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Aquest hivern l'Espai Jove ofereix de tot: ampliem l'horari de 
l'Intercanviador als dissabtes i des del Punt d'informació juvenil 
oferim tres campanyes amb un munt d'activitats, a més de tallers 
i concerts. Informa't del dia a dia al web de l'Espai Jove 
Garcilaso: www.espaijovegarcilaso.org

INTERCANVIADOR JOVE GARCILASO

A l'Intercanviador Jove tens diferents espais i activitats per 
conèixer gent i aprendre a través de l'intercanvi. És el teu espai a 
les tardes! A partir de 12 anys. Totes les activitats gratuïtes.
Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Espai d'accés lliure, obert i participatiu, per estar a gust i 
conèixer gent. Ubicat a la primera planta amb:
- Zona de treball de grup amb connexió Wi-Fi: per estudiar, fer 
els deures i parlar.
- Pista de jocs: ping-pong, futbolí, jocs de taula i torneigs.
- Chill-out: un espai per relaxar-se, passar-s'ho bé, escoltar 
música i compartir.
- Mediateca: sala de projecció. Proposa música o pel·lícules! 
Pots venir amb més amics.

16 GENER
FEBRER
MARÇ

HIVERN 2016 AL GARCILASO

ESPAI DE TROBADA
De dilluns a dissabte de 16.00 a 21.00 h
NOVETAT: OBRIM ELS DISSABTES A LA TARDA!

ELS CLUBS GARCILASO
De dilluns a dissabte de 16.00 a 21.00 h
NOVETAT: OBRIM ELS DISSABTES A LA TARDA!

Inscripcions en horari de tarda a partir del dia 4 de gener. L'inici 
dels Clubs és el 18 de gener.



Els Clubs són trobades per compartir amb altres joves un mateix 
tema d'interès. Passa-t'ho bé, aprèn i comparteix el que saps! 
Cal inscripció prèvia, places limitades. Cal un mínim d'inscrits 
per començar.

Club del DJ (mescla i scratching, inicial)  
Dilluns de 16.30 a 18.00 h
Club de la Escucha, rap (inicial)   
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Club de la Escucha, rap (avançat)   
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
Club Videojocs (torneigs variats amb projecció) 
Dimarts de 17.00 a 19.00 h
Club de Ràdioperiodisme (gravació i revista) 
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Club Glee (cant i ball, reptes musical)  
Dijous de 18.00 a 20.00 h
Club Smashers (Smash Bross)   
Divendres de 17.00 a 20.00 h

Tu fas el teu Club! Si vols que fem un club d'un tema que 
t'agradi, proposa'ns idees! Mínim cinc joves.

Clubs en construcció: Club de Breakdance, Club de Costura, 
Club de Teatre i Club de Ping-Pong. Si t'interessen, vine a 
preguntar per ells!

ELS TASTETS
Digueu-nos què us interessa i us direm quan ho farem

Per a aquelles persones que voleu provar activitats noves, 
aquesta és la vostra: Tastets de tallers!
 Algunes propostes:
- Taller d'expressió corporal i teatre
- “Singstar” ball i karaoke projectat
- Tallers de màgia i malabars
- Torneigs de ping-pong
- Cuina freda, berenars i receptes
- Pintura corporal, manualitats
- Debats i cinema

PICA-PICA DE LLENGÜES
De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 h

Tens ganes de practicar idiomes? Quina llengua t'agradaria 
millorar? Quina creus que podries compartir a canvi? Espais 
oberts d'intercanvi d'idiomes en grup per millorar al nivell de 
conversa.



Informa-te'n i troba el teu grup segons els teus interessos i 
horaris.
Per a joves de 18 a 35 anys. Reunió informativa dilluns 11 de 
gener a les 18.00 h i dimarts 12 a les 20.00 h.

Monday to Friday from 4 to 9 pm Are you thinking of improving 
your Spanish or Catalan? Do you want to meet local people or 
other foreigners who are interested in learning other languages? 
Could you teach your native language? Get informed and find 
your exchange group.
For young people from 18 to 35 years old. Information meeting 
Monday 11th at 18h and Thursday 12th at 20h.

NOVETAT: nous grups de conversa a partir de les 21.00 h per a 
totes les edats. Vine a informar-te'n a l'Intercanviador o a les 
Sales d'Estudi Nocturnes.

LA SALA
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h

Espai exclusiu per a adolescents d'entre 12 i 16 anys, ubicat a la 
primera planta de l'Espai Jove. Amb l'acompanyament d'un 
educador, els joves definiran la programació i s'implicaran en la 
construcció dels projectes. Un espai dinàmic, divertit i educatiu.
Cal inscripció prèvia i entrevista amb l'educador. 
Places limitades. Més informació: lasalagarcilaso@gmail.com

CIBERCAIXA

Equipada amb ordinadors, pissarra digital, Internet... Un espai 
d'aprenentatge on es desenvolupen tallers, a més d'activitats 
audiovisuals, d'edició i laborals, entre d'altres.
Informa't de les activitats i dels horaris de cada trimestre.



ALTRES ACTIVITATS A L’INTERCANVIADOR JOVE

VISITES GUIADES
Els divendres, a les 17.00 h, i el primer dimarts de cada mes, 
a les 12.00 h.

Cal un mínim d'inscrits i demanar cita prèvia.
Si vols informar-te sobre el projecte, tant si t'interessa 
personalment com si és per a una altra persona, pots conèixer 
les activitats en directe a través d'una visita pel centre i del 
visionat de vídeos.

ESPAI PRÒPOLIS

Un espai de creixement personal situat a la segona planta de 
l'Intercanviador
Activitats en grup o individuals per conèixer-nos i entendre'ns 
millor.
En totes les activitats, allò que més importa ets tu i el teu camí.
Places limitades. Inscripció de les activitats al PIJ Garcilaso. 
M intercanviador@espaijovegarcilaso.orgés informació: 

TEATRE DE L'OPRIMIT
Dilluns de 20.00 a 22.30 h

Teatre social adreçat a majors de 18 anys. Activitat gratuïta.
Inscripcions: envia un correu electrònic a la Xixa Teatre 
(cursoslaxixateatre@gmail.com)

AQUÍ T’ESCOLTEM

Un espai d'escolta i d'acompanyament gratuït per compartir 
emocions i eines per al creixement personal, en grup o 
individualment, per a nois i noies de 12 a 20 anys.



A l'Aquí t'escoltem trobaràs:

Et sents identificat amb això?
Tinc un mal dia i necessito parlar amb algú; estic angoixat; estic 
fet un embolic; em sento desanimada; necessito un canvi i no sé 
per on començar; em preocupa el sexe, l'amor, la parella… Si és 
així, pots demanar hora a l'Aquí t'escoltem!
Cal demanar cita prèvia al correu:
 consulta_aquitescoltem@bcn.cat o directament a l'Espai Jove.

Tallers gratuïts per aprendre més sobre tu mateix/a, adquirir 
noves habilitats, treballar l'autoestima, l'assertivitat i compartir 
experiències amb altres joves des dels temes que més 
t'interessin, vine a proposar-los!

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL I CONFIDENCIAL
Dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h

TALLERS I ACTIVITATS EN GRUP
De dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h

KARATE KYOKUSHINKAI
Tots els dilluns de 18.00 a 20.00 h a partir de l'11 de gener

Nous tallers:

Vols aprendre tècniques professionals de karate a un nivell 
inicial? Vols millorar les teves habilitats físiques i mentals? Vols 
saber què significa realment la concentració? Vine a conèixer-te 
millor a tu mateix@ i altres joves de la teva edat!
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

SEX-GAME
Els dimecres de forma quinzenal, de 17.00 a 19.00 h, a partir 
del 27 de gener a l'Intercanviador.

Preguntes... confessions... proves... vols parlar sobre sexualitat 
amb gent de la teva edat? Fem-ho divertit i juga al Sex-game, un 
joc de taula amb premis especials!



TALLER DE MÀGIA
Els dimecres de forma quinzenal, de 18.00 a 20.00 h, a partir 
del 20 de gener

T'agrada la màgia? Si vols millorar o aprendre tècniques de 
màgia, i a parlar en públic i perdre la vergonya, aquest és el teu 
taller!  Cal inscripció prèvia, places limitades.

SÓC DONA!
Els dimecres de forma quinzenal, de 18.00 a 20.00 h, a partir 
del 20 de gener

Vols tenir més pistes per entendre't com a persona i com a dona? 
Vine a participar al nostre espai de trobada, un espai per parlar 
entre nosaltres sobre que vol dir ser dona, quin es el canvi que 
hem viscut als nostres cossos, com vivim el nostre cicle 
menstrual i com el nostre cos ens comunica quin estat 
emocional estem vivint. Per a joves de 16 a 20 anys.
Demana més informació al correu electrònic, per facebook o per 
whatsapp.

HORTALITZA’T
Els dimecres de forma quinzenal, de 18.00 a 20.00 h, a partir 
del 20 de gener

Participa i crea un hort urbà a Garcilaso! Què vols plantar, quan i 
com? Vols aprendre a cuidar plantes i recollir-ne els fruits? Si et 
motiva crear a més de relaxar-te, vine a demanar informació!

Més informació:
Telèfon: 93 256 29 59 / 652 798 816
Correu: garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat/ 
consulta_aquitescoltem@bcn.cat
Facebook: https://www.facebook.com/aqui.tescoltem
Twitter: http://twitter.com/Aquitescoltem

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

CAMPANYA INFORMA’T
De l’1 de febrer al 18 de març

La Campanya Informa't pretén oferir informació i orientació 
sobre els Programes de Formació i Inserció (PFI), les Proves 



d'Accés, el Batxillerat, Cicles Formatius, Estudis Universitaris…
Es faran diferents activitats per tota la ciutat.

LES VIES D’ESTUDI QUE CAL SABER
Dijous 18 de febrer a les 18.00 h 
Biblioteca Trinitat Vella

Joves! Us convidem a una sessió oberta per a tots aquells que 
vulgueu conèixer les diferents opcions que podeu triar després 
de l'ESO o del Batxillerat, els tipus de cicles formatius que cal 
conèixer, les proves, etc. Vine i informa't de l'itinerari més adient 
per a tu...

XERRADA PER A PARES, MARES I PROFESSIONALS: 
ITINERARIS FORMATIUS DESPRÉS DE L'ESO I DEL 
BATXILLERAT
Dijous 3 de març a les 19.00 h
Espai Jove Garcilaso

Xerrada informativa sobre les novetats del sistema educatiu i les 
diferents possibilitats acadèmiques i formatives a què poden 
accedir els i les joves que finalitzen els estudis d'ESO o de 
Batxillerat, independentment de si han obtingut el graduat 
corresponent. Activitat adreçada a pares i mares d'alumnes, i als 
professionals que formen part del teixit socioeducatiu i que 
participen en l'orientació acadèmica dels joves.

ENCARA NO HO SAPS?
Dijous 10 de març a les 18.00 h 
Espai Jove Garcilaso

Encara no tens clar què vols ser de gran? Nosaltres tampoc ho 
sabíem... Vine i t'ajudarem a trobar el camí més adient per a tu. O 
fins i tot, si vols assegurar-te de les teves decisions, aquest és el 
teu espai, on coneixeràs i potenciaràs les teves habilitats. T'hi 
esperem!



BARCELONA TREBALL JOVES

OBJECTIU PROFESSIONAL: EL PRIMER QUE HAS DE 
TENIR PER TROBAR FEINA
Dijous 21 de gener a les 11.00 h

Tot camí comença en un mateix. Saber de què vols treballar 
t'estalviarà molt de temps i et farà més eficaç en la recerca de 
feina. Aquí podràs identificar els teus interessos professionals i 
dissenyar la teva estratègia per a la recerca de feina.

TALLER PRÀCTIC: VINE A FER QUE EL FACEBOOK 
SERVEIXI PER BUSCAR FEINA
Dijous 18 de febrer a les 11.00 h

Fes un perfil professional al Facebook sense perdre el teu perfil 
privat. Coneix tots els trucs per generar la teva marca personal i 
que no t'enganxin amb comentaris o fotos fora de lloc.

EL CV I LA CARTA: PREPARA LA TEVA MILLOR 
PRESENTACIÓ
Dijous 17 de febrer a les 11.00 h

El currículum vitae i la carta de presentació són la primera 
imatge que s'emporta l'empresa de tu. Tingues clar quina és la 
informació més important per posar-hi segons el teu perfil i quina 
és la millor manera de presentar-lo.

Altres serveis:

COACHING LABORAL PER A JOVES
Tots els dimarts a les 12.30 h

Alguna vegada has pensat que necessitaries parlar amb algú per 



què t'ajudi a definir el teu procés de recerca de feina o a 
concretar el teu projecte professional? Barcelona Treball Joves i 
el PIJ Garcilaso posen a la teva disposició un COACH expert en 
Orientació Laboral per acompanyar-te i resoldre els dubtes que 
puguis tenir, a més de facilitar-te les claus d'un adequat i profitós 
procés de recerca de feina personalitzat.

Per obtenir informació i fer reserves, contacteu amb el PIJ 
Garcilaso: Telèfon: 93 256 29 59
Adreça electrònica: pijgarcilaso@bcn.cat

MÚSICA A L’ESPAI JOVE GARCILASO

CONCERTS

Mes Dia Hora Grup Entrada

15 22.00 Cafè concert: OPCIÓ 2 lliure

22 22.00 Escorpiones  lliure

29 22.00 JAM   lliure

5 22.00  Pink Floyd covers  lliure

19 22.00 Cafè concert  lliure

26 22.00 Concert  lliure

4 22.00 Acid Snot  lliure

1 22.00 Concert  lliure

18 22.00 Cafè concert  lliure

25 22.00 Concert  lliure
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TALLERS

TALLER DE FOTOGRAFIA D'ALTA QUALITAT. RAW

Inscripcions:
Inscripcions al Punt d'Informació Juvenil, del 7 al 15 de gener, de 
16.00 a 20.30 h. Inici dels tallers la setmana del 18 de gener
Descomptes amb el carnet de l'Espai Jove

Novetat. Proposta de tallers audiovisuals:
Són tallers d'una hora i mitja de durada i deu sessions; el preu és 
de 60 euros (*45 euros amb el carnet de l'Espai Jove). Grups 
tancats de vuit persones.

El curs s'adreça a fotògrafs i a amateurs avançats que vulguin 
descobrir totes les possibilitats de treballar amb el format RAW 
de les càmeres.
El curs permetrà als assistents conèixer totes les eines i tots els 
avantatges que suposa treballar en aquest format i fer el 
processament amb els diferents programes. Professors: Marcos 
Miguélez i Javier Miguélez

CREA EL TEU ÀLBUM DE FOTOGRAFIA

Destinat a les persones interessades a fer àlbums de les seves 
col·leccions de fotografia: viatges, aniversaris… Cada alumne 
ha de portar les seves fotografies per elaborar el primer àlbum. 
Professors: Marcos Miguélez i Javier Miguélez

INTRODUCCIÓ AL PHOTOSHOP

Per a aquells que vulguin millorar les seves imatges utilitzant 
Photoshop. El seguiment del curs permetrà a l'alumne aprendre 
l'ús de les eines més importants del programa, així com diverses 
eines de retoc i gestió de fotografies. Professors: Marcos 
Miguélez i Javier Miguélez



INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL RÈFLEX

Destinat a les persones interessades a aprendre i millorar les 
seves fotografies. Durant els tallers es desenvoluparan sessions 
teòriques amb exercicis pràctics. Professors: Marcos Miguélez i 
Javier Miguélez

TALLER ADOBE PREMIERE

Formació que té com a objectiu conèixer a fons el funcionament 
del programa Adobe Premiere.
Des dels conceptes més bàsics fins a les eines d'edició més 
avançades. Els par t ic ipants trebal laran les edicions 
conjuntament per tal de crear una peça audiovisual final entre 
tots.

HIP-HOP
Nivell intermedi: dimarts de 17.30 a 19.00 h
Nivell avançat: dimarts de 19.00 a 20.30 h

Tallers per a joves de 12 a 18 anys:

L'oferta de tallers especialitzats en danses urbanes és de 15 
euros al trimestre per 10 sessions d'una hora i mitja, i de 10 euros 
per les sessions d'una hora. Preu subvencionat per l'Ajuntament 
de Barcelona. Per beneficiar-se del descompte cal tenir el carnet 
de l'Espai Jove.

Aprendràs nous estils de ball; una proposta interessant per a la 
tarda de dimarts.

STREETDANCE
Grup 1: dimecres de 16.00 a 17.00 h

Vols aprendre a ballar nous ritmes urbans? Al taller de 
Streetdance es treballaran els diversos estils de dansa urbana.

LADYSTYLE
Nivell d'iniciació: dissabte de 10.00 a 11.00 h

Participa en un taller de diferents combinacions musicals en què 
a través d'un ball es treballa l'autoestima i la correcció postural.



IOGA
Nivell d'iniciació: dimarts de 20.30 a 21.30 h

Tallers per a joves de 18 a 35 anys:

Aquests tallers estan especialitzats principalment en el 
moviment del cos a partir de diferents modalitats. El preu és de 
45 euros (* 30 euros amb el carnet de l'Espai Jove) pels tallers de 
deu sessions d'una hora i 60 euros pels tallers d'una hora i mitja 
(* 45 euros amb el carnet de l'Espai Jove).

Taller de ioga de la força (hatha ioga) on es treballaran diferents 
tècniques d'estiraments, equilibri, relaxació i respiració 
mitjançant el moviment del cos.

FUNKYSTYLE
Dimarts de 20.30 a 21.30 h

T'apassiona ballar? T'encanten els estils més funk? Aquest és el 
teu taller! Perfecciona el teu estil de dansa urbana.

LADYSTYLE
Nivell d'iniciació: dissabte de 10.00 a 11.00 h

Participa en un taller de diferents combinacions musicals en què 
a través d'un ball sensual es treballa l'autoestima i la correcció 
postural mentre et poses en forma d'una manera sexy i divertida.

ESPAI DE CREACIÓ

Si ets jove, artista, i tens una obra que vols mostrar, aquest és el 
teu espai. Contacta amb nosaltres!

EXPOSICIONS
Fins al 15 de gener

Exposició dels treballs del XI Concurs de Fotografies del GAG 
(Grups d'Amics Gais, Transsexuals i Bisexuals de Barcelona).



ALTRES ACTIVITATS

LABORATORI LÚDIC
15 de gener, 19 de febrer i 18 de març sempre de 20.00 a 
00.00 h

T'imagines poder provar infinitat de jocs de taula en grup i gratis? 
Ja és possible a Garcilaso. El grup de creadors de jocs de taula 
LUDO ens convida un cop al mes a provar tot tipus de jocs. 
Passes el vespre amb nosaltres?

VIVER DE PROJECTES. Activitats per a joves 
impulsades per entitats

ENTITATS AL VIVER DE PROJECTES

Associació Ludicocultural Stronghold
Tallers d'armes i escuts; torneig de bloodbowl per a rookies; 
softcombat; munchkin; rol de taula i diferents activitats.
Més informació: www.alcstronghold.com

Associació Cultural Metalcova
Organització de concerts i festival de música heavy metal. 
Projeccions audiovisuals.
Més informació: metalcova@gmail.com

Colla Jove Castellera de Barcelona
Castellers joves de la ciutat de Barcelona. Entitat molt jove, amb 
poc més d'un any d'existència a la ciutat; cada dia són més a la 
colla. Uneix-t'hi!
Més informació: info@jovedebarcelona.cat

AKA, Associació de K-Cultural Asiàtica
Associació que vol donar a conèixer la cultura asiàtica entre els 
joves. Realitzen activitats i jornades diverses: música, jocs de 
taula, idiomes, etc.
Més informació: asociacionaka.wordpress.com 

Grup Joventut Barcelona - Save the Children
Entitat de dimensió internacional que treballa per sensibilitzar la 
societat i fer conèixer els drets dels infants.
Més informació: gjbarcelona@savethechildrenjuventud.es



SERVEIS

Ens trobaràs al Facebook: www.facebook.com/pijgarcilaso i a 
Twitter: www.twitter.com/pijgarcilaso
pijgarcilaso@bcn.cat
Referents: Edu i Helena

El Punt d'Informació Juvenil, ubicat a la planta 0 de l'Espai Jove, 
té com a funció informar i assessorar les persones joves del 
distr icte sobre els temes que siguin del seu interès: 
ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació, 
associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.
A més de la informació tenim ordinadors disponibles i un 
tauler d'anuncis, i fem la tramitació del Carnet d'Alber-
guista, del Carnet d'Estudiant Internacional (ISIC), del 
Carnet de Professor Internacional (ITIC) i del Carnet Jove 
Internacional de Viatge (IYTC).

El PIJ Garcilaso també compta amb les següents 
assessories:

Acadèmica Dilluns a la tarda (cita prèvia)
Assessoraments sobre formació acadèmica i ocupacional, 
plans d'estudi, opcions de batxillerat, cicles formatius, cicles de 
grau mitjà i superior, estudis universitaris, proves d'accés, 
beques, titulacions, homologacions, sortides professionals, 
programes de qualificació professional inicial, etc.

Laboral Dimecres a la tarda (cita prèvia)
Assessoraments sobre recerca de feina, revisió de CV, nòmines, 
salaris, convenis, contractes, normativa laboral, drets sindicals, 
etc.

Mobilitat internacional Dijous a la tarda (cita prèvia)
Assessoraments sobre estades a l'estranger per estudiar, 
treballar, aprendre idiomes, fer voluntariat, etc. i sobre els 
programes i ajuts que ofereixen la Unió Europea i altres 
organismes internacionals per a la mobilitat de persones.

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Dilluns i dijous de 10.00 a 13.30 h
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h

INTERCANVIADOR JOVE
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h
NOVETAT: OBRIM ELS DISSABTES DE 16.00 A 21.00 H.

Referents: Joshua i David. Adreça electrònica:
intercanviador@espaijovegarcilaso.org



A l'Intercanviador et pots embarcar a l'espai de trobada, a la sala 
d'adolescents, a la mediateca, al Pròpolis, als Clubs, a la 
CiberCaixa...

DINAMITZACIÓ JUVENIL I SALES D’ADOLESCENTS
La sala Garcilaso. De dilluns a divendres, de 17.00 a 
20.00 h

Adreça electrònica: lasala@espaijovegarcilaso.org
rebeccagarcilaso@gmail.com

Al districte de Sant Andreu trobaràs diferents professionals de la 
dinamització juvenil com ara la Rebecca, el Xavi i la Marta, a qui 
podràs proposar les teves idees, activitats, etc. Trobaràs tota la 
informació al web de l'Espai Jove: www.espaijovegarcilaso.org

AQUÍ T’ESCOLTEM
Nerea: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h
Atenció individual i confidencial. Laura: dilluns i dijous de 16 a 
20.00 h

Adreça electrònica:
garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat/consulta_aquitescoltem@b
cn.cat
Facebook: aquitescoltem

Un espai d'escolta i d'acompanyament per compartir emocions i 
eines per al creixement personal, en grup o individualment, per a 
nois i noies de 12 a 20 anys.

PROJECTE MUSICAL I AUDIOVISUAL

BUCS D'ASSAIG
De dilluns a dijous, de 17.00 a 24.00 h
Divendres de 17.00 a 1.30 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 24.00 h

ESTUDI DE GRAVACIÓ
Cal concretar l'horari amb el tècnic.

PROGRAMACIÓ DE CONCERTS
Referents: Jordi o Victor. Adreça electrònica: 
musica@espaijovegarcilaso.org

PROJECTE AUDIOVISUAL
Referent: Toni. Adreça electrònica:
 audiovisualsgarcilaso@gmail.com



Disposem de cinc bucs d'assaig totalment equipats amb els 
següents preus:
Grups no professionals:
Els preus s’aplicaran en funció d’aquestes variables: hora lliure, 
edat i pack d’hores.

Hora lliure      10,00 e

Pack 10 h 95,00 e (9,50 e/h)

Pack 12 h 108,00 e (9,00 e/h)

Pack 16 h 136,00 e (8,50 e/h)

Pack 20 h 160,00 e (8,00 e/h)

Pack 24 h 180,00 e (7,50 e/h) 

Packs d’hores

Hora lliure      7,00 e

Pack 10 h 65,00 e (6,50 e/h)

Pack 12 h   72,00 e (6,00 e/h)

Pack 16 h   88,00 e (5,50 e/h)

Pack 20 h 100,00 e (5,00 e/h)

Pack 24 h 108,00 e (4,50 e/h) 

Packs (menors de 18 anys)

0,5 h    5,00 e 3,50 e

1 h  10,00 e 7,00 e

1,5 h  15,00 e 10,50 e

2 h  20,00 e 14,00 e

2,5 h  25,00 e 17,50 e

3 h 30,00 e 21,00 e

3,5 h 35,00 e 24,50 e

4 h 40,00 e 28,00 e

4,5 h 45,00 e 31,50 e

5 h 50,00 e 35,00 e   

Hores lliures (menors de 18 anys)

Informació: 
pregunta pel Jordi  o pel Víctor. 

Adreça electrònica: 
musica@espaijovegarcilaso.org



SALES D’ESTUDI NOCTURNES
De dilluns a divendres, de 21.00 a 1.00 h. 
Vigílies de festius tancat.

*L'equipament també té una sala d'estudi habilitada. Durant tot 
l'horari d'obertura (de 9.00 a 21.00 h) únicament cal registrar-se 
a l'entrada amb el carnet de l'Espai Jove Garcilaso.
Un espai agradable per estudiar sol o en grup amb Wi-Fi. Accés 
lliure i gratuït. Comencem a l'octubre.

VIVER DE PROJECTES JUVENILS
Horari d'assessorament tècnic:
Dimarts de 9.00 a 14.00 h i dijous de 16.00 a 21.00 h

Referent: Carol. Adreça electrònica: vivers@craj.bcn.cat
Tens un projecte i el vols dur a terme? Necessites ajuda? Vine al 
Viver!
Servei d'assessorament, suport i acompanyament a iniciatives 
juvenils
Informació: 605 064 182; vivers@crajbcn.cat

CESSIÓ D’ESPAIS
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

Reserva de sales en funció de preus públics.
Informació: Francesc. Adreça electrònica:
 info@espaijovegarcilaso.org / ccgarcilaso@bcn.cat





Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

Setembre de 8 a 22 h de 
dilluns a divendres 
A partir d'octubre de 8 a 
01.00h de dilluns a dijous 
Dissabtes de 10 a 14 h i 
de 16 a 22 h 
Consulteu horaris especials 
de bucs d'assaig
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