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PROGRAMACIÓ DE      
TEATRE, DANSA I 
ARTS DE CARRER   

• Itineraris
• Xerrades
• Festa del Centre 

Cívic Sarrià
• Activitats familiars
• Xerrades familiars
• Activitats per a 

joves
• Cicle de concerts 

i jam sessions al 
soterrani

• Cicles i activitats 
culturals

• Programació 
especial Nadal

• El Rusc
• Exposicions

LLEGENDA  

G     Activitat gratuïta

           Música

    Teatre

Apunta’t via web a les
actvitats que calgui
inscripció  

Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter

ITINERARIS                

“LA HISTÒRIA DE LA               
VIL·LA CECÍLIA                    

Dissabte, 8 d’octubre 
D’11.30 a 12.30 h 
Gratuït amb inscripció prèvia  

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

XERRADES            

COM VIURE LA MENO-          
PAUSA AMB VITALITAT I 
AGAFAR LES REGNES DE 
LA TEVA VIDA”                            

Dijous, 10 de novembre 
De 18.30 a 20 h 
Gratuït amb inscripció prèvia   

Aquest és un viatge cap a 
l´apassionant món de la dona 
en el Climateri (pre-menopausa-
post). És de gran importància 
difondre i compartir informació 
sobre aquesta nova etapa de 
la vida, processos fisiològics 
naturals que encara avui en dia 
es viuen amb gran tabú, dubtes i 
simptomatologia.
¿Què passa en aquesta nova 
etapa de la vida? ¿Perquè 
el meu cos canvia? ¿Grassa 
abdominal? ¿Sufocacions? 
¿Desmineralització òssia?... 
Veurem com posar fil a l´agulla 
i quina relació hi ha entre salut 
digestiva, intestí, hormones i 
com podem ajudar-nos a través 
d´una dieta antiinflamatòria.
A càrrec d’Anna Bosch, naturòpata 
i nutricionista

G
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FESTA DEL CENTRE CÍVIC SARRIÀ     

Dissabte 8 d’octubre      

Durant la Festa Major de Sarrià, el Centre Cívic s’obre al barri i 
convida a tothom a gaudir d’un matí ple d’activitats i espectacles. 
Coneixerem les intimitats de la Vil·la Cecília, vibrarem amb el millor 
circ i la millor música, i aprendrem a fer manualitats de somni.

12 h: ESPECTACLE DE CIRC    
CIA. LA PULPA PRESENTA BOMBEA   

Una conferència única, un president peculiar i una encantadora euga 
“troyana” multiefectes. Redobles de timbal i Vistaro, el president, 
ens convida a aquest encontre d’optimisme i humanitat: “En la unió 
de les persones podem crear situacions meravelloses”. Esperança, 
la gegantina euga “troyana” l’ajuda durant la conferència, tot i que 
de vegades no tant.
Bestieses, riures i dolçor es succeeïxen a través d’escenes 
còmiques extraordinàries en aquest espectacle de clown, un joc 
entre fogons, que ens convida a repensar les disputes globals i 
observar els nostres propis conflictes.
Espectacle presentat dins el circuit Barcelona Districte Cultural

13 h: MÚSICA EN DIRECTE
NINUS GOSPEL CHOIR / ROOFTOP   

Una de les corals gòspel de referència del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi ens oferirà el millor del repertori worship contemporani, en 
un recital ple de dinamisme, ritme i veus apassionades.
Acte seguit, un dels grups amb més trajectòria de la CRS presenta 
la seva particular visió dels estàndards de jazz de tots els temps.

14.30 h: DJ A LA FRESCA    

I mentre gaudim del dinar de La Cultural, alimentarem les nostres 
orelles al ritme de la millor selecció de rumba, latin, boogaloo i, per 
què no, una mica de rock and roll.

G
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PROGRAMACIÓ INFANTIL I FAMILIAR    

ACTIVITATS FAMILIARS TARDOR 22   

LA PETITA PROPOSTA            

Dimecres 26 d’octubre, 9 i 
16 de novembre, de 17.15 a 
18.15 h                           

Petites propostes per a famílies 
del l’Espai Infantil El Parc: pro-
postes senzilles de tallers i ma-
terials per gaudir d’una estona 
en família.

Activitat recomanada per a 
famílies amb infants fins a 6 
anys.

LA PETITA PETANCA             

Dimarts 4 d’octubre i 8 de 
novembre, de 17.15 a 18.15 h       

La petanca posa en joc habili-
tats com la punteria i el control 
de la força, els avis i àvies de la 
petanca ens n’ensenyen. Acti-
vitats feta amb la col·laboració 
de l’Associació de Petanca del 
centre.

Activitat recomanada per a 
famílies amb infants a partir 
de 4-5 anys.

G G

LA PETITA BIBLIOTECA                      

Dimecres 5 i 19 d’octubre, 2, 23 i 30 de novembre 
de 17.15 a 18.15 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. Els dimecres 2 i 30 de novembre 
farem dues activitats especials de Castanyada i d’Advent.
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 
2 anys.

G
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ARRI, ARRI, TATANET              

Activitats per als més menuts 
de la casa. Aforament limitat 
Preu entrada: 3,30 € 
Cal inscripció prèvia al web 
Dissabte 22 d’octubre 
a les 17.30h               

MUUM               

MUUUUN és un espectacle per 
tota la família. Un viatge que 
neix des de l’abstracció i que, 
a poc a poc, ens descobreix 

un nou planeta on es parla un 
llenguatge diferent.
MUUUUN sorgeix del joc, de 
l’exploració i de la recerca 
sense paraules d’un llenguatge 
comú. La plàstica inspira els 
sons i la musicalitat de l’altra, 
ens regala colors a l’espectacle 
d’ombres de la Cia La Curiosa 
amb la col·laboració de 
Barcelona Districte Cultural.

Espectacle recomanat per a 
famílies amb infants entre els 
18 mesos i els 5 anys.
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PETITA ESCENA                        

Espectacles per a tota la família. Aforament limitat 
Preu entrada: 3,30 €. Cal inscripció prèvia al web.
Dissabte 26 de novembre, a les 18 h                          

PLOU I FA DOL             

Sembla que tot, un dia o altre, 
s’acaba. S’acaben les galetes 
de l’àvia de tan bones com son, 
s’acaba la pluja d’un dia de 
tempesta d’estiu, s’acaben els 
llibres emocionants, s’acaben 
les col·leccions de cromos… 
Un conte amb titelles i ombres 
xineses que parla del dol d’una 
forma dolça i propera.

Conte propi D’Ada Cusidó @
ducunculalsac

Espectacle recomanat per 
a famílies amb infants a 
partir dels 5 anys. Germanes 
I germans petits són 
benvingudes I benvinguts.
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XERRADES FAMILIARS                      

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

ACOMPANYAMENT DEL MOVIMENT   

Dimarts 18 d’octubre, de 18 a 19.30 h   

El desenvolupament psicomotor de l’infant és un aspecte del des-
envolupament global que no només influeix en com se sent l’infant 
en relació a les seves capacitats motrius, sinó que es vincula amb 
el desenvolupament de la seva personalitat i la seva autoestima. 
Això és perquè està íntimament relacionat amb els seus primers 
èxits, amb la seva manera d’aconseguir allò que vol i amb la seva 
autopercepció. Així doncs... què vol dir prendre decisions en re-
lació al desenvolupament psicomotor? 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 els nostres fills i 
filles.

Xerrada a cura de Carolina Liniado, educadora, psicomotricista i mare. 
@enconsonancia

AGRESSIVITAT I CONFLICTES    

Dimarts 15 de novembre, de 18 a 19.30h   

En aquesta xerrada us convido a canviar la nostra mirada cap als 
conflictes per entendre que són una part del camí que transitem 
i que són oportunitats per aprendre i desenvolupar-nos. També a 
comprendre que tant les expressions agressives com també les més 
passives, poden acompanyar la resolució dels conflictes, i no ens 
han de fer por. Us ofereixo un espai per reflexionar i comprendre d’on 
ve l’energia agressiva, quina és la seva funció i com acompanyar-la 
sense reprimir-la. Un espai per descobrir eines que ens permetin
acompanyar tant als nens i nenes que expressen i connecten amb la 
seva agressivitat, com a aquells i aquelles que no semblen capaçes 
de fer-ho.

Xerrada a cura de Carolina Liniado, educadora, psicomotricista i mare. 
@enconsonancia
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ACTIVITATS PER A JOVES    

XXI SARRIÀ LIVE CONTEST + ALBA MORENA                      

Divendres 7 d’octubre, a partir de les 20 h                        

En el marc de la Festa Major de Sarrià es realitza, com cada octu-
bre des dels últims 21 anys excepte l’any 2020 és clar, el ja clàssic 
concurs de directes, amb la participació de les bandes finalistes 
prèviament seleccionades durant la convocatòria. 

Activitat coorganitzada amb la CRS

Per a concloure la festa tenim l’actuació especial de l’artista Alba 
Morena, cantant, compositora i productora, que fusiona des del 
cant líric fins al jazz, incloent-hi gèneres mediterranis i  a l’estil del 
flamenc, aparellant-los amb una forma  de producció pròpia, que 
ens farà gaudir d’experiències molt personals i intenses. 

Activitat coorganitzada amb el circuit Barcelona Districte 
Cultural

G

LA CASA ENCANTADA            

Dissabte 29 d’octubre, 
a partir de les 18 h
Entrada lliure. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia 
al web.             

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

Activitat coorganitzada amb 
l’AEiG Sant Ignasi

G
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CICLE DE CONCERTS I JAM SESSIONS   
AL SOTERRANI      

CONCERT AL SOTERRANI     
ESPECIAL HALLOWEEN           

TAXIDERMISTAS + ROCCO Y SUS HERMANOS                    

Divendres 28 d’octubre, a les 21 h
Entrada lliure · Aforament limitat · Cal inscripció prèvia al web    

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

Activitat coorganitzada amb la CRS

CICLE CRS PRESENTA...        

JUST FOR FUNK COLLECTIVE + BOGGIE FEVER     

Divendres 25 de novembre, a partir de les 18 h
Entrada lliure. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al web.          

Cicle de concerts present durant tot l’any, amb una periodicitat tri-
mestral. La Coordinadora de Rock de Sarrià (CRS) convida a una 
banda procedent del circuit local, en vies de professionalitzar-se, 
per a compartir l’escenari de la sala d’actes amb un grup proce-
dent dels bucs d’assaig del Centre Cívic Sarrià.

Activitat coorganitzada amb la CRS

G
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CALENDARI

OCTUBRE

 04 OCT            17.15 h                        LA PETITA PETANCA                                 

05 OCT  17.15 h         LA PETITA BIBLIOTECA

 06 OCT                  19 h                         INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:                    
 ANDREA MARTÍN                                    

 07 OCT                   20 h                    MÚSICA:                                                    
 XXI SARRIA LIVE CONTEST                     

 08 OCT                        
 A partir                
 de les                  
 11.30 h            

 FESTA DEL CENTRE CIVIC                              

08 OCT 11:30 h ITINERARI: LA HISTORIA DE LA VIL·LA 
CECILIA

 08 OCT                         12 h                             CIRC: BOMBEA                                               

 08 OCT                      13 h                          MÚSICA: NINUS GOSPEL CHOIR /                  
 ROOFTOP                                                                                            

08 OCT 14:30 H MÚSICA: DJ A LA FRESCA

18 OCT 18 h XERRADA FAMILIAR: ACOMPA-
NYAMENT DEL MOVIMENT

19 OCT 17:15 H LA PETITA BIBLIOTECA

 22 OCT                                 17:30 h                       ESPECTACLE CICLE ARRI ARRI:           
 MUUN                                                                        

26 OCT 17 H LA PETITA PROPOSTA

28 OCT 21 H CONCERT AL SOTERRANI: TAXIDER-
MISTAS + ROCCO Y SUS HERMANOS

29 OCT 18 H LA CASA ENCANTADA

A PARTIR DE 
L’1 OCT TOT EL DIA EXPOSICIÓ: ANDREA MARTIN

A PARTIR DE 
L’1 OCT TOT EL DIA EXPOSICIÓ: REFERENT ÉS NOM DE 

DONA

A PARTIR DE 
L’1 OCT TOT EL DIA EXPOSICIÓ: DONA MUJER WOMAN

A PARTIR DE 
L’1 OCT TOT EL DIA EXPOSICIÓ: 2OA EDICIÓ DEL CON-

CURS DE DIRECTES
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CALENDARI

NOVEMBRE

 02 NOV                     17:15 h                     LA PETITA BIBLIOTECA                                              

 03 NOV                        18 h                   INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ                  
 ASIMÉTRICO                                            

 05 NOV                 18 h                   INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ HECHA   
 EN VENEZUELA                                       

08 NOV 17.15 h LA PETITA PETANCA

09 NOV 17.15 h LA PETITA PROPOSTA

 10 NOV                     18.30 h                     XERRADA: COM VIURE LA                              
 MENOPAUSA AMB VITALITAT                  

 15 NOV                    18 h                XERRADA DE CRIANÇA:                          
 AGRESSIVITAT I CONFLICTE               

16 NOV 17.15 h LA PETITA PROPOSTA

 17 NOV                       20 h                    ARTS ESCÈNIQUES.                                
 MÍNIM PRESENTA: OCULTO                  

18 NOV 19 h ARTS ECÈNIQUES: MOSTRA MINIM

23 NOV 17.15 h LA PETITA BIBLIOTECA

 25 NOV                     18 h                       CRS PRESENTA:                                                                                               
 LA GOLDEN BEAT + BOOGIE FEVER   

 26 NOV                   17.30 h                   ESPECTACLE PETITA ESCENA:         
 PLOU I FA DOL                                               

 26 NOV                     11 h                     INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ART          
 INCLUSIU                                                  

30 NOV 17:15 h LA PETITA BIBLIOTECA

A PARTIR 
DEL 2 NOV TOT EL DIA EXPOSICIÓ: ASIMÉTRICO

A PARTIR 
DEL 2 NOV TOT EL DIA EXPOSICIÓ: HECHA EN VENEZUELA

A PARTIR 
DEL 2 NOV

TOT EL 
MES INSTAL·LACIÓ FEMENÍ LLIURE

A PARTIR 
DEL 24 NOV TOT EL DIA EXPOSICIÓ: ART INCLUSIU



DESEMBRE

 02 DES                18 h                     INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ EL            
 AMOR TODO LO PUEDE                         

 16 DES           20 h              LAS OPINÓLOGAS                                  

20 DES 19 h MÚSICA: 
EL RUSC DE L’ESCOLA DE GRUPS

A PARTIR DE 
L’1 DES TOT EL DIA EXPOISICÓ: LA MOSTRA FOTO-

GRÀFICA

A PARTIR DE 
L’1 DES TOT EL DIA EXPOSICIÓ: SILENCI MATÈRIC

A PARTIR DE 
L’1 DES TOT EL DIA EXPOSICIÓ: EL AMOR TODO LO 

PUEDE

 TOT EL            
 MES                    

 DIVERSOS        
 HORARIS              

 PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE                 
 NADAL                                                                

CALENDARI 12 / 13
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CICLES I ACTIVITATS CULTURALS   

MÍNIM PRESENTA...     
OCULTO DE NISHELMA CIA.      

Dijous 17 de novembre, a les 20 h
Entrada lliure      

El projecte guanyador de l’edició del Mínim HIVERN 2022, presen-
tat per la companyia Nishelma Cia., ens presenta els resultats del 
seu treball basat en el moviment, la ingenuïtat i les sensacions que 
s’esdevenen quan alguna cosa ens fa sentir realment bé. 

MOSTRA MÍNIM T22     

Divendres 18 de novembre, 19 h
Entrada lliure      

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

PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE NADAL             

LAS OPINÓLOGAS      

Divendres 16 de desembre, 20h
Entrada lliure      

Las Opinólogas és una banda femenina en clau d’humor feminista 
i subversiu. Són quatre dones de la generació milennial que abor-
den temàtiques de l’actualitat passat pel filtre de les seves opini-
ons personals.
Activitat presentada dins el circuit Barcelona Districte Cul-
tural

G

G
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EL RUSC      

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

RUSC. Escola de grups     

Dimarts 20 de desembre, 19 h
Entrada lliure /Aforament limitat / Cal inscripció prèvia al web. 

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

EXPOSICIONS      

G

G
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LAS BUENAS INTENCIONES            

Durant el mes d’octubre a la Conxita Badia                            

Sèrie d’il·lustracions basades en els característics comentaris 
políticament incorrectes entre amistats, aquest punt de divertida 
ironia que només té cabuda en les bones amistats. Les imatges 
estan realitzades en aquarel·la i tractades digitalment portant a 
l’espectador a un món de color on es trenca la quarta paret inte-
ractuant amb ell. Perquè qui bé et vol et farà riure. 

A càrrec de Raúl Viera.



DONA MUJER WOMAN              

De l’1 d’octubre al 30 
de novembre              

Tres conceptes que ens definei-
xen. Dones, referents que ens 
representin. Dones, icones fe-
menines que van emprendre la 
lluita. Woman, the power of cre-
ation and resurrection. A través 
del collage farem un recorregut 
transversal per l’existència de 
30 feminitats negres des del s. 
XVIII fins a l’actualitat. Aquesta 
mostra uneix el feminisme, l’an-
tiracisme i la memòria històrica 
LGTBIQ. Vides que volem cele-
brar i recordar perquè no caiguin 
en l’oblit. Juntes som una.

A càrrec de Rubén Antón i 
Montserrat Anguiano

20A EDICIÓ DEL           
CONCURS DE DIRECTES         

D’octubre a desembre a la 
cafeteria                            

Exposició fotogràfica de cultura 
rock, instantànies del directe. 
Imatges dels músics de la 20a 
edició del Concurs de Directes 
de Sarrià. Són bandes i artistes 
immortalitzats l’any 2021 pel 
fotògraf Akira Funakawa.

A càrrec d’Akira Funakawa Gil

ACTIVITATS

                                                                                        

REFERENT ÉS NOM DE          
DONA              

D’octubre a desembre a les 
galeries                               

Farem un recorregut per di-
verses feminitats afrodescen-
dents rellevants en la història.
Perquè REFERENT, té nom de 
dona. “És molt important do-
nar-los visibilitat. Sense elles, 
no som. No existim. El seu 
empoderament ens fa fortes i 
úniques. La seva veu relata es-
cenes de discriminació i lluita 
antiracista i feminista”. Aques-
ta exposició única recull els re-
trats de 18 super heroïnes i les 
seves 18 històries paral·leles. 
L’artista crea sinergies entre 
el seu relat i el d’elles, entre 
la seva vida i les seves vides, 
centelleigs de reconeixements 
i saviesa, on cadascuna està 
representada en aquesta col-
lecció de 18 pintures.  REFE-
RENT ÉS NOM DE DONA és 
un cant a la bellesa negra. A la 
força negra. A la dona negra.

A càrrec de Montserrat Anguiano
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ASIMÉTRICO              

De novembre a desembre a 
la sala Conxita Badia                

Projecte audiovisual que es 
converteix en una experiència 
immersiva de caràcter senso-
rial. El procés de creació de 
l’obra parteix d’una composi-
ció musical com a base, realit-
zada mitjançant programació 
digital que construeix i marca 
la pauta. Aquesta composició 
es complementa amb una sè-
rie d’imatges, de manera que a 
través d’aquestes quatre peces 
audiovisuals, l’espectador se 
submergeix en l’obra. 
Inauguració: dijous 3 de no-
vembre, a les 18 h

A càrrec de Carlos Vallecillos

ART INCLUSIU              

Del 24 de novembre al 15 
de desembre            

Exposició de collages realitzats 
per persones amb discapaci-
tats físiques que han participat 
als concursos que l’entitat Au-
xilia ha anat convocant durant 
els darrers 15 anys per tal de 
sensibilitzar la ciutadania so-
bre les capacitats diverses del 
nostre col·lectiu. Inauguració: 
dissabte 26 de novembre, a 
les 11 h

Exposició comissariada per 
Auxilia

FEMENÍ LLIURE                

Instal·lació no permanent a les sales del Centre Cívic 
del 2 al 30 de novembre                          

El descobriment de la llibertat femenina relacional és una experiència 
de despertar enfront de la llibertat individual que es mesura en termes 
de progrés sense límits. Hi ha “Femení lliure” quan es recupera aquest 
sentit relacional de la llibertat i una dona comença a viure sencera i 
dur al món aquesta llibertat. Recuperem, en aquesta instal·lació al 
Centre Cívic Sarrià, dones que han dut al món llibertat femenina amb 
les seves vides a l’antropologia, la música, la pedagogia, el cinema, 
la història, l’arquitectura, l’ecologia, el pensament, la poesia, la dansa, 
l’escriptura i la política per fer córrer i escampar la grandesa que han 
dut al nostre món. 
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ESPAI INFANTIL EL PARC 

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

Horari de tardor: de dilluns a 
divendres, de 10 h a 13 h i de 
17 a 20 h i dissabtes de 10 a 
13 h

AULA MULTIMÈDIA        

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

BAR – CAFETERIA         
CENTRE CÍVIC SARRIÀ               

Obert de  dilluns a divendres, 
de 9 a 20 h, i dissabtes, de 10 
a 20 h
644.044.153
laculturalbcn@gmail.com 

CESSIÓ D’ESPAIS         

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

SALA D’EXPOSICIONS          

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

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

CONNEXIÓ WI-FI         

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

OFERTA PERMANENT              
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LA TRAMOIA          
(ESPAI D’ASSAIG)        

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

BUCS D’ASSAIG           

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

AGRUPAMENT ESCOLTA  
SANT IGNASI        

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

COL·LECTIU DE   
PERSONES GRANS        

Grup de persones majors de 60 
anys que organitzen sortides 
culturals, activitats de lleure i 
col·laboren en l‘organització 
d’activitats de l’equipament 
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 objec-
tiu promocionar i difondre la 
cultura musical de base. L’entitat 
desenvolupa aquesta tasca des 
del 1998, mitjançant la gestió 
dels bucs d’assaig de l’equipa-
ment i participa en la dinamitza-
ció juvenil del centre cívic amb la 
programació musical.
Cada últim divendres de mes 
organitza una jam session o un 
concert a l’equipament per do-
nar oportunitats a  joves músics.  
Per saber-ne més: https://
www.facebook.com/crs.sarria
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COR INFANTIL          
ESQUELLERINC      

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

CORAL RASPINELL        

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

GRUP DE PETANCA        

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

GRUP DE DÒMINO         

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

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

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

CLUB DE LECTURA         

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

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 tro-
ben cada dilluns de 17 a 20 h 
al Centre Cívic. Si vols venir a 
jugar, demana informació a re-
cepció. 

 

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!

Escaneja el codi QR 
amb el teu mòbil

Instagram

Facebook

Twitter

Web
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Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi

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

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

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabtes
de 10 a 21 h

ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi


