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INSCRIPCIONS ALS TALLERS                      

RENOVACIÓ DE PLACES 

Del dilluns 13 de març al divendres 24 de març 
En línia: Des de les 9 h del dilluns 13 de març ininterrompudament. 
Presencialment: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 16 a 
20.30 h. 

NOVES INSCRIPCIONS 

A partir de dissabte 25 de març 
En línia: Des de les 10 h del dissabte 25 de març  ininterrompu-
dament. 
Presencialment: A partir del dilluns 27 de març; de dilluns a di-
vendres de 9 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h. 
El pagament es realitzarà preferentment amb targeta.

CAL TENIR EN COMPTE QUE:
• Per a inscriure’s en línia, cal donar-se d’alta com a usuari 

en línia, escollir el taller que més interessa i realitzar el pa-
gament amb targeta.

• La inscripció es farà efectiva un cop hagueu abonat l’im-
port corresponent. Es recomana fer la inscripció en línia. 
En cas que sigui presencial, per motius de seguretat, el 
pagament ha de ser amb targeta bancària

• En cas que calgui fer devolucions dels imports de les ma-
trícules dels tallers, s’aplicaran els articles 68 i següents de 
la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

• El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que 
no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per 
qualsevol  altre motiu que afecti el bon funcionament de 
l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els 
suplements de material.

• El Centre Cívic es reserva el dret a no recuperar les classes 
en cas de tancament de l’equipament per causes de força 
major.

• Cal respectar les mesures de seguretat vigents a cada mo-
ment.

• Per conèixer els criteris de reducció als tallers adreceu-vos 
a la recepció del Centre Cívic Sarrià, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 h i de 16 a 21h i dissabtes de 10 a 21 h. 

SUPLEMENTS EN CONCEPTE DE MATERIAL

• Els suplements en concepte de material dels tallers trimes-
trals es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió 
del taller. No es farà devolució dels suplements en concep-
te de material  un cop hagin començat els tallers.
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TALLERS    
PRIMAVERA 2023   

LLEGENDA  

N   Taller nou

§   Suplement en
           concepte de material

Llegeix el codi per les 
inscripcions via web 

Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter

EXPRESSIÓ I                   
CREATIVITAT              

MONOGRÀFIC:                  
ENQUADERNACIÓ  
COPTA               

Dissabte 22 d’abril, 
de 10.30 a 13.30 h 
Preu: 15,97 € (3 hores) §  3 €

L’enquadernació copta és un 
tipus d’enquadernació tradi-
cional senzilla però delicada i 
resistent a la vegada. La seva 
característica principal és que 
tots els elements s’uneixen 
amb un cosit de tipus cade-
neta que queda a la vista.  El 
seu origen, i d’aquí ve el nom,  
es remunta a l’antic Egipte on 
s’utilitzava per enquadernar els 
primers manuscrits.  
En aquest taller aprendrem pas 
a pas la tècnica que ens per-
metrà fer una llibreta.   

A càrrec d’Alícia Santamaria, 
@ondalupita  

N
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MONOGRÀFIC: IMPRESSIÓ VEGETAL: ANTOTÍPIA I                
CLOROTÍPIA                                  

Dissabte, 13 de maig, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores) §  2 €

L’antotípia i la clorotípia són dues tècniques alternatives i naturals 
de còpia fotogràfica que aprofiten la fotosensibilitat de plantes i 
vegetals per l’obtenció de còpies fotogràfiques.

En aquest taller aprendrem aquestes dues tècniques. Farem 
emulsions fotosensibles a partir de vegetals com espinacs, la col 
llombarda i la remolatxa per a fer còpies en antotípia de les nos-
tres fotografies. També coneixerem els principis bàsics de la clo-
rotípia, la impressió solar sobre fulles d’arbre i altres plantes

A càrrec de David Pérez (Sibuix), fotogràf i apassionat de la màgia 
analògica i experimental. IG @sibux.fotografia

MONOGRÀFIC: MARBRAT SOBRE PAPER I ALTRES               
SUPERFÍCIES                  

Dissabte,  27 de maig, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores) §  3 €

Marbrat, Suminagashi o Ebru, són diferents noms que fan referèn-
cia a la tècnica d’estampació de papers mitjançant tintes flotants 
en un medi aquós. Cada paper marbrat aconsegueix una estam-
pació diferent i única. En aquest taller practicarem diverses tèc-
niques per fer els nostres propis papers decorats que podrem fer 
servir en enquadernacions, per fer sobres de cartes o embolicar 
regals. Farem marbrat també a sobre d’altres superfícies com ara 
pedres o ceràmica.

Material que cal dur: una samarreta vella o davantal, guants de 
làtex, un bol o plat de ceràmica (no per a ús culinari).

A càrrec d’Alícia Santamaria, @ondalupita

MONOGRÀFIC:  INICIACIÓ A LA CISTELLERIA                             

Dissabte 10 de juny, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores) §  4 €

En aquest monogràfic farem un petit tastet de cistelleria; veurem 
quins materials i eines s’utilitzen, quines són les diferents tècni-
ques i aplicarem els coneixements creant una peça única de ví-
met. Si el temps acompanya el taller es farà a l’exterior. 

A càrrec de Montse Roa, dissenyadora industrial i artesana de fi-
bres vegetals.

N

N

N
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AQUAREL·LA              
BOTÀNICA              

Dilluns, de 18.45 a 20.30 h   
Del 17 d’abril al 12 de juny 
Preu: 65,22 €  (12,25 hores) 

Vols endinsar-te en el món de 
l’aquarel·la? Vine a aprendre i 
descobrir tot un univers d’aigua 
i color. En aquest taller de 7 
sessions, veurem totes les pos-
sibilitats que ens ofereix aques-
ta tècnica per pintar vegetació; 
fulles, arbres, flors, plantes..., 
tot un jardí de possibilitats! 

Material que cal dur el primer 
dia de classe: Una capseta 
d’aquarel·la en pastilles, un pa-
rell de pinzells sintètics rodons 
(n. 8 i n. 12), un bloc de paper 
de 300 g per aquarel·la i un pot.

A càrrec d’Alícia Santamaria, @
ondalupita

BRODAT CREATIU               

Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
Del 3 al 31 de maig
Preu: 39,93 €  (7,5 hores)

T’has arribat a imaginar totes 
les possibilitats creatives que 
pots fer amb la tècnica del bro-
dat? En tèxtil per personalitzar 
roba o complements, en pos-
tals, en fotografies, en un llenç 
i, fins i tot, en fusta! En aquest 
taller aprendrem des de zero 
els diferents punts de brodats 
que es poden fer amb diferents 
tipus filatures i en veurem algu-
nes aplicacions amb resultats 
més que sorprenents. 

Material que cal dur el primer 
dia: Moltes ganes de passar-ho 
bé i aprendre. 

A càrrec d’Alícia Santamaria, 
@ondalupita

GANXET UN PAS MÉS             

Dimarts, de 17 a 18.30  h 
De l’11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 79,86 €  (15 hores)

Cal haver fet el curs anterior de 
ganxet des de zero o tenir uns 
coneixements bàsics. 
Seguirem practicant el maneig 
de l’agulla de ganxet amb petits 
projectes. 
Aprendrem a prendre mides i a 
fer peces de roba per a tota la 
família que s’adaptin al cos, fe-
tes per nosaltres mateixes. No 
hi ha més satisfacció que por-
tar una peça còmoda feta amb 
una senzilla bobina de llana i un 
ganxet.

Material que cal dur el primer 
dia: Cabdells de cotó per teixir 
adequats al gruix del ganxet 
de diferents colors, ganxet de 
2,5mm o superior de mànec 
ergonòmic, anelles marca-
dores, una cinta mètrica, una 
agulla llanera i tisores. Llibreta 
i bolígraf per anotar mesures i 
punts.

A càrrec d’Àurea López, patro-
nista i il·lustradora

N

N



                                                                                        

TALLERS

INICIACIÓ A LA             
COSTURA H1                          

Dijous, de 17 a 18.30 h
Del 13 d’abril al 15 de juny 
Preu: 79,86 €  (15 hores)

INICIACIÓ A LA    
COSTURA H2               

Dijous, de 18.45 a 20.15 h 
Del 13 d’abril al 15 de juny
Preu: 79,86 €  (15 hores)

Tens una màquina de cosir i no 
saps per on començar? 
En aquest taller d’iniciació a la 
costura veurem la mecànica i 
n’aprendrem el funcionament. 
Mitjançant exercicis pràctics  
aprendrem a fer patrons sen-
zills i practicarem tècniques 
com la costura francesa o el 
biaix de contorn, entre d’altres.  
Hi haurà projectes orientatius 
comuns per al grup que conso-
lidaran temari ja après i temari 
nou. 
Material que cal dur el primer 
dia de classe: màquina de co-
sir, fil , agulla i tisores

A càrrec d’Àurea López, patro-
nista i il·lustradora

INICIACIÓ A LA PINTURA I 
EL DIBUIX               

Dimarts, de 16.30 a 18.30 h 
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 106,48 € (20 hores)  

Taller dirigit a totes aquelles 
persones que vulguin introdu-
ir-se en el món del dibuix i la 
pintura i vulguin desenvolupar 
les seves capacitats expressi-
ves i creatives.  Es treballaran 
conceptes bàsics de dibuix i di-
ferents tècniques pictòriques: 
carbonet, acrílic, oli, aquarel·la, 
pastís... 

Material que cal dur el primer 
dia de classe: bloc d’esbós 
A4, llapis 2B, goma i maquine-
ta.

A càrrec d’Eva Ortiz, il·lustradora 
evaortizilustracion.com
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GANXET DES DE ZERO               

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h, del 11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 79,86€  (15 hores)

En aquest taller aprendrem a manejar l’agulla de ganxet des de 
zero. Ho farem començant per la tècnica acolorida granny squa-
res, que ens permetrà fer infinitat de peces, complements o ar-
ticles de la llar amb senzills patrons que s’adaptin a les nostres 
mides. 

Material que cal dur el primer dia: Cabdells de cotó per teixir 
adequats al gruix del ganxet de diferents colors, ganxet de 2,5 mm 
o superior de mànec ergonòmic, anelles marcadores, una cinta 
mètrica, una agulla llanera i tisores. Llibreta i bolígraf per anotar 
mesures i punts.

A càrrec d’Àurea López, patronista i il·lustradora



                                                                       

TALLERS

URBAN SKETCHING               

Dimarts, d’11 a 13 h 
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 106,48 € (20 hores)  

L’Urban Sketching és la pràcti-
ca de dibuixar allò que ens en-
volta de forma ràpida, senzilla i 
a l’aire lliure. 
Aquest taller pretén iniciar i 
perfeccionar els participants 
en el dibuix, on cadascú de-
senvoluparà el seu propi ritme, 
des del seu nivell i la seva tra-
jectòria. 
Les sessions d’aquest taller 
es realitzaran fora de l’equipa-
ment, en diferents punts del 
barri de Sarrià o de la ciutat. 

Material que cal dur el primer 
dia de classe: Bloc de dibuix 
Din A5, llapis 2B, goma i ma-
quineta. 

A càrrec d’Eva Ortiz, 
evaortizilustracion.com 

AQUAREL·LA.                
UN PAS MÉS             

Dijous, de 18.45 a 20.30 h   
Del 13 d’abril al 15 de juny 
Preu: 93,17 €  (17,5 hores)

Si ja has fet el curs d’iniciació o si 
ja has pintat alguna vegada, en 
aquest curs anirem un pas més 
enllà. Farem les nostres pròpies 
natures mortes per investigar 
la llum i el color dels objectes i 
les diferents formes de repre-
sentar-ho. Utilitzarem tècniques 
mixtes per descobrir nous resul-
tats i aprofundirem en l’aquarel-
la botànica i el paisatge.

Material que cal dur el primer 
dia de classe: Porta el teu ma-
terial de aquarel·la, paper del 
300 g i un pot.

A càrrec d’Alícia Santamaria, 
@ondalupita

CERÀMICA ARTÍSTICA                  

Dimarts, de 17.30 a 19.30 h. De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 106,48 € (20 hores) §  20 €

En aquest taller farem un repàs general de les tècniques de cerà-
mica més bàsiques per poder crear lliurement peces de ceràmica 
tant utilitàries com decoratives. El taller combinarà sessions on es 
treballarà el modelatge de la ceràmica en fred amb tècniques per 
ceràmica de cocció.

Les peces que es treballin amb ceràmica de cocció s’entregaran 
cuites. No calen coneixements previs de ceràmica.

A càrrec d’Isabel Pallarés Esteban, ceramista



                                                                                        

TALLERS

SISTEMES                           
D’ORGANIZACIÓ 
PER MILLORAR LA 
TEVA VIDA            

Dimarts, de 18.30 a 20 h  
Del 16 de maig al 6 de juny 
Preu:  31,94 € (6 hores) 

Et costa mantenir l’ordre? Ja no 
saps què fer amb el calaix dels 
tàpers? Ets incapaç de llençar 
qualsevol cosa encara que no 
t’agradi o et molesti? 
En aquest taller de 4 sessions 
aprendrem a crear sistemes 
d’organització que milloraran 
els espais d’una manera sen-
zilla i pràctica  i descobrirem 
la importància i els efectes de 
l’ordre en el nostre benestar.   

A càrrec de Marta Vilamajó, 
organitzadora professional i 
membre de l’AOPE. 
IG: @rudalia_orden

EDUCACIÓ CANINA.                 
TÈCNIQUES PER A UN 
BON PASSEIG               

Dissabte 13 de maig, 
de 10 a 12 h 
Preu: 10,65 € (2 hores) 

Tens alguns problemes mentre 
passeges, com ara que estira la 
corretja, la mossega, o  es cre-
ua davant teu tota l’estona?  En 
aquest taller intentarem veure 
com podem solucionar aquests 
problemes i poder gaudir d’un 
passeig més agradable.
La sessió es realitzarà a l’exte-
rior i en companyia d’un animal 
per assistent.   

A càrrec de Ferran i Laura, 
del servei d’etologia i educa-
ció canina Educanimals 
IG: @Educanimals   

TALLER D’ESCRIPTURA.        
ESCRIVIM NOUS 
RELATS, SEMBREM 
POSSILITATS.             

Dissabte 6 de maig, 
de 10.30 a 13 h 
Preu: 13,31 € (2,5 hores) 

Ningú ha dit que el futur es 
construeixi en dos dies però..., 
i si comencem a crear-lo des 
d’ara mateix?
Tenim el cap molt poblat 
d’imatges catastrofistes, dis-
topies que ens han transmès 
a través de llibres, sèries, pel-
lícules..., però d’utopies possi-
bles, en tenim gaires exemples 
que ens inspirin i ens facin de 
guia?
Us convidem a crear contes, 
relats, minirelats o historietes 
que parlin de futurs bons per a 
tu i per a tothom.
Volem enfocar-nos a prendre 
consciència de la dita que diu 
que “recollim allò que sem-
brem” i també que “creem allò 
que som capaços d’imaginar”:
Compartir estones d’il·lusió, 
creativitat, imaginació i cièn-
cia-ficció per a sembrar-nos 
la ment i el cor. Crearem un 
espai lúdic, inspirador i ple 
de creativitat compartida on 
tothom hi té un paper a jugar.

Com ho veus tot plegat? 
T’apuntes a formar-ne part?

A càrrec d’Elisenda Solà-Niubó

N

N

N
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TALLERS

RESTAURACIÓ DE            
MOBLES. GRUP 1              

Dilluns, de 16.45 a 19.45 h   
Del 17 d’abril al 19 de juny 
Preu:  127,78 € ( 24 hores) §  10 €

RESTAURACIÓ DE                
MOBLES. GRUP 2            

Dimecres, de 16.45 a 18.45 h   
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 106,48 € (20 hores) §  10 €

Una tauleta de nit, un mirall, 
una cadira...,  perquè amb una 
bona restauració tots els mo-
bles i objectes poden tenir una 
segona vida!  En aquest taller 
aprendrem diferents tècniques 
per restaurar mobles i petits 
objectes de fusta. Curs obert a 
tots els nivells.    

Material que s’ha de portar 
el primer dia de classe: una 
peça petita per restaurar, bata 
i guants.  

A càrrec de Mar Fumadó

VISITA ALS MUSEUS.             
GRUP 1               

Divendres, d’11 a 12.30 h   
Del 14 d’abril al 16 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 
 

VISITA ALS MUSEUS.            
GRUP 2             

Dimarts, de 12.30 a 14 h   
De l’11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 79,86 € (15 hores)

Combinarem sessions teòri-
ques i visites guiades a les ex-
posicions més representatives 
de la temporada, així com al-
gunes exposicions permanents 
o llocs d’interès on la tallerista 
explicarà de forma detallada 
els continguts de la mostra que 
es visitarà. 
La primera sessió es farà al 
centre cívic. L’entrada als mu-
seus va a càrrec de les perso-
nes usuàries. Podeu consultar 
al web les exposicions que es 
visitaran aquest trimestre.  

A càrrec de Maria Concetta 
Marino

SALUT I BENESTAR              

TXIKUNG                

Dilluns i dimecres, de 9.30 a 10.30 h 
Del 17 d’abril al 14 de juny 
Preu: 85,18 € (16 hores) 

El txikung, que respon a la traducció d‘entrenament de l’energia 
interna”,  és una disciplina que prové originàriament de la medicina 
tradicional xinesa i que en la seva pràctica combina tres elements: 
la visualització de l’acció, el moviment del cos i la respiració.
Una practica continuada d’aquests moviments, que són suaus, 
lents i coordinats amb la respiració, suposen una gran millora en 
la qualitat de vida ja que redueixen l’estrès, relaxen el sistema ner-
viós i reforcen i tonifiquen  tota la musculatura. 

A càrrec de Gonzalo Ezequiel Barales

N



                                                                                        

TALLERS

IOGA FACIAL             

Dimarts, de 18.45 a 20.15 h 
Del 18 d’abril al 30 de maig  
Preu: 55,90€  (10,5 hores)

El ioga facial és un mètode que 
cuida i realça la bellesa i l’apa-
rència facial respectant el pas 
dels anys.   Tal i com s’entrenen 
la resta  de músculs del cos 
també es poden aprendre a tre-
ballar els músculs facials. Amb 
exercicis específics i persona-
litzats es pot reduir, prevenir i en 
alguns casos eliminar algunes 
arrugues formades en la capa 
de la pell. 
El treball actiu que es proposa 
en aquest taller es projecta en 
tres direccions; exercicis de to-
nificació per mantenir el contorn 
facial més ferm, definit i elevat. 
Relaxació dels músculs facials 
per reduir les línies d’expressió 
i l’estimulació de la circulació 
sanguínia per donar a la pell 
més color, flexibilitat i vitalitat. 
Cada  sessió anirà dedicada 
a una zona diferent del rostre 
per abordar els problemes que 
més ens preocupen en relació a 
l’envelliment i el pas dels anys 
com poden ser les arrugues i la 
pèrdua d’elasticitat de la pell i el 
rostre. 

A càrrec de Inbar Fridman, ins-
tructora de ioga facial

INTRODUCCIÓ AL                          
MINDFULNESS I LA 
MEDITACIÓ           

Dijous, de 18.30 a 20 h
Del 13 d’abril al 15 de juny 
Preu: 71,87€ (13,5 hores)
*el dia 25 de maig no hi haurà 
classe

Es pot viure diferent, amb més 
calma, més benestar, incorpo-
rant les meditacions a la nostra 
vida! El dia a dia sovint no ens 
permet aturar-nos per identi-
ficar què ens passa, qui som i 
què volem. Això sovint provo-
ca estats d’estrès i neguit que 
ens donen malestar i preocu-
pacions. El mindfulness ajuda 
a viure amb calma i a entrenar 
l’atenció conscient en nosaltres 
mateixos, en el que ens passa, 
com ens sentim, què volem, 
qui som. Mitjançant les medi-
tacions podem viure diferent 
i aprendre a millorar la nostra 
salut i benestar.

A càrrec de Montserrat Soler 
Sala, física, mestra i instructora 
de mindfulness
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HULA HOOP            

Dijous, de 19 a 20.15 h  
Del 27 d’abril al 8 de juny 
Preu: 46,59€ (8.75 hores)

Taller d’iniciació, exploració i 
creació amb el Hula Hoop.
En 7 sessions aprendrem la tèc-
nica per fer-lo girar en  diferents 
parts del cos, veurem com dur-
lo fora del cos i ho combinarem 
amb eines de creació de se-
qüències de coreografies tant 
individuals com en grup.  
Un exercici genial per enfor-
tir els abdominals, treballar la 
consciencia corporal i poten-
ciar  la imaginació i creativitat. 
T’hi animes?

A càrrec de Núria Lunallena,  ar-
tista i hooper, @nuria.lunallena

FIT BOXING            

Dilluns, de 18.15 a 19.15 h  
Del 17 d’abril al 12 de juny
Preu: 37,27 € (7 hores)

El taller de fitboxing és un entre-
nament dinàmic inspirat en l’en-
trenament d’uns dels esports 
físics més complets, la boxa.  
Partint d’algunes tècniques bà-
siques de boxa, realitzarem un 
condicionament integral amb 
exercicis individuals i dinàmi-
ques grupals que ens perme-
tran millorar la mobilitat, la co-
ordinació i la resistència entre 
altres.
El taller es realitza sense con-
tacte físics entre les assistents. 

Material que cal dur pel taller:
• Guants de boxa (15 € aprox.)
• Venes de boxa de mínim 3,5 

metres (5 € aprox.)
• Tovallola de mà i ampolla d’aigua

A càrrec de Francisca Wienecke  

HIPOPILATES         

Dilluns, de 18.30 a 19.30 h  
Del 17 d’abril al 12 de juny 
Preu: 37,27 € (7 hores)

En aquest taller es combinaran 
exercicis de gimnàstica hipo-
pressiva amb posicions i tècni-
ques del mètode Pilates. Amb 
la combinació del dos mètodes 
millorarem la postura corporal 
i els problemes d’esquena; re-
forçarem i reduirem el períme-
tre abdominal, i millorarem la 
salut del sòl pelvià. 

A càrrec de Julia de la Torre 

BALLS LLATINS. GRUP 1     

Dimecres, de 18.30 a 19.30  h   
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores) 

BALLS LLATINS. GRUP 2       

Dimecres, de 19.45 a 20.45  h   
Del 12 d’abril al 14 de juny
Preu: 53,24 € (10 hores)

Els balls llatins són aquells es 
ballen de forma coordinada i 
seguint el ritme de la música 
llatina. En aquest taller apren-
drem les bases, els passos i els 
ritmes Des de la salsa, passant 
per la bachata, fins a arribar a 
l’actual zumba.  Si vols apren-
dre a ballar , fer un exercici 
d’activitat moderada i diver-
tir-te, aquest és el teu taller! 

A càrrec de Daniela Ramos

N

ACTIVITAT FÍSICA              
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PILATES MATÍ          

Dilluns, dimecres i divendres, 
de 9.10 a 10.10 h 
Del 12 d’abril al 21 de juny  
Preu: 143,75 € (27 hores)   

El mètode Pilates és un siste-
ma d’entrenament físic i mental 
basat en diferents especialitats 
com la gimnàstica, la traumato-
logia i el ioga, de manera que 
uneix el dinamisme i la força 
muscular amb el control men-
tal, la respiració i la relaxació. 
El treball  se centra en el des-
envolupament dels músculs 
interns per mantenir l’equilibri 
corporal i donar estabilitat i fer-
mesa a la columna vertebral.  

OSTEOPILATES            

Dimarts i dijous, 
de 19.45  a 20.45 h  
De l’11 d’abril al 15 juny  
Preu: 106,48 € (20 hores)

Activitat basada en el mètode 
Pilates, però adaptant-ne els 
exercicis i les sèries per tal que 
ajudin a enfortir els ossos i pre-
venir possibles fractures.  

IOGA VINYASA             

Dimecres, de 12 a 13 h 
Del 12 d’abril al 14 juny
Preu: 53,24 € (10 hores)

El ioga vinyasa és una pràcti-
ca de ioga dinàmica on cada 
moviment va connectat amb 
la respiració. En aquest taller 
passarem d’una àssana a una 
altra de forma fluïda on  la res-
piració conscient serà la nostra 
guia i base. 

A càrrec de Bruna d’Ecclesiis
 

IOGA              

Dilluns i dimecres, 
de 19.45 a 20.45 h 
Del 12 d’abril al 14 juny  
Preu: 90,51 € (17 hores)

En aquest taller treballarem 
exercicis corporals de ioga 
per tenir cura de l’equilibri en-
tre cos i ment centrant-nos al 
mateix temps en postures que 
ens ajudin a tonificar cames i 
malucs. 

A càrrec de Gemma Gaseni de 
l’Associació Esportiva de Sarrià 
- Sant Gervasi
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COUNTRY. BALL EN LÍNIA. 
INICIACIÓ. NIVELL 0          

Dimarts, de 19.45 a 20.45 h   
De l’11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores) 

COUNTRY. BALL EN LÍNIA. 
PRINCIPIANTS. NIVELL 1        

Dimarts, de 18.30 a 19.30 h   
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 53,24 € (10 hores)  

*Cal haver cursat anterior-
ment un taller d’iniciació.

COUNTRY. BALL EN LÍNIA. 
INTERMEDI. NIVELL 2               

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h  
Del 17 d’abril al 12 de juny
Preu: 37,27 € (7 hores)

*Cal haver cursat anterior-
ment un taller de principiants.

En aquest taller aprendrem di-
ferents balls, clàssics i de no-
ves creacions de coreògrafs 
catalans i internacionals  adi-
ents a cada nivell. 
Aquesta disciplina de ball sen-
se parella ens permetrà treba-
llar el cos fent exercici aeròbic, 
treballar la lateralitat,  potenciar 
la coordinació i l’equilibri, exer-
citar la memòria i passar una 
bona estona en grup.  

A càrrec de Marta Stevie de 
l’Associació Esportiva Sarrià

IDIOMES         

ANGLÈS DES DE ZERO           

Dilluns, de 9.45 a 11.15 h 
Del 17 d’abril al 12 de juny
Preu: 55,90 € (10,5 hores) 

El curs d’anglès Beginners està 
pensat per a aquelles persones 
que mai no han estudiat anglès 
o en tenen alguna noció bàsica, 
però també una gran inseguretat 
en els coneixements adquirits.

A càrrec de Beatriz Benet  

ANGLÈS ELEMENTAL              

Dijous, de 9.30 a 11 h  
Del 13 d’abril al 15 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

Curs d’anglès per a persones 
amb coneixements bàsics de 
l’idioma que treuen el sentit ge-
neral de lectures senzilles i que 
poden comunicar les necessi-
tats bàsiques.  En el taller es 
treballarà la llengua en el seu 
format oral i s’introduiran noves 
estructures gramaticals, frases 
i expressions d’ús freqüent.

A càrrec de Beatriz Benet  

ANGLÈS PREINTERMEDI       

Dimarts, d’11.15 a 12.45 h   
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

El nivell preintermedi és un curs 
per aprendre a comunicar-nos 
efectivament en situacions di-
verses i més comunes. Aquest 
nivell és també conegut com 
a bàsic avançat. Repassarem 
i veurem les estructures més 
importants per poder comuni-
car-nos.

A càrrec de Beatriz Benet
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ANGLÈS INTERMEDI            

Dilluns, d’11.30 a 13 h  
Del 17 d’abril al 12 de juny
Preu: 55,90 € (10,5 hores) 

L’objectiu d’aquest curs és ca-
pacitar els alumnes per utilitzar 
l’idioma amb certa seguretat i 
flexibilitat, així com per interve-
nir entre parlants de diferents 
llengües en situacions quoti-
dianes que requereixen com-
prendre textos en una varietat 
de llengua estàndard. Treba-
llarem estructures gramaticals 
que  practicarem i consolida-
rem amb exercicis guiats de 
comunicació.

A càrrec de Beatriz Benet

TREU LA POLS DEL TEU       
ANGLÈS            

HORARI 1           

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h  
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 79,86 € (15 hores)

HORARI 2           

Dijous, d’11.15 a 12.45 h  
Del 13 d’abril al 15 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores)

Aquest és un curs dirigit a  
persones que ja han estudiat 
anglès (nivell mínim intermedi 
baix) però que necessiten re-
frescar allò après. Mitjançant 
converses, lectures, audicions 
i altres dinàmiques participati-
ves practicarem la llengua an-
glesa. 

A càrrec de Beatriz Benet

ANGLÈS CONVERSA.              
HORARI 1            

Dimarts, d’11 a 12.30 h  
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

ANGLÈS CONVERSA.           
HORARI 2                       

Dimarts, de 16 a 17.30 h  
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

ANGLÈS CONVERSA.             
HORARI 3               

Dimecres, de 16 a 17.30 h  
Del 12 d’abril al 14 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

ANGLÈS CONVERSA.               
HORARI 4                 

Dijous, de 16.30 a 18 h  
Del 13 d’abril al 15 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

Treballarem la llengua en la 
seva forma oral, d’una forma 
distesa i divertida. A partir d’un 
tema de l’actualitat o d’una lec-
tura millorarem la nostra fluï-
desa i audició a la vegada que 
coneixerem noves expressions 
i incorporarem vocabulari. Cal 
tenir uns nivells bàsics o ganes 
de parlar i posar-hi cullerada!  

A càrrec de Chris Brown
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À LA DÉCOUVERTE DE            
LA CULTURE FRANÇAISE. 
CONVERSA EN FRANCÈS    

Dimarts, de 17 a 18.30 h  
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

Taller de cultura francesa en 
francès adreçat a persones 
amb un nivell intermedi/avançat  
que vulguin ampliar les seves 
capacitat expressives, el seu 
vocabulari i la seva pronuncia-
ció.  En cada sessió s’introdu-
irà, amb un article o un vídeo,  
una temàtica sociocultural dife-
rent (història, gastronomia, tra-
dicions...) que servirà per prac-
ticar l’idioma, debatent, opinant 
i escoltant les altres opinions en 
un ambient distès. 
Cal tenir, com a mínim, un ni-
vell B1.

A càrrec de Florence Tessier

TREU LA POLS DEL TEU        
FRANCÈS          

Dimecres, de 10 a 11.30 h  
Del 12 d’abril al 14 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores) 

Curs adreçat a persones amb 
un nivell intermedi baix on tre-
ballarem la llengua en la seva 
forma oral  i escrita. Partint 
d’exercicis, lectures i vídeos, 
millorarem la comprensió au-
ditiva, potenciarem l’expressió 
oral i revisarem les estructures 
gramaticals i de lèxics per mi-
llorar la fluïdesa en la conversa-
ció i incorporar nou vocabulari. 
Cal tenir, com a mínim, un ni-
vell A1.

A càrrec de Stéphanie Pimet

TALLERS PER A PERSONES GRANS             

INTRODUCCIÓ A LES          
XARXES SOCIALS         

Divendres, d‘11.45 a 13.15h 
Del 5 al 26 de maig 
Preu: 26.65 €  (6 hores)

Descobreix què ofereixen les 
xarxes socials més famoses: 
Facebook, Twitter i Instagram. 
Repassarem el seu funciona-
ment, resoldrem els principals 
dubtes i donarem consells per 
fer-ne un ús segur.

A càrrec de Jaime Rodríguez

DOMINA EL TEU MÒBIL I    
TAULETA          

Divendres, de 10 a 11.30 h 
Del14 d’abril al 16 de juny
Preu: 65,88 €  (15 hores)

Tens un mòbil o tauleta i no 
saps treure’n profit? Apren-
drem d’una manera pràctica a 
configurar els nostres disposi-
tius i a fer servir les aplicacions 
imprescindibles. Perd la por a 
les noves tecnologies i deixa 
de dependre dels teus familiars 
i amics.

A càrrec de Jaime Rodríguez 

N
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ENTRENAMENT DE LA            
MEMÒRIA. HORARI 1               

Dimecres, de 16 a 17.30 h 
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 65,88 €  (15 hores)

 
ENTRENAMENT DE LA   
MEMÒRIA. HORARI 2          

Dimecres, de 17.45 a 19.15 h 
Del 12 d’abril al 14 de juny
Preu: 65,88 €  (15 hores)

Taller dirigit a persones que 
vulguin evitar i prevenir les pos-
sibles pèrdues de memòria de-
gudes al procés d’envelliment. 
Mitjançant exercicis, millora-
rem l’atenció i la concentració, 
treballarem zones cerebrals 
que habitualment no s’activen, 
adquirirem fluïdesa verbal per 
expressar idees i potenciarem 
les relacions socials.

A càrrec de Minerva Jiménez, 
de l’Associació Esportiva de 
Sarrià–Sant Gervasi

IOGA SUAU            

Dimarts i dijous, 
de 12.10  a 13.10 h   
De l’11 d’abril al 15 de juny
Preu: 87,85 € (20 hores)  

Treballarem exercicis cor-
porals de ioga per tenir cura 
de l’equilibri entre cos i ment 
centrant-nos al mateix temps 
en postures que ens ajudin a 
tonificar, a controlar la nostra 
respiració i, ja que hi som, a re-
laxar-nos. 

A càrrec de Gemma Gaseni, de 
l’Associació Esportiva de Sar-
rià–Sant Gervasi

TAITXÍ             

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h 
De l’11 d’abril al 15 de juny
Preu: 87,85 € (20 hores)  

Aprendrem una sèrie de movi-
ments o de formes continuades 
suaus i coordinades. Hi interve-
nen el manteniment de la flexi-
bilitat, la força, la coordinació, 
la relaxació i la respiració, a fi 
de desenvolupar la resistència 
aeròbica i crear una millora ge-
neral de la forma física. 

A càrrec de l’Associació Espor-
tiva de Sarrià–Sant Gervasi 

ESTIRAMENTS            

Divendres, de 10.20 a 11.20 h 
Del 14 d’abril al 16 de juny
Preu: 43,92 € (10 hores)

Una hora d’exercicis específics 
d’estiraments i mobilitat articu-
lar per tal d’ajudar els músculs i  
les articulacions a mantenir-se 
actius el major temps possible 
i prevenir possibles problemes 
articulars i ossis.

A càrrec de Fabiana Paisani
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HORARI 1             

Dilluns i dimecres, 
de 10.20 a 11.20 h 
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 74,67 € (17 hores)

HORARI 2           

Dilluns i dimecres, 
d’11.30 a 12.30 h 
Del 12 d’abril al 14 de juny 
Preu: 74,67 € (17 hores)

HORARI 3               

Dimarts i dijous, de 10 a 11 h 
De l’11 d’abril al 15 de juny
Preu: 87,85 € (20 hores)  

A càrrec de Carmen Gallo, de 
l’Associació Esportiva de Sarrià 
– Sant Gervasi 

HORARI 4             

Dimarts i dijous, 
d’11.05  a 12.05 h 
De l’11 d’abril al 15 de juny
Preu: 87,85 € (20 hores)  

A càrrec de Carmen Gallo, 
de l’Associació Esportiva de 
Sarrià – Sant Gervasi

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS                        

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT                                 

Treball corporal a partir de la globalitat, adaptat a les possibilitats i 
característiques dels  usuaris i les usuàries. S’hi realitzaran exercicis 
de mobilitat articulant, fent reforçament muscular, respiració i relaxa-
ció entre els més destacats.  

SENSIBILITZACIÓ                                     
MUSICAL PER A 
NADONS. HORARI 1              

Dimarts, de 10 a 11 h 
De l’11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores)
Famílies amb nadons dels 0 
als 24 mesos

SENSIBILITZACIÓ                                      
MUSICAL PER A 
NADONS. HORARI 2            

Dimarts, d’11.05 a 12.05 h 
De l’11 d’abril al 13 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores)
Famílies amb nadons dels 0 
als 24 mesos

Un taller per apropar-te al món 
musical de manera immediata, 
a través d’un espai musical per 
crear un vincle familiar-infant, 
experimentar noves sensaci-
ons mitjançant la introducció 
als ritmes, sons, formes de 
comunicació amb la veu i cos, 
diferents materials sensitius i 
sonors... Un taller per gaudir de 
la música en família d’una ma-
nera divertida, lliure, creativa i 
enriquidora.

A càrrec de Míriam Spinelli, pi-
anista, compositora, musicote-
rapeuta i doula



RODA DE CANÇONS EN         
FAMÍLIA           

Dijous, de 16.45 a 17.45 h 
Del 13 d’abril al 15 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores)
Famílies amb infants dels 18 
mesos als 3 anys

La música forma part de la cul-
tura i de la vida i la música ens 
connecta amb el cos i el llen-
guatge.  
Les cançons de falda afavorei-
xen el vincle, el llenguatge i la 
autopercepció.

A càrrec de Yamila Castells, 
mestre Montessori i música

MÚSICA I MOVIMENT             

Dijous, de 17.45 a 18.45 h 
Del 13 d’abril al 15 de juny 
Preu: 53,24 € (10 hores)
Famílies amb infants dels 3 
als 5 anys

En aquest taller desenvolupa-
rem l’escolta, l’atenció i el silen-
ci, així com la motricitat.  
Jugarem, improvisarem i ens 
divertirem amb els instrument, 
els ritmes i les melodies d’un 
repertori de cançons del món.   

A càrrec de Yamila Castells, 
mestre Montessori i música 

LABORATORI ARTÍSTIC         

Dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Del 17 d’abril al12 de juny 
Preu: 21,33 € (7 hores)
Edats: infants dels 4 als 6 anys

Una proposta lúdica i artística 
on donarem  forma al nostre 
imaginari utilitzant l’observació 
i jugant amb diferents eines i 
llenguatges. Crearem màqui-
nes amb materials reciclats, 
treballarem el fang per pintar i 
fer escultures, jugarem amb la 
llum i l’ombra, investigarem les 
possibilitats dels materials que 
ens ofereix el parc..., un sense 
fi de possibilitats per donar via 
lliure a la nostra creativitat!   

A càrrec de Federica Pavan, il-
lustradora, @federicailustra

LABORATORI DE TEATRE   

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h 
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 45,71 € (15 hores)
Edats: Infants dels 4 als 6 anys

Un espai on els més petits po-
den explorar l’expressió i la cre-
ació a partir de jocs teatrals em 
anglès. Com és mou un lleó? I 
una granota? Qui és l’espia del 
grup? Fem un viatge a través 
de la porta màgica? Expliquem 
un conte entre tots? 
Embarca’t en l’aventura de 
l’imaginari!

A  càrrec de Gemma Ortega,  
tallerista, actriu i directora de 
teatre. 

TALLERS
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TALLERS PER A ADOLESCENTS I JOVES          

MONOGRÀFIC:                                
FOTOGRAFIA 
ESTENOPEICA. 
CONSTRUEIX UNA 
CÀMERA AMB MATERIAL 
RECICLAT.           

Dissabte 17 de juny, 
de 10.30 a 14 h 
Preu: 18,63 €  (3,5 hores) §  3 €
Joves dels 16 als 29 anys 

Una càmera de fotos amb una 
llauna de tonyina? I funciona? 
La resposta és Sí!
Descobreix la màgia de la foto-
grafia analògica i deixa’t guiar 
pel sol!
En aquest taller aprendrem els 
principis bàsics de la fotografia 
estenopeica (també anomena-
da fotografia pinhole) i la sola-
rigrafia.
Construirem la nostra pròpia 
càmera a partir de material re-
ciclat, sortirem a passejar per 
provar càmeres i experimenta-
rem al laboratori fotogràfic re-
velant les nostres fotos.

A càrrec de David Pérez (Si-
buix), fotogràf i apassionat de la 
màgia analògica i experimental. 
IG @sibux.fotografia

INICIACIÓ A LES                       
ACROBÀCIES I 
VERTICALS             

Dimarts, de 18.30 a 20 h  
Del 25 d’abril al 13 de juny  
Preu: 36,56 €  (12 hores)
Joves dels 12 als 16 anys

Les acrobàcies i les verticals 
són el món apassionant de 
mantenir-nos en equilibri sobre 
les mans i executar moviments 
que requereixen agilitat, coor-
dinació, força i flexibilitat. Una 
vegada ho proves, no pots pa-
rar. En aquest curs d’iniciació 
ens centrarem en la correcta 
col·locació del cos per aconse-
guir diferents verticals i acrobà-
cies; agrupada, extensa, amb 
cames obertes... així com una 
adequada execució de trucs 
com el macaco, la vertical 
tombarella, el remuntat, el kick 
up, butterfly kick, au de frente. 
També treballarem les pors, 
les inseguretats, la confiança 
en una mateixa i les demés i la 
tolerància a la frustració entre 
altres. I també aprendrem a 
caure sense fer-nos mal!  
Preparades? 

A càrrec de Sílvia Helena Pérez 
Serrano, artista i formadora de 
circ  

N

N

AFROBEAT                

Dijous, de 18.30 a 20 h  
Del 27 d’abril al 25 de maig  
Preu: 39,93 €  (7,5 hores)
Joves dels 16 als 29 anys

Cinc sessions de workout amb passos de ball (Afro/Sexystyle/dan-
sa del ventre) dinàmic i aeròbic. Treballant una coreografia apren-
drem els passos d’aquest estil, mentre suem, treballem el ritme, 
l’empoderament i la coordinació.
Un treball de càrdio i tonificació amb escalfament i estirament profund.

N
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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)

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 dissab-
tes de 16 a 19 h al Centre Cívic 
Sarrià. Per a més informació: 
www.aesantignasi.org

COORDINADORA DE          
ROCK DE SARRIÀ (CRS)     

L’Associació Coordinadora de 
Rock de Sarrià té com a ob-
jectiu promocionar i difondre la 
cultura musical de base. L’en-
titat desenvolupa aquesta tas-
ca des del 1998, mitjançant la 
gestió dels bucs d’assaig de 
l’equipa-ment i participa en la 
dinamització juvenil del centre 
cívic amb la programació musi-
cal.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 campi-
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 di-
lluns a diumenge 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 
dijous 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 variats punts de 
vista dels assistents. Es troben 
els dilluns (o dimarts si és festiu) 
a les 17 h al centre cívic Sarrià.

CLUB DE LECTURA         

Incondicionals de la lectura 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         

Devots dels jocs de rol es tro-
ben els dissabtes a la tarda al 
Centre Cívic. Si t’agrada jugar 
a rol i et ve de gust formar part 
del grup, pregunta’ns a recep-
ció. 

 
GRUP DE CANASTA            

Aficionades a aquest conegut 
joc de taula es troben cada 
dilluns de 17 a 20 h al Centre 
Cívic. Si vols venir a jugar, de-
mana informació a recepció. 
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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


