGTBIQ+

GENERACIÓ 2.0.

Tallers de cuina i nutrició per a joves d’entre 17
i 22 anys

Dimarts, del 10 al 31 de maig, de 18.30 a 20.30 h

Places limitades
Tens ganes de cuinar però no en saps prou?
Et fa respecte pensar que algun dia hauràs de
marxar de casa i no sabràs què cuinar-te, ni a
tu ni als teus amics? Doncs si vens a aquest
taller GRATUÏT tindràs al costat un xef i una
dietista que t’ensenyaran a fer els plats que
els demanis, i no cal que en sàpigues que ells
et guiaran. Només cal que tinguis entre 17 i 22
anys i ganes d’entrar a la cuina!
Adaptable a diferents dietes (vegana, celíaca,
etc)
A càrrec de Sara Torra i David Sanmartín.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 d’abril https://
vflorida.inscripcionscc.com

Punt infoJO VE
Sarrià - Sant Gerva si
Totes les xerrades són gratuïtes i amb inscripció prèvia. Per a ampliar informació contacteu
amb nosaltres (pijsarriasantgervasi@bcn.cat /
630150895 (whatsapp))

ACTIVITATS:
LABORAL - BARCELONA TREBALL JOVES

Assisteix a les sessions del programa “Barcelona Treball Joves” de Barcelona Activa al PIJ.
Consulta les activitats i fes la inscripció a la
web:www.bcn.cat/treball/joves

JP32. I tu com ho faries? Supera un procés de recerca de feina
Dilluns 25 d’abril de 16 a 18h
JO15. Descobreix les ocupacions que
més t’interessen
Dimecres 11 de maig de 18 a 20h
JP41. Afronta les primeres entrevistes
de feina sense que et dominin els nervis
Dijous 2 de juny de 12 a 14h
COM TREBALLAR AL MÓN DEL LLEURE
Dimecres 18 de maig de 17h a 18h

Què és el lleure, quins perfils professionals hi ha
en el sector, quina formació específica em cal,
quins recursos hi ha per cercar feina (borses de
treball i portals especialitzats), quin és el conveni del sector, servei d’orientació,...
A càrrec d’ACELLEC- Escola Efa
Organitza: PIJ Sarrià-Sant Gervasi i Espai Jove
Casa Sagnier
Inscripcions a l’Espai Jove Casa Sagnier (espaijove@casasagnier.net)

ACCÉS AL MÓN LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Dimecres 25 de maig a les 12h
Com acompanyar a persones amb diversitat
funcional en la cerca de feina? Quines feines

són accessibles? Xerrada per a professionals
que acompanyen en l’orientació laboral a joves
Format virtual

TALLER RENDA
Dimarts 10 de maig a les 19h

Vine i t’expliquem com fer la renda. Taller pràctic on podràs fer la teva declaració.
Important inscripció prèvia per aforament de la
sala d’ordinadors.

HABITATGE - TAULA RODONA HABITATGE COOPERATIU: UNA ALTERNATIVA
PER L’ACCÉS A L’HABITATGE
Dimarts 14 de juny a les 18h

L’habitatge cooperatiu com alternativa d’accés
a l’habitatge. Es parlarà de la cessió d’ús amb
una entitat del territori, del model d’habitatge
des del punt de vista constructiu (habitatge
sostenible amb grans espais compartits) i de les
possibilitats de finançament amb banca ètica i
cooperatives de l’economia social.
Participants a la taula: Torrent Viu (cooperativa
d’habitatge), COOP57, Associació La Papiro.
Organitza: Assessoria d’habitatge compartit i
Punt infoJOVE Sarrià-Sant Gervasi

CICLE MENSTRUAL CONSCIENT. TALLER
PER A PERSONES MENSTRUANTS.
Dimecres 4 maig de 18 a 20h
El cicle menstrual és un procés cíclic que influeix en la nostra manera de percebre i habitar el
món, de gestionar les nostres emocions, tenir
cura de la nostra salut i la relació amb l’entorn.
Aquest taller serà un espai on reconnectar
amb el cicle menstrual per poder reconèixer
en el propi cos els canvis que es donen en les
diferents esferes (cos físic, mental, emocional,
energètic, social) i fer servir aquestes diverses
energies i moments per poder promoure la
millora del nostre benestar i la relació amb
l’entorn, trencant alhora amb tabús, estereotips,
malestars normalitzats i mites lligats al cicle.

SERVEIS

AQUÍ T’ESCOLTEM – CASA SAGNIER

VINE A FER ELS DEURES!
Els dijous de 17.30 a 19.30h

TALLERS
Inscripcions obertes: a partir del 30 de març de 2022.

Porta els teus deures i els teus dubtes i t’ajudem
a resoldre’ls. Per a joves d’ESO i batxillerat.

ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Dimecres de 16 a 19 h
Cal demanar cita prèvia.
Per a joves que volen marxar a l’estranger a treballar, estudiar o a fer un voluntariat.

INTERCANVIS JUVENILS PER A CAUS,
ESPLAIS, AGRUPAMENTS
Data pendent de confirmar

Sou un cau, esplai, agrupament i us agradaria
muntar amb les vostres joves un intercanvi juvenil a l’estranger? Vine i t’assessorem de com
fer-ho.
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat Internacional
dels Serveis d’informació Juvenils de Barcelona

ASSESSORIA ACADÈMICA

Dilluns de 10 a 13 h (cada 15 dies)
Cal demanar cita prèvia.
Per a joves que volen una orientació acadèmica.

ALTRES ASSESSORIES ESPECIALITZADES
DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENILS
Laboral, habitatge, emprenedoria.
Cal demanar cita prèvia.

CLUB DE LA FEINA

Cal demanar cita prèvia
Servei de suport a la cerca de feina per a joves
de 16 a 35 anys. En aquest espai trobareu atenció
individualitzada, suport a la definició d’un pla
d’atac en la recerca de feina individualitzat, activitats aterrades a les necessitats actuals, i espais
d’entrenament de competències per l’accés al
mercat laboral.

TRAMITACIÓ DE CARNETS

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

Les inscripcions són virtuals. Places limitades. A
través dels següents formularis: Català: https://
inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.
php/345997
Castellà: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/345997?lang=es
Durada: 6 - 12 sessions
Inici tallers: setmana del 25 d’abril de 2022

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.

ENS COMPARTIM: EL MEU COS ÉS ÚNIC!
Setmanalment, els dijous de 17.30h a 19.30h - Espai
Jove Garcilaso
Apropa’t a fomentar i parlar sobre la diversitat
corporal, tot fent un treball personal per millorar
el
teu autoconcepte i autoestima, compartint dubtes, experiències i quin està sent la teva relació
amb el teu cos. En un espai de seguretat i confiança on xerrar i escoltar altres persones,
aprendre i desaprendre!
A més a més, posem a prova un nou format on,
també quinzenalment, oferirem activitats, tallers,
cinefòrums, xerrades i moltes altres sorpreses,
per complementar i caminar cap a la reconciliació
amb els nostres cossos.
De 12 a 20 anys | ACTIVITAT GRATUÏTA. Amb
inscripció prèvia.

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.

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.

per desenvolupar-les, informació d’activitats i
recursos.

Sala d’estudi Joan Maragall

Horari habitual :
Dilluns a dijous de 20:30 a 23:30 h excepte fes-

tius.

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

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

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 Sant Joan per
presentar el
teu dibuix al centre cív
ic que et
quedi més a prop!

ESPAI JOVE CASA SAGNIER

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-jovecasa-sagnier/
Bus: V15
FGC: Plaça Molina i Pàdua (L7), Sant Gervasi
(L6)

CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ

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

CENTRE CÍVIC VÁZQUEZ
MONTALBÁN

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

CASA ORLANDAI

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 (CC Casa Sagnier) 08006 Barcelona
Tel.: 93 414 01 95
c/e: informaciojoves@casasagnier.net
Web: www.bcn.cat/casasagnier
Twitter: @PIJSarriaStGerv
Facebook: facebook.com/PIJSarriaSntGervasi
Horari: Matins: dilluns i divendres de 10 a 15 h
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20h, i
dimecres fins les 21 h

