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Dates 
Des del dilluns 13 fins al dilluns 20 de 
març

Horari  
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i 
de 16 a 20 h

Inici dels tallers
A partir del 27 de març
La setmana del 3 al 10 d’abril no hi hau-
rà classe.

Preus públics 2023, IVA no inclòs:

• Tallers genèrics: 3,11 €/hora
 
 
Normativa

Cada persona només pot matricu-
lar-se ella mateixa i dues persones 
més.

Els tallers en què se sol·liciti el 50% de 
descompte d’atur o el 50 o 75% per a 
persones amb diversitat funcional NO 
TENEN INSCRIPCIÓ EN LÍNIA. Caldrà 
formalitzar-la presencialment i omplir la 
documentació que el Centre proporci-
onarà en el moment de la matrícula.
Les sol·licituds s’han de presentar dins 
el període d’inscripció.

El pagament de la matrícula es farà el 
mateix dia de la inscripció.

Per poder rebre la devolució voluntària 
de l’import del taller, has de notificar-ne 
la baixa com a data màxima abans de 
l’inici de la segona sessió, indepen-
dentment de si has assistit o no a la 
primera. Cal que portis el rebut. De la 
mateixa manera ja no es faran noves 
matrícules ni s’acceptarà cap canvi de 
taller.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA A PARTIR 
DEL 13 DE MARÇ
http://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/casagroga

LLEGENDA                     

N   NOVETAT      G   ACTIVITAT GRATUÏTA     I   CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  

C   CÀPSULA     BDC   BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

INSCRIPCIONS ALS TALLERS             



TALLERS                      
 I

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA                                

IOGA VINYASA                         

És una pràctica que integra moviment i res-
piració conscient. Es desenvolupa com una 
sèrie fluida de postures que requereixen la in-
tegració entre consciència i presència. Ajuda a 
combatre l’estrès i la velocitat de la vida quo-
tidiana, millorar l’estat físic i sentir-se relaxat.

Els dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h
Període
Del 27 de març al 19 de juny
Total d’hores: 30 | Preu: 112,89 €
Els dies 3, 5, 10 d’abril, 1 de maig i 5 de juny 
no hi haurà classe

IOGA SUAU                            

Adreçat a aquelles persones que tenen dificul-
tat de moviments, gent gran...
Disciplina que neix de l’observació i de l’ex-
perimentació de l’individu. Aporta serenitat 
física, mental i respiratòria: un equilibri més 
gran per a una qualitat de vida millor.

Els dimarts i dijous, de 9.45 a 11.15 h
Període
Del 28 de març al 8 de juny
Total d’hores: 30 | Preu: 112,89 €
Els dies 4 i 6 d’abril no hi haurà classe

IOGA HATHA                     

Tonifica i enforteix tota la musculatura corpo-
ral en mantenir les postures. Augmenta l’equi-
libri i el control sobre el nostre cos. Aporta 
més flexibilitat i elasticitat als nostres músculs 
i articulacions. S’aconsegueix més capacitat 
pulmonar gràcies a una respiració correcta 
durant tota la pràctica.

Els dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h
Període
Del 28 de març al 8 de juny
Total d’hores: 30 | Preu: 112,89 €
Els dies 4 i 6 d’abril no hi haurà classe

A càrrec de l’Associació Esportiva Sant 
Andreu

ZUMBA                        

Els dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Període 
Del 28 de març al 6 de juny
Total d’hores: 10 | Preu: 37,63 €
El dia 4 d’abril no hi haurà classe

A càrrec de l’Associació Esportiva Sant 
Andreu

PILATES                       

Els dilluns, de 20 a 21 h
Període
Del 27 de març al 12 de juny
Total d’hores: 8 | Preu: 30,10 €
Els dies 3 i 10 d’abril, 1 de maig i 5 de juny no 
hi haurà classe

A càrrec de l’Associació Esportiva Sant 
Andreu



ARTS ESCÈNIQUES I DANSA                     
 

SEVILLANES FLAMENQUES I RUMBA        
CATALANA                     

Taller pensat per a persones que ja saben ba-
llar. 

Els dimarts, de 20.30 a 21.30 h 
Període
Del 28 de març al 6 de juny
Total d’hores: 10 | Preu: 37,63 €
El dia 4 d’abril no hi haurà classe

A càrrec de Montserrat Selma Montore

RITMES LLATINS                     

Taller individual, combinarem diferents ritmes 
com la salsa, la cúmbia, la bachata, la sam-
ba...

Els dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Període
Del 27 de març al 12 de juny
Total d’hores: 8 | Preu: 30,10 €
Els dies 3 i 10 d’abril, 1 de maig i 5 de juny no 
hi haurà classe

A càrrec de l’Associació Esportiva Sant 
Andreu

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS   
DECORATIVES                     

RESTAURACIÓ DE MOBLES                 

El primer dia cal portar una peça petita per 
treballar, guants gruixuts de rentar i una bata 
o davantal.

GRUP A                     

Els dimarts, de 17 a 19 h

GRUP B                         

Els dimarts, de 19.30 a 21.30 h

Període
Del 28 de març al 6 de juny
Total d’hores: 20 | Preu: 75,26 + 10 € de material

Els 10 € de material s’han de donar a la ta-
llerista el primer dia de classe.

El dia 4 d’abril no hi haurà classe

A càrrec de Mar Fumadó

RECURSOS PERSONALS                  

ARRANJAMENTS DE ROBA                     

A partir de les consultes fetes per les perso-
nes participants i amb roba i material portat 
per qui imparteix el taller, aprendrem a cosir 
botons, forats, estrips i descosits; a fer vores 
de pantalons, traus; a estrènyer, escurçar, ei-
xamplar, etc.

Dijous 4 de maig
Horari: de 17.30 a 20 h

A càrrec del programa Millor que nou d’AMB

C G I



FAMILIARS                      

ENQUADERNACIÓ CREATIVA                    

Creació de llibretes o blocs de notes originals 
i personalitzades, a partir del material reutilit-
zat: cartró, fulls, tela, llana, etc.
Els participants hauran de portar fulls impre-
sos per una cara, algun envàs de cartró i re-
talls de roba que tinguin per casa.

Dijous 27 d’abril
Horari: de 17.30 a 20 h

A càrrec del programa Millor que nou d’AMB

XERRADES                      

Dimecres 12 d’abril, a les 19 h
TERTÚLIA VIATGES: ÀSIA, TERRITORI 
FASCINANT  
Descobreix, a través de la paraula i la fotogra-
fia, tres punts emblemàtics d’Àsia: visitarem la 
megalòpolis de Hong Kong, un lloc mític com 
el Tibet i la capital del Nepal, una de les ciutats 
més colpidores d’Àsia. 

A càrrec de Manel Roca 

Activitat gratuïta. Inscripció prèvia

SALA JOVE                     

La Sala Jove és l’espai específic del Centre 
Cívic per a adolescents dels 12 als 17 anys on 
compartir experiències, promoure la partici-
pació i construir propostes conjuntament. Un 
espai on fer barri! 

Informació per a les famílies: per participar a 
les activitats cal que el/la tutor/a legal empleni 
una fitxa d’inscripció de l’adolescent. 

GRUPS PERMANENTS                           
 

RARW, GRUP FEMINISTA                  

Espai de trobada i apoderament, lliure, fe-
minista, segur i de confiança per a persones 
joves de 12 a 16 anys, on poder parlar oberta-
ment sobre com vivim els cossos, la sexualitat 
i el gènere. És un espai de relació a través de 
dinàmiques, xerrades, tallers i altres activitats 
dinamitzades. 

Els dilluns, de 18  a 19.30 h  
Preu: gratuït   
  

ESPAI ESTUDI                      

Servei destinat al reforç acadèmic i educatiu 
per a alumnes de 1r i 2n d’ESO. S’ofereix su-
port i acompanyament en el seu propi procés 
d’aprenentatge, per tal que puguin adquirir 
eines i recursos que els facin ser més autò-
noms i responsables a l’hora de desenvolupar 
les seves tasques.

Els dimarts, de 18  a 19.30 h  
Preu: gratuït   

A càrrec del  Noel Jiménez  
 

PLAY                               

Espai de lleure amb videoconsola i jocs de 
taula per compartir, i d’ús lliure.  

Els dimecres, de 18  a 19.30 h  
Preu: gratuït

G IC



Diumenge 16 d’abril, a les 12.30 h
PUNXA. Espectacle de titelles i llum

Allò desconegut ens atreu i allò diferent ens 
crea curiositat. És cert? La Púa viu amb la 
seva Panda, una mica fugissera, en la tranquil-
litat del desert del Nord. Però la Púa no sap 
que rere l’eterna llum del sol i el blau intermina-
ble del cel hi ha més coses. Un dia descobreix 
que si es queda amb els ulls oberts després 
de la posta de sol podrà volar sense tenir ales. 
Què trobarà?
La companyia proposa un viatge a través de la 
llum, titelles i objectes reciclats que ens porta-
ran a conèixer diferents personatges que habi-
ten a les ombres de la nit. Un recorregut en el 
qual la protecció del planeta, de l’amistat i de 
nosaltres mateixos/es està sempre present.
Es tracta d’un espectacle on la diferència, la 
cura del planeta, de les persones i la igualtat 
estan sempre presents. Adreçat a infants de 
3 a 8 anys.

A càrrec de Morrofí Teatre

Diumenge 7 de maig, a les 12.30 h
SOMNI

A l’hora de dormir, la Talia s‘endinsa en el món 
dels somnis on troba un estrany personatge 
que la convida a una festa... Ella, juganera de 
mena, accepta riallera la invitació, però... què 
s’amaga darrere aquesta proposta? Els dife-
rents personatges que troba pel camí, sem-
blen ben sorpresos que la Talia vulgui anar a 
la celebració!!!

A càrrec de laberta delpoblet

A partir de 4 anys

Diumenge 11 de juny, a les 18 h
ESPECTACLE FAMILIAR DE FESTA MAJOR

Celebrem ballant en família, la Festa Major 
del barri.
(Consulteu-ne la difusió específica)

CICLES I ESPECTACLES PRIMAVERA 2023                             

La reserva d’entrades estarà disponible entre 15 dies i una setmana abans de l’espectacle. Per 
a més informació consulta la nostra pàgina web i segueix-nos a  les xarxes socials

PATI DE BUTAQUES                 
Arts escèniques en família                                                 

Cicle familiar de cap de setmana a la Casa Groga: espectacles infantils, tallers, animacions, cine-
ma... Un diumenge al mes, aquelles activitats que més agraden a tota la família. T’hi esperem!
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PETIT CINECLUB                
Cinema en família                 

Cita mensual per apropar un cinema de qualitat als nens i nenes de la ciutat. Un cinema divertit 
i educatiu, pensat per fer volar la imaginació i transmetre valors positius.  

Divendres 14 d’abril, a les 17.30 h
LA FADA DE LES ESTACIONS
Què ens cal per fer un bon pastís de poma? Què ens mou a llançar una ampolla amb mis-
satge al mar? Aquest programa de curtmetratges ens parla de la importància de l’esforç i la 
constància per aconseguir el que ens proposem. Dues petites històries amb protagonistes 
d’allò més decidits, valents i perseverants. 

BDC

LA LLAVOR GROGA                      

Dijous 18 de maig, a partir de les 17 h
La festa de la sostenibilitat i el consum res-
ponsable amb les entitats del territori que hi 
treballen durant tot l’any. Una iniciativa que 
promou, a través d’una gimcana lúdica i per a 
tota la família, les moltes  alternatives que hi ha 
per evitar la degradació del medi. 

Replantem la llavor per germinar l’acció 
comunitària! 

ESTRENA’T MÚSICA                         

Veniu a gaudir de la música amb els grups 
seleccionats per a la final de l’Estrena’t 2023. 
Competiran per guanyar-se un bolo a sales 
professionals. El vostre vot pot ser decisiu per 
ajudar-los a assolir el repte. 

Divendres 16 de juny, a les 19 h
Final de la disciplina de MÚSICA. En un sol 
vespre podreu gaudir d’aquelles propostes 
que han accedit a la final, seleccionades per 
un jurat especialitzat.
Quina resultarà guanyadora? Vine i vota! La 
teva opinió compta
(Consulteu-ne la difusió específica)

DESPLAÇA’T                      

20 i 21 de maig 
Dinovena edició del festival d’arts de carrer 
de la Casa Groga que omplirà de circ, teatre, 
música, dansa, art tradicional i urbà, les pla-
ces i els jardins del barri de Sant Genís dels 
Agudells.

Activitats gratuïtes
(Consulteu-ne la informació específica)



Del 5 al 27 d’abril
LA DONA SALVATGE
La Dona Salvatge és una exposició pictòrica 
de l’artista italiana Silvia Bardani, emprene-
dora en el món tecnològic i de la Intel·ligència 
Artificial que ens convida a reflexionar sobre la 
importància d’alliberar-se del judici dels altres 
per viure plenament la pròpia persona. Amb 
un total de 21 obres, l’artista vol dur a terme 
un procés de reflexió sobre la reivindicació del 
respecte pel propi ser i l’abandó del sentiment 
de culpa per no ajustar-se als estereotips so-
cials. 

A càrrec de Silvia Bardani  

Del 3 al 31 de maig
Realiment’ART 
Una exposició amb diferents tècniques artís-
tiques on es treballarà el tema del reaprofita-
ment alimentari. 
A càrrec de l’alumnat del PFI i prelaboral de 
Martico i conjuntament amb les participants 
del Projecte Alimenta Jovent. 

Del 7 al 29 de juny
ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ 
¡Lo trans es Ley! 
Una exposició de retrat vectorial que enal-
teix la memòria històrica d’artistes i referents 
trans, de gran influència dins i fora de la nostra 
comunitat artística, i promou la lluita per una 
llei integral trans més que necessària.  
 
A càrrec de Rubén Antón 

 

FESTES TRADICIONALS. SANT JORDI                                           

Divendres 21 d’abril, a les 17.30 h
Entre la tradició i la llegenda, el barri celebrarà la Diada en clau comunitària.

FILI BUSTERS                                     

Aquesta és una nova i arriscada aventura en què el duet Mortelo & Manzani posaran en perill les seves 
vides i les de tot el públic que envolti l’escenari a menys de deu metres de distància! Els dos clowns són 
els últims reclutes de la prestigiosa Fili Busters Daredevil Academy.

Evidentment aquest és un homenatge als temeraris de tota la vida: accions còmiques, malabars i acro-
bàcies en una estructura autònoma i basculant.

Espectacle de circ 
Espectacle familiar a càrrec de MORTELO&MANZANI  

BDC

EXPOSICIONS                                              



LUDOTECA CASA GROGA                              

Joc en família  de 0 a 3 anys
Dimarts i dijous de 10 a 12 h
Joc en família de 0 a 3 anys (incloent-hi P3)
Divendres de 16.30 a 19 h
Espai de joc de 0 a 3anys
Dimecres de 10 a 12 h
Ludoteca per a infants (de P4 i P5)
Dimarts i dijous de 16.30 a 19 h
Ludoteca per a infants (de 1r a 6è)
Dilluns i dimecres de 16.30 a 19.30 h
 
DATES I HORARIS                          

INSCRIPCIONS
Del 13 al 20 de març
Horaris:
Matí: de dimarts a divendres de 10 a 14 h 
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 19 h 
INICI
11 d´abril de 2023

Documentació que cal aportar el dia 
d’inscripció:  

Fotocòpies de la targeta sanitària, del DNI dels 
tutors, de la cartilla de vacunacions i una foto-
grafia petita de l’infant  
  
Documentació que cal omplir el dia 
d’inscripció:  

Fitxa de l’infant  

QUOTES
Joc en família Matí, Grup de Petits i Grup 
de Grans
Trimestral: 32,23 €

Joc en família tardes i Espai de joc
Abonament trimestral: 16,67 €

CASAL DE PRIMAVERA                       

Us informem que aquest any no hi haurà 
Casal de Primavera

CASAL D´ESTIU                      

Per a infants de 3 (actualment fan P3) a 14 anys

1r torn: del 26  al 30 de juny 
2n torn:  del 3 al 7 de juliol 
3r torn:  del 10 al 14 de juliol 
4t torn:  del 17 al 21 de juliol 

En horari de 9.00 a 14.00 h

PLACES: 30 places per torn (50% de les pla-
ces per als infants inscrits a la ludoteca i 50% 
de places obertes)

INSCRIPCIONS 

On line:
Matins: A partir del 17 d´abril, de dilluns a 
divendres de 9.00 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 19.30 h

Presencial:
Dimarts 18 d´abril de 16.00 a 19.30 h
Dissabte 22 d´abril de 9:00 a 14.00 h

QUOTES:
45 € per torn



SERVEIS ACOLLITS                  

PROGRAMA TEMPS PER A TU                  

És un servei per fomentar el lleure de qualitat 
dels infants, joves i persones adultes amb dis-
capacitat i, alhora, per promoure la concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal de les 
persones cuidadores. 
Té tres línies d’actuació: una dirigida a perso-
nes cuidadores d’infants de 0 a 4 anys, l’altra a 
nens i nenes de 4 a 18 anys i l’última adreçada 
a joves i persones adultes.
L’adreça de contacte del servei és estemps-
pertu@bcn.cat.

KONSULTA’M                       

El seu objectiu és atendre els i les adolescents 
i joves d’entre 12 i 22 anys que necessiten 
una resposta especialitzada, àgil i immediata. 
També pot orientar  les famílies i els i les pro-
fessionals que treballen amb joves i adoles-
cents. El trobareu  tots els dimecres de 15 a 19 
h a la Sala Jove del Centre Cívic Casa Groga i 
no cal cita prèvia. L’atenció també pot ser te-
lefònica (648 886 626) o per correu electrònic  
konsultam.hsrafael@hospitalarias.es

ALTRES SERVEIS                               

BAR  CAFETERIA                     

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 
a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14.30 h i de 17 a 21.30 h
Diumenges d’hivern (octubre-març), només 
obert al matí de 10 a 15 h

SERVEI DE BARCELONA WIFI                    

Amb el teu ordinador portàtil pots venir al Cen-
tre Cívic i connectar-te a Internet.

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS                  

Espai per fer propostes i suggeriments de 
tallers i activitats. A la bústia que trobaràs a 
recepció.

150 M                          

SUPORT A CREACIONS D’ARTS ESCÈNI-
QUES 
Servei que dona suport a totes aquelles per-
sones, grups formals, col·lectius i associaci-
ons de creació artística i cultural, i que posa a 
la seva disposició espais d’assaig, dels quals 
es pot fer ús a canvi d’una col·laboració pac-
tada amb l’equipament i emmarcada en la pro-
gramació del Centre. 

SHOW ME!                      

Espai de programació que té la voluntat de 
presentar les propostes artístiques i comuni-
tàries de totes les persones, grups i entitats 
que s’apropen a la Casa Groga amb la voluntat 
de desenvolupar i mostrar un projecte de caire 
artístic i/o sociocomunitari. Els formats poden 
ser molts i diversos: assajos oberts, treball en 
curs, portes obertes, mostres audiovisuals, 
jornades...,qualsevol proposta artisticosocial 
en construcció o permeable a canvis. El públic 
assistent i els participants, previ acord amb 
les companyies, poden transmetre un feed-
back quant a les peces representades. Fes-
nos arribar la teva proposta!



Av. Jordà, 27. 08035 Barcelona
Tel: 934186531
cccasagroga@qsl.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

Horaris d’obertura:
De dilluns a divendres 
de 9 a 22 h

Com arribar:
Bus: 19, 27, 60, 76, 119, 185, B19, H4,
V15 i V21.
Metro: L3 i L5 Vall d´Hebron

 instagram.com/centreciviccasagroga
 twitter.com/casagroga
 youtube.com/@centreciviccasagroga7284
 facebook.com/ccasagroga

Web Centre Cívic Casa Groga:

Vols estar al dia de tot el que passa a Casa 
Groga? Inscriu-te al butlletí:

Districte
d’Horta-Guinardó

CENTRE CÍVIC CASA GROGA                       
 


