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PROGRAMACIÓ DE      
TEATRE, DANSA I 
ARTS DE CARRER   
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• Urban Llençar’t
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• Park & Sound
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familiar
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• Activitats per a 
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jams al soterrani
• Exposicions

LLEGENDA  

G     Activitat gratuïta

           Música

T      Territori

Apunta’t via web a les
actvitats que calgui
inscripció  

Per més informació inscriu-te al 
nostre newsletter

XERRADES            

L’ARXIU MUNICIPAL DE            
SARRIÀ. 
QUÈ HI PASSA A DINS?         

Dimecres 7 de juny, d’11 a 12 h 
Activitat  gratuïta amb 
inscripció prèvia              

Dins de l’edifici conegut com a 
Vil·la Cecília hi trobem, a més 
a més del Centre Cívic Sarrià, 
l’Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, en-
carregat de la conservació de 
la documentació produïda pel 
Districte i també custodi d’una 
rica documentació històrica 
dels antics pobles que poste-
riorment van agregar-se a Bar-
celona: Sarrià, Sant Gervasi de 
Cassoles i Vallvidrera. A  banda 
de visitar les seves peculiars 
estances, que inclouen, en-
tre d’altres, una petita capella, 
veurem com s’organitza l’arxiu 
i quines curiositats més amaga.  

A càrrec de l’Arxiu Municipal 
del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

TG
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ITINERARIS      

ITINERARIS DE NATURA:           
UNA COLLSEROLA 
SALVATGE             

Dissabte 20 de maig, 
de 9.30 a 13.30 h 
Preu: 16,12 € (3,5 hores)            

En aquest itinerari descobri-
rem els dos ambients forestals 
del Parc Natural de la Serra de 
Collserola: l’alzinar litoral i el 
bosc de ribera.  Tot passejant 
per un tram d’un dels cursos 
d’aigua més estables i llargs 
de la Serra descobrirem com 
són de diferents les plantes 
dels dos boscos i veurem què 
ens diuen els indicadors na-
turals que trobarem al nostre 
pas: rastres de mamífers, cants 
d’ocells, macroinvertebrats de 
l’aigua...  Una ruta de de dificul-
tat fàcil que ens descobreix  un 
paisatge únic i valuós a tocar 
de la ciutat.
Recorregut: 5,5 Km, dificultat 
fàcil 
Per a públic general i familiar 
amb infants a partir de 6 anys.
L’activitat està limitada a un 
màxim de 15 persones per 
grup perquè transitarem per 
una reserva del Parc. 

A càrrec de Pilar Herrero, 
d‘Ecoitineraria

VISITA A CAN CALOPA. 
EL CELLER DE 
BARCELONA              

Dissabte 10 de juny, 
de 12.30 a 14 h
Preu: 6,39 €                                    

Saps  que a Barcelona encara 
es produeix vi? Amb aquesta 
visita coneixerem el celler de 
l’únic vi elaborat a Barcelona, 
descobrirem el patrimoni rural 
d’una masia centenària del se-
gle XVI i, com no pot ser d’una 
altra manera,  finalitzarem la 
visita amb un tast dels vins de 
Can Calopa.
Per conèixer més el projecte 
pots visitar @cancalopa i 
@olivera_coop

A càrrec del Celler de Can 
Calopa

Activitat inclosa dins del Cicle 
d’Agricultura de Proximitat del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

T T
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ARTS ESCÉNIQUES     
 

MÍNIM PRESENTA...   
OKULTO                  

Dissabte 13 de maig, a les  18 h
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia              

El projecte guanyador de l’edi-
ció del Mínim HIVERN 2022, 
presentat per la companyia 
Nishelma Cia., ens mostra els 
resultats del seu treball basat 
en el moviment, la ingenuïtat i 
les sensacions que s’esdeve-
nen quan alguna cosa ens fa 
sentir realment bé.

A carrec Nishelma Cia.

MÍNIM PRESENTA...                
SOLEIL           

Divendres 9 de juny, a les 20 h 
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia                

Las companyia Las Dos Orejas 
estrenen el projecte “SOLEIL” 
que les va fer guanyar l’edició 
del Mínim TARDOR 2022. En 
aquest espectacle, el teatre, la 
dansa i el circ es donen la mà 
per narrar una història sobre 
una família que no es va poder 
tenir i com els desitjos perso-
nals xoquen amb els projectes 
comuns, fent servir l’absurd i 
el nonsense com a vehicle ex-
pressiu i estètic.

A càrrec Las Dos Orejas

G G

LLENÇART 2023.       
IX MOSTRA DE CULTURA POPULAR I 
ARTS DE CARRER A SARRIÀ            

Dissabte 27 de maig, de 13 a 20 h 
Activitats gratuïtes a l’aire lliure
LLoc: Jardins de la Vil·la Cecília    

Un any més torna la mostra Llençart, una jornada exclusiva i dedi-
cada al circ i les arts de carrer.

Tindrem la participació de les entitats de cultura popular del barri, 
vermut musical, dinar popular, bingo musical, espectacles de circ 
per famílies i un correfoc final.
Com a gran novetat en aquesta edició el grup de jocs de rol allotjat 
al centre dinamitzarà partides amb els jocs més populars: Dunge-
ons and dragons, El senyor dels anells, La llamada de Chutlhu...

Omplim el carrer d’alegria, colors i festa!

Consulteu la programació específica i els horaris al nostre web i a 
la difusió del cicle que trobareu al centre.

T
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URBAN LLENÇART: SHOW & JAM           

HOP FESTIVAL. CONNEXIONS           

Dissabte 22 d’abril, d‘11:30 a 13 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure amb inscripció prèvia
LLoc: Pista dels Jardins de Vil·la Cecília       

Connexions és un viatge per la vida, on a cada destí ens espera 
una sorpresa, un record, una emoció, una situació o una persona.
És una combinació de conceptes interpretats a través del Pop-
ping, Locking, Hip Hop i altres fusions amb una perspectiva dife-
rent, divertida i energètica.
L’obra s’aproxima al públic a través de situacions quotidianes amb 
un rerefons i un missatge.
Està dirigida per Olalla Trabal i Marc Justicia i interpretada per 
nou de les seves alumnes, amb les que han creat un vincle i un 
llenguatge col·lectiu a través del moviment.
Després de l’espectacle, que durarà 15 min aprox. Es durà a terme 
un taller de moviment amb el públic assistent.

Apte per tots els públics.
A càrrec de Fabulous Funkers
Activitat inclosa dins del HOP FESTIVAL

LA QUELA               

Dissabte 22 d’abril, de 13 a 13.30 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure 
LLoc: Pista dels Jardins de Vil·la Cecília        

G

G

Aquest és un espectacle per als 
més petits, amb dramatúrgia de 
Roser Ros i la direcció artística 
de la companyia de dansa urba-
na Brodas Bros. La Quela, que 
ben bé podria ser la neta de “la 
masovera se’n va al mercat”, és 
la protagonista d’aquesta pro-
posta escènica de petit format 
que anirà enfilant ritmes i rimes 
nascudes del retrobament de la 
paraula amb el cant i el movi-
ment. Aquesta proposta, on el 
nou i el vell es tornen a donar 
la mà, s’inspira en el repertori 
de la tradició oral i el recrea a 
través de l’experimentació amb 
llenguatges escènics com la 
música, la dansa contemporà-
nia i el hip-hop. 
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de la Cia Brodas Bros
Activitat inclosa al circuit Barce-
lona Districte Cultural.
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ESPECIAL PETITA   
PROPOSTA DIA DE LA 
DANSA                

Dimecres 26 d’abril, 
de les 17.30 a les 18.20 h
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia.           

Proposta de cos i moviment als 
Jardins de Vila Cecília per cele-
brar la Dansa.
Activitat recomanada per a 
famílies amb infants entre 3 i 
8 anys.  Germans i germanes 
més grans són benvingudes. 
Cal inscripció prèvia.

Taller de moviment a càrrec 
d’Aina de Gispert

SHALOTT              

Dimecres 26 d’abril, 
de les 17 a les 17.30 h
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.             

Només l’acceptació del seu 
caràcter finit omple de signifi-
cat i valor idees com el pas del 
temps, les relacions humanes, 
l’amor o els records. Shalott 
reflexiona sobre totes aquestes 
coses que són inevitables. Ho 
fa amb la dansa contemporà-
nia, amb les acrobàcies dels 
dos ballarins sobre l’escenari i 
apropant-s’hi des de llocs que 
semblarien oposats, com ara 
la innocència i la por. Una peça 
accessible per a tots els públics, 
per fer riure als infants i, alhora, 
per despertar sentiments i sen-
sacions en el públic adult.

A càrrec de la companyia Gui-
llem Batlle i Vlad Ion
Activitat inclosa al circuit Bar-
celona Districte Cultural

G

G

DIA DE LA DANSA     

MONOGRÀFIC DE DANSA CONTEMPORÀNIA + JAM            

Taller de moviment 
Dimecres 26 d’abril, a les 19 h     

Us proposem un espai d’experimentació i creació artística, on es 
treballarà el moviment i la consciència corporal a través de la dan-
sa contemporània. Finalitzarem el taller amb una jam de ball ober-
ta tant a les participants com a espontànies. Cal inscripció prèvia 
pel taller. Cal inscripció prèvia

G
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PARK & SOUND     

RUINOSA Y LAS STRIPPERS DE RAHOLA  

Divendres 16 de juny, a les 20 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure
LLoc: Jardins de Vil·la Cecília     

Aquesta banda underground es defineixen a elles mateixes com: 
“Un grup de subnopunk travesti”. Amb una proposta carregada 
d’energia punk, mamarracheo i sobretot molt humor i sarcasme, 
ens oferiran un concert que mínim farà entrar ganes de fer-se un 
pa amb tomàquet.

G

MOSTRA JOVES CRS +         
XXI SARRIÀ LIVE 
CONTEST           

Dissabte 17 de juny, a partir 
de les 19 h
Activitat gratuïta i a l’aire lliure
LLoc: Jardins de Vil·la Cecília     

Les més joves de la CRS ens 
oferiran un concert amb la fei-
na feta aquest curs. Després 
tindrem el Live Contest que no 
es va poder celebrar a l’octubre 
a causa de la pluja.
Activitat co-organitzada 
amb la Coordinadora Rock 
de Sarrià

OBERTA CONVOCATÒRIA 
PEL XXII CONCURS DE 
DIRECTES DE LA CRS            

Del 1 de juny a 9 de setembre   

Tens un grup de música? Vols 
participar en un concert de 
grans dimensions a la Festa 
Major de Sarrià 2023? Vols re-
novar el teu material? 
Pots consultar  les bases de 
participació, presentar la teva 
maqueta en format MP3 i om-
plir la fitxa d’inscripció mitjan-
çant el correu electrònic joves.
sarria@qsl.cat o a la pàgina 
web del Centre Cívic Sarrià.

 

G T
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PROGRAMACIÓ FAMILIAR       
 

LA PETITA PROPOSTA                    

Dimecres 19 d’abril, 17 de maig i 7 de juny de 17.15 a 18.15h  
Cal inscripció prèvia. 
Per famílies amb infants a partir dels dos anys    

Petites propostes per a famílies de l’Espai Infantil El Parc: pro-
postes senzilles de materials per gaudir d’una estona en família.   
Activitat recomanada per a famílies amb infants fins a 6 anys.  
Germans i germanes més grans són benvingudes. 

ESPECIAL PETITA PROPOSTA DIA DE LA DANSA      

Dimecres 26 d’abril, de 17.30 a 18.30 h            
Cal inscripció prèvia.               

Proposta de cos i moviment als Jardins de Vil·la Cecília per cele-
brar la Dansa.
Activitat recomanada per a famílies amb infants entre 3 i 8 anys.  
Germans i germanes més grans són benvingudes. 

Taller de moviment a càrrec d’Aina de Gispert

LA PETITA BIBLIOTECA                                 

Dimecres 12 d‘abril, 3 i 31 de maig, 14 de juny  de 17.15 a 18.15 h

G

G

Un bagul ple de contes ens 
visitarà dos dimecres al mes. 
Vine a conèixer aquest espai 
tranquil de lectura de contes 
per passar una estona acom-
panyades d’altres històries. 
Activitat recomanada per a fa-
mílies amb infants a partir de 2 
anys. Germans i germanes més 
grans són benvinguts. Cal ins-
cripció prèvia.
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XERRADES FAMILIARS      

Xerrades sobre criança i educació  
Places limitades. Cal inscripció prèvia al web del Centre Cívic.  

G

L’ACOMPANYAMENT DEL PLOR                      

Dimecres 10 de maig, de 17.30 a 19 h                   

Què et passa quan el teu fill la teva filla plora? Saps identificar el 
tipus de plor? Saps acompanyar-lo? Sabies que el plor és regula-
dor de l’estress? A aquesta xerrada explicarem el sentit del plor i 
com acompanyar-lo des del respecte.  

Xerrada a cura de Helena Pérez Izquierdo, educadora, direc-
tora de l’Escoleta Els Encants  i especialista en primera in-
fància.

MATERIALS PER A NADONS: JOC HEURÍSTIC,   
MATERIAL PICKLER I ALTRES RECURSOS  

Dimecres 24 de maig, de 17.30 a 19 h                         

El teu fill te entre 0 i 3 anys i t’agradaria saber quins materials i jocs 
oferir-li? En aquesta xerrada t’explicarem en cada etapa evolutiva 
quin material oferir.

Xerrada a cura de Helena Pérez Izquierdo, educadora, directo-
ra de l’Escoleta Els Encants  i especialista en primera infància
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ACTIVITATS PER A JOVES     

7 X DESCOBRIR:            
GIMCANA JOVE                

Del 17 d’abril al 4 de maig
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia             

Participa en la gimcana jove 
on podràs descobrir els set 
equipaments del Districte que 
ofereixen activitats per a les 
persones joves i guanya premis 
molt llaminers.
Activitat per a qui ha nascut en-
tre el 2007 i el 2010.

Coorganitzada amb CC Casa 
Orlandai, CC Elèctric, CC Va-
llvidrera, CC Vil·la Florida, CC 
Can Castelló, Espai Jove la 
Fontana i PIJ Sarrià - Sant Ger-
vasi

FESTA FINAL:             
7 X DESCOBRIR: 
GIMCANA JOVE            

Divendres 5 de maig, 
de 17 a 20 h
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.           

Gaudeix de l’acte final de 7 x 
descobrir: Gimcana Jove, on 
hi haurà l’entrega de premis i 
una festa amb berenar Activitat 
per nascudes entre el 2007 i el 
2010.

Atenció! Aquesta activitat es 
farà als Jardins de l’Espai 
Jove Casa Sagnier

Coorganitzada amb CC Casa 
Orlandai, CC Elèctric, CC Va-
llvidrera, CC Vil·la Florida, CC 
Can Castelló, Espai Jove la 
Fontana i PIJ Sarrià - Sant Ger-
vasi

CICLE EL RUSC             

El Rusc és un cicle de cessi-
ons d’espais escènics, on jo-
ves companyies i creadores 
disposen de la Sala d’Actes (o 
llocs similars) per a presentar 
les seves últimes propostes. El 
Centre Cívic Sarrià hi posa  les 
condicions tècniques i partici-
pa en la difusió,  per aproximar 
aquestes sessions a les d’àm-
bit professional. 

QUIN PARELL PERILL!            

Dissabte 6 de maig, 
a les 19 h 
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia            

“Quin parell perill!” parla de la 
història de dues germanes que 
passen per un recorregut emo-
cional on, si més no, acabaran 
descobrint que es tenen l’una a 
l’altra. Humor, amor, nostàlgia, 
desengany i tocs de picardia que 
faran viure a l’espectador una ex-
periència que segur el remourà 
per dins. La família pot ser que no 
hi sigui sempre quan volem, però 
si quan es necessita... O no?

A càrrec de Cia (M)Arte

JAM SESSION               
DE JAZZ                      

Divendres 21 d’abril, 
a les 18.30 h           

Tindrem una tarda dedicada 
a la improvisació musical sota 
el paraigua estètic del jazz. Si 
tens ganes de tocar els teus es-
tàndards preferits, agafa el teu 
instrument i vine a la jam!

A càrrec de The Rooftops

G T
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CICLE  DE CONCERTS I JAMS AL SOTERRANI    

Amb periodicitat trimestral s’organitzen concerts i jam sessions 
a la Sala d’Actes del Centre Cívic Sarrià. Hi trobareu grups que 
assagen als nostres bucs, bandes i artistes convidades, i una jam 
session oberta i participativa. 
 

CONCERT QUASI AL SOTERRANI:     
ERA AIXÒ + PATO & QUIM      

Divendres 21 d’abril, a les 18 h    

Per celebrar la primavera, les flors i Sant Jordi, la CRS ens ofe-
reix un concert al aire lliure amb dues de les seves bandes. “Era 
això” ens oferirà un repertori basat en la poesia musicada, ideal 
per celebrar aquestes dates literàries. Tancaran la tarda en “Pato 
& Quim”, un grup que reviurà la més pura Ona Laitena amb adap-
tacions de grans clàssics del Rock dels 60 i 70.

Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.
Activitat exterior, en cas de pluja es realitzarà a l’interior.

OPEN MIC       

Divendres 26 de maig, a les 21 h 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia   

Obrirem la vetllada amb la banda base de la CRS i continuarà amb 
l’Open Mic.  Tant si ets una artista en solitari que vol cantar les 
seves cançons, com una banda que vol mostrar el seu pròxim èxit, 
en aquest espai hi tindràs cabuda. Back Line, escenari i tècnic a 
disposició. Porta el teu instrument!

Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

CRS PRESENTA...       

Divendres 30 de juny, a les 21 h 
Aforament limitat 
Preu: 3,30€        

La CRS convidarà a una banda externa per compartir una nit plena 
de rock i riures.
Grups pendents de confirmació. Consulta la programació al web.

Coorganitza: Coordinadora de Rock de Sarrià.

G

G

G
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EXPOSICIONS        

~DIVERSITY~HAPPINESS~LANDSCAPE~TECKNICOLOR~
 
Del 3 d’abril al 30 de juny                         

Les col·leccions de l’Andrea Martín estan basades en un conjunt  
de pintures abstractes, que conviden l’espectador a transportar-se 
a un món sensorial, de misteri i màgia, mitjançant el color i la llum.
La seva inspiració prové de la natura, de llocs que recorda  olors 
i emocions.
Àrees gruixudes de pintura tapen moments tristos i el regruix 
d’unes altres donen força a moments feliços de la seva vida. Crea 
una composició activa i vibrant, com si tractés de revelar el flux 
continu del seus pensaments i emocions.
Mostrarà diferents col·leccions a l’exposició, transmetent la vibra-
ció del que sent i l’energia de la vida.

Inauguració 19 d’abril a les 19 h.
Trobades amb l’artista. Andra Martin ens explicarà les seves 
col·leccions. Dimecres 10 de maig i dimecres 14 de juny a les 
18:30 h

A càrrec d’Andrea Martín

HECHA EN VENEZUELA    

Del 3 d’abril al 30 de juny                       

“La cámara hace a todos un turista en la realidad de otras perso-
nas y finalmente en la de uno mismo.”, de Susan Sontag.
Aquest projecte parteix de la necessitat de qüestionar certs mo-
dels imposats i assumits per les dones en el seu procés d’inser-
ció social. L’artista Erika Achec parteix del context de Caracas, 
un lloc on, segons la pròpia artista, allò natural mai serà assumit 
amb naturalitat. Aquest fenomen cobra importància donat que el 
Veneçuela és el país amb el nombre més grans d’operacions per 
càpita.

A Càrrec d’Erika Achec

NO RENDIR-SE      

De l‘1 d’abril al 25 de maig                     

Aquesta exposició és més que una exposició, és un cant a la moti-
vació per viure i per riure, a la il·lusió per seguir endavant i als som-
riures que fan companyia. L’Eduard i la Maria Antònia són més que 
els artistes d’aquesta exposició, són una mare i un fill que a través 
de l’art ens mostren els seus somriures que ens acompanyaran 
durant unes setmanes.  

A càrrec d’Eduard i Maria Antònia

G
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LA MAR DE COLORS     

De l’1 d’abril al 13 de maig     

Pintura a l’oli, d’estil impressionista, amb una pinzellada vibrant, 
lluminosa i fresca. Mediterrània, paisatges vora el mar i terres del 
interior. Una mirada cromàtica a la Costa Brava, Empordà i altres 
indrets propers. Josep M.  Corominas Massa, Palamós (Baix Em-
pordà), domiciliat a Barcelona des del 1974 amb 30 anys al sector 
de les arts i la comunicació gràfica. 
Exposicions a Begur i Barcelona; col·lectives a Palamós, Barcelo-
na, Sitges i Calafell. Participació a la 15a Ruta de l’Art a Castelló 
d’Empúries. Tercer finalista al 35è Premi d’Arts Plàstiques de Be-
gur. Seleccionat al concurs pintura de Canyelles (Garraf), 2018 i 
2019.

A càrrec de Josep M. Corominas

A UN PAM DE TERRA (DE 0 A 3 ANYS)   

Del 16 de maig al 29 de juny     

Exposició per a la petita infància, per aquells infants que gategen, 
s’arrosseguen, fan la croqueta, o potser ja caminen. A l’exposició 
ho tindran tot a la seva alçada per poder fer allò que sempre desit-
gen fer: tocar-ho tot! I és què aquesta exposició és sensorial, per 
estimular els sentits, el tacte, la vista...

Xerrada familiar vinculada: El proper 24 de maig a les 17:30 h 
tindrà lloc la xerrada materials per a nadons: joc heurístic, ma-
terial pickler i altres recursos.  

Exposició creada i cedida pel Centre Cívic Trinitat Vella

FULLES. UN MÓN EXTRAORDINARI                      

De l’1 al 30 de juny     

L’exposició parla de la diversitat de formes que podem observar 
en les fulles i de la funció que desenvolupen, en les plantes, com a 
resultat de diferents processos evolutius.
La conferència inaugural serà a càrrec de Francesc Caralt amb 
el títol “ Diversitat, forma i funció de les fulles de les plantes” el 
divendres 2 de juny a les 18 h. Activitat gratuïta
A càrrec de Flora Catalana (www.floracatalana.cat).
Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que orga-
nitza el treball voluntari de persones que estimen la natura, amb 
la finalitat de recollir informació, tant de caire botànic com etno-
botànics, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que 
històricament s’ha desenvolupat al seu voltant.
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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 · 648.111.333
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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AGRUPAMENT ESCOLTA  
SANT IGNASI        

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

COORDINADORA DE          
ROCK DE SARRIÀ (CRS)     

L’Associació Coordinadora 
de Rock de Sarrià té com a 
objectiu promocionar i difondre 
la cultura musical de base. 
L’entitat desenvolupa aquesta 
tasca des del 1998, mitjançant 
la gestió dels bucs d’assaig 
de l’equipa-ment i participa 
en la dinamització juvenil del 
centre cívic amb la programació 
musical.Cada últim divendres de 
mes organitza una jam session 
o un concert a l’equipament 
per donar oportunitats a joves 
músics. Per saber-ne més: 
https://www.facebook.com/crs.
sarria

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.

ENTITATS I GRUPS FORMALS            
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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


