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PRIMAVERA 2017 AL GARCILASO
Aquesta primavera l'Espai Jove ofereix de tot: tindrem tallers,
concerts i un munt d'activitats. 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
per passar la tarda! A partir de 12 anys. Totes les activitats són
gratuïtes.
Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Telèfon: 93 256 29 48
: 646 153 726
: Dinamització Intercanviador Joves Garcilaso
: @Espai Jove Garcilaso

ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h

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.

ELS INTERGRUPS GARCILASO

Els Intergrups 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.
Inter Ping-pong: vine cada setmana a entrenar, jugar,
participar en torneigs... amb un professional col·legiat com a
professor.
Dimarts de 17.00 a 19.00 h
Inter Smashers: cada divendres, disposa d'una consola i un
projector per jugar al Súper Smash Bros. Bowl.
Divendres de 17.00 a 20.00 h
Inter Ràdioperiodisme: envia els teus repor tatges a
clubperiodismegarcilaso@gmail.com
Inter a Capel.la: grup de nova obertura. Es busquen joves
interessats en el cant a capel·la. No cal que siguis professional,
només tenir ganes de passar-t'ho bé!
Inter Percussió: grup de nova obertura. Si estàs interessat en
la percussió, la batucada... vine a inscriure't!
Inter Monòlegs: cada dimecres, a partir de les 18.00 h, vine al
grup Bèsties de la Comèdia, amb el conegut monologuista
Xavier Castells, de Comedy Central!
PARLEM CLAR!!

És un espai lliure de prejudicis, on pots parlar entre iguals,
conèixer gent, intercanviar experiències, donar suport... El
primer grup és sobre Diversitat Sexual. Si t'interessa, vine a
informar-te'n.

ACTIVITATS SETMANALS

Per a aquelles persones que voleu provar activitats noves,
aquesta és la vostra! Cada setmana, dilluns i dimecres hi ha
programades diferents activitats. Digueu-nos què us interessa i
us direm quan ho farem. Algunes propostes:
- SingStar, Just Dance i karaoke projectat
- Tallers de màgia i malabars
- Torneigs de ping-pong
- Cuina freda, berenars i receptes
- Manualitats
- Concurs Kahoot!
- Escacs
- I moltes més!
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 el nivell de
conversa.
Informa-te'n i troba el teu grup segons els teus interessos i
horaris.
Per a joves de 12 a 35 anys. Reunió informativa.
Monday to Friday from 4 to 9 pm
Are you thinking of improving your Spanish or Catalan? Would
you want to meet local people or other foreigners who are
interested in learning other languages? Could you teach your
native language? Get more information and ﬁnd your exchange
group.
Addressed to young people from 12 to 35 years old. Information
meeting

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

CONCURS FOTOGRÀFIC
#ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIA

Quatre parets, un sostre i un terra poden contenir moltes coses,
però el que passa dins d'aquestes quatre parets ho decidim
nosaltres. Per això decidim i reivindiquem que… a partir d'ara,
l'Espai de Trobada de l'Intercanviador Jove de l'Espai Jove
Garcilaso es declara: ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIA!
Què és?
Òbviament, un concurs fotogràﬁc, sí, però que va sobre les
diferents temàtiques mensuals que anirem proposant. Aquestes
temàtiques estaran relacionades amb les diverses formes de
violència que ens envolten (cada trimestre us direm de quin
tipus de violència volem que tractin les fotograﬁes).
Com s'hi participa?
És tan senzill com pujar una fotograﬁa que reﬂecteixi la temàtica
escollida per aquell trimestre a un compte d'Instagram, i
etiquetar el perﬁl @espaijovegarcilaso amb el hashtag
#espailliuredeviolencia i el hashtag corresponent del
trimestre.
I què guanyo?
De les fotos participants, el jurat n'escollirà un màxim de vint,
que s'exposaran a l'Espai de Trobada de l'Intercanviador Jove, i
d'aquestes vint, se'n premiaran tres.
Al ﬁnal de curs, se escollirà la “millor” foto d'entre totes les
premiades, que serà guardonada a la Gala dels Garcis 2017
amb un Supergarci.
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'una
educadora, els i les joves deﬁneixen la programació i
s'impliquen en la construcció dels projectes. Un espai dinàmic,
divertit i educatiu.
Cal inscripció prèvia i entrevista amb l'educadora. Places
limitades. Més informació: lasalagarcilaso@gmail.com

CIBERCAIXA

Equipada amb ordinadors, pissarra digital, Internet... Un espai
d'aprenentatge on es desenvolupen tallers, i 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
Vine a celebrar Diades Internacionals, Festes Culturals... com la
Diada de Sant Jordi, la Diada Internacional contra la Homofòbia
i la Festa de la Primavera.
4t ANIVERSARI DE L’INTERCANVIADOR JOVE!

Durant el mes d'abril, hi haurà una programació especial per tal
de celebrar el 4t aniversari de l'Intercanviador. Apropa't a
celebrar amb nosaltres aquestes dates tan especials!
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.
Més informació:
intercanviador@espaijovegarcilaso.org
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
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h

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:
SERVEI D’ATENCIÓ INDIVIDUAL I CONFIDENCIAL
Dilluns i dijous, de 16.00 a 20.00 h

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 i ho pots fer directament a l'Espai Jove o
per:

@: consulta_aquitescoltem@bcn.cat
: 619 01 91 09
TALLERS I ACTIVITATS EN GRUP
Dilluns i dijous, de 16.00 a 20.00 h

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

SEX GAME
Els dilluns 3 d'abril, 8 de maig i 12 de juny de 18.00 a 19.30 h

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!!!
No cal inscripció, vine i gaudeix!!!
Atenció! El Sex-Game del 3 d'abril serà el SUPERSEX-GAME,
on vindran joves de diferents equipaments de tota la ciutat, no
t'ho perdis!!!
JAC: JOVES ARTISTES CREANT
Dimarts de 18.00 a 20.00 h

Vols participar en un grup de joves que estan preparant la VI
Gala dels Garci? Aquest és un espai de creació on pots
desenvolupar les teves habilitats artístiques i personals amb
professionals especialitzats en arts escèniques. Si t'agrada
cantar, ballar i expressar-te, i vols fer un pas més, dóna ales a la
teva creativitat i no deixis passar aquesta oportunitat!!
Cal inscripció prèvia.
Més informació:
Telèfon: 93256 29 59 / 652 798 816
garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat/
consulta_aquitescoltem@bcn.cat
:www.facebook.com/aqui.tescoltem

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Com cada any, la Xarxa de Punts d'Informació organitza
diferents campanyes d'interès. Durant aquest trimestre us
proposem aquestes temàtiques:
BARCELONA TREBALL JOVES

Tens entre 16 i 35 anys i busques feina? Saps de què pots trobar
feina? Tens clar els passos que cal fer per iniciar la recerca?
Participant en les activitats de "Barcelona Treball Joves" podràs
millorar el teu perﬁl professional i aproﬁtar els recursos i les
oportunitats que tens a la teva ciutat per treballar.
Més informació al PIJ Garcilaso.

COACHING LABORAL

Alguna vegada has pensat que necessitaries parlar amb algú
perquè t'ajudi a deﬁnir el teu procés de recerca de feina o a
concretar el teu projecte professional?. Els Punts d'Informació i
Barcelona Treball Joves posen a la teva disposició un COACH
expert en Orientació Laboral per acompanyar-te i resoldre els
dubtes que puguis tenir, així com facilitar-te les claus d'un
procés de recerca de feina personalitzat, adequat i proﬁtós.
Quatre sessions.
GARANTIA JUVENIL

Informa't al PIJ sobre la Garantia Juvenil. Si tens entre 16 i 29
anys i no estàs ni treballant ni estudiant, aproﬁta aquest
programa Europeu mitjançant el qual podràs trobar una
formació, unes pràctiques o una feina. Vine al PIJ i t'ajudarem!
Per obtenir més informació i fer reserves, contacteu amb el PIJ
Garcilaso: tel. 93 256 29 59, pijgarcilaso@bcn.cat

MÚSICA A L’ESPAI JOVE GARCILASO
CONCERTS

Vols escoltar música en viu? Cada divendres oferim concerts
gratuïts. Obre la teva agenda i apunta't-ho!
Consulta la programació al web de l'Espai Jove Garcilaso
www.espaijovegarcilaso.org

BUCS D’ASSAIG

Disposem de quatre bucs d'assaig extraordinaris i totalment
equipats perquè puguis venir a gaudir de la teva música. No ho
dubtis i prova-ho!

Horari:
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 h i de 16.00 a 24.00 h
FAMILY FRIENDS

Vine a gaudir de la música amb les persones que t'agradin, tant
si saben música com si no. Jugaràs, riuràs, gaudiràs i seràs
músic una estona.
Contacta'ns i deixa't sorprendre!
Més informació: musica@espaijovegarcilaso.org
Telèfon: 93 256 29 59

TALLERS
Inscripcions:
Al Punt d'Informació Juvenil, a partir del 3 d'abril, de dilluns a
dijous, de 16.00 a 20.30 h
Els tallers comencen la setmana del 17 d'abril i ﬁnalitzen la
setmana del 19 de juny.
Descomptes amb el carnet de l'Espai Jove
TALLERS ÀUDIOVISUALS

Són tallers de deu sessions d'una hora i mitja de durada; el preu
és de 60 euros (*45 euros amb el carnet de l'Espai Jove). Grups
tancats de vuit persones.
Taller de fotograﬁa d'alta qualitat. RAW
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.
Els assistents podran 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 en 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
Adreçat a les persones 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 en 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 ticipants treballaran les edicions
conjuntament per tal de crear una peça audiovisual ﬁnal entre
tots.

TALLERS DE MÚSICA

Són tallers de deu sessions d'una hora i mitja de durada; el preu
és de 54 euros (*39 euros amb el carnet de l'Espai Jove).
Guitarra 1
Dimarts de 19.00 a 20.30 h
Taller d'iniciació per als qui volen començar a tocar la guitarra i
passar-s'ho bé.
Professor/conductor: Edu Duran

Guitarra 2
Dimarts de 20.30 a 22.00 h
Per aprofundir una mica més en l'instrument.
Professor/conductor: Edu Duran
Guitarra rumbera
Dimarts de 19.30 a 21.00 h
Iniciació a la guitarra ﬂamenca.
Professor/conductor: Edu Duran
Edició d'àudio
Dilluns de 19.00 a 20.30 h
Impartit dins l'estudi de gravació del centre per aprendre a fer
servir seqüenciadors d'àudio, com ara Pro Tools, Midi,
microfonia, etcètera.
Veu
De 19.00 a 20.30 h
Baix
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 deu 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).
Urban Dance
Dimarts de 20.00 a 21.00 h
Vols aprendre a ballar hip-hop? Aquest és el teu taller! El hip-hop
és un estil de dansa urbana que ha crescut i s'ha fet molt popular
en els últims anys gràcies a programes de televisió, que encara
el fan més atractiu pels joves amb ganes de gaudir ballant.
Aquest taller és un espai que permet expressar-se a nivell
corporal, treballar el ritme i treure tota l'energia interna de
manera divertida.
New Style
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Taller de hip-hop enfocat a construir shows coreogràﬁcs amb
molta força, coordinació i cohesió de grup. Es treballa la tècnica i
el fons físic, utilitzant músiques d'últimes tendències.
Comercial Dance
Nivell d'iniciació: Divendres de 17.00 a 18.00 h
Taller on es treballen diferents coreograﬁes dinàmiques i
divertides amb música actual, així com les energies i les línies
per treure l'essència de cada participant dintre del ball.
Twerk
Dilluns de 17.00 a 18.00 h
T'agrada el twerking? Vine a viure una experiència terapèutica
de reivindicació i apoderament femení. A les coreograﬁes
mouràs tot el cos treballant la comoditat postural i promouràs els
moviments innats de les dones.

TALLERS 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).

Urban Dance
Dimarts de 20.00 a 21.00 h
Vols aprendre a ballar hip-hop? Aquest és el teu taller! El hip-hop
és un estil de dansa urbana que ha crescut i s'ha fet molt popular
en els últims anys gràcies a programes de televisió, que encara
el fan més atractiu pels joves amb ganes de gaudir ballant.
Aquest taller és un espai que permet expressar-se a nivell
corporal, treballar el ritme i treure tota l'energia interna de
manera divertida.
New Style
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
Taller de hip-hop enfocat a construir shows coreogràﬁcs amb
molta força, coordinació i cohesió de grup. Es treballa la tècnica i
el fons físic, utilitzant músiques d'últimes tendències.

Comercial Dance
Nivell d'iniciació: divendres de 17.00 a 18.00 h
Taller on es treballen diferents coreograﬁes dinàmiques i
divertides amb música actual, així com les energies i les línies
per treure l'essència de cada participant dintre del ball.
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.
Ioga
Nivell d'iniciació: dimarts de 20.30 a 21.30 h
Taller de hatha ioga on es treballaran diferents tècniques
d'estiraments, equilibri, relaxació i respiració mitjançant el
moviment del cos. Practica la meditació i relaxa cos i ment.
Swing
Nivell d'iniciació: dijous de 20:30 a 21:30h
Classes de swing nivell principiant on aprendràs els moviments
d'aquest ball i perfeccionaràs l'estil.
Vine a ballar i sobretot a passar una bona vetllada.

ESPAI DE CREACIÓ
Si ets jove, artista i tens una obra que vols mostrar, aquest és el
teu espai. Contacta amb nosaltres!
VIVER DE GARCI
ENTITATS AMB EL SUPORT DEL CRAJ MÒBIL

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
Shogi
Associació que vol donar a conèixer un dels jocs més
apassionants i complexos que mai s'han creat: el shogi o escacs
japonesos.
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
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

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
districte sobre els temes que siguin del seu interès:
ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació,
associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.
Ens trobaràs al Facebook i a Twitter:
:www.facebook.com/pijgarcilaso
:www.twitter.com/pijgarcilaso
pijgarcilaso@bcn.cat

Referents: Edu i Helena

A més de la informació tenim ordinadors disponibles, un
tauló d'anuncis i fem la tramitació del Carnet d'Alberguista,
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 mig 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., així com sobre
els programes i ajuts que ofereixen la Unió Europea i altres
organismes internacionals per a la mobilitat de persones.

INTERCANVIADOR JOVE
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h

Referents: Francina i Alberto
Adreça electrònica: intercanviador@espaijovegarcilaso.org
A l'Intercanviador et pots embarcar a l'espai de trobada, la sala
d'adolescents, la mediateca, el Pròpolis, els clubs, la
CiberCaixa...
DINAMITZACIÓ JUVENIL I SALES D’ADOLESCENTS
De dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h

Al districte de Sant Andreu trobaràs diferents professionals de la
dinamització juvenil com ara la Rebecca, el Rubén i la Marta, a
qui podràs proposar les teves idees, activitats, etc. Trobaràs tota
la informació a la web de l'Espai Jove:
www.espaijovegarcilaso.org
lasala@espaijovegarcilaso.org
rebeccagarcilaso@gmail.com
“AQUÍ T’ESCOLTEM”
Nerea: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h
Atenció individual i conﬁdencial
Laura: dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h
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.
Adreça electrònica:
garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat
consulta_aquitescoltem@bcn.cat
:www.facebook.com/aqui.tescoltem

PROJECTE MUSICAL I AUDIOVISUAL

ESTUDI DE GRAVACIÓ
Cal concretar l'horari amb el tècnic.
PROGRAMACIÓ DE CONCERTS i BUCS D'ASSAIG
Referents: Jordi o Victor
musica@espaijovegarcilaso.org
PROJECTE AUDIOVISUAL
Referent: Toni
audiovisualsgarcilaso@gmail.com
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 amb Wi-Fi per estudiar sol o en grup. Accés
lliure i gratuït.
Informació: Júlia
salaestudigarcilaso@bcn.cat
CRAJ MÒBIL

Tens un projecte i el vols dur a terme? Necessites ajuda?
Servei de suport i acompanyament a iniciatives juvenils
Referent: Víctor
Informació: 605 064 182
crajmobil@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
info@espaijovegarcilaso.org

C. Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Tel. 93 256 29 59
Bus: 18, 62, 71, N3
Metro: L1, L5, L9 i L10
www.espaijovegarcilaso.org
www.bcn.cat/centregarcilaso
info@espaijovegarcilaso.org
Facebook:
www.facebook.com/
centregarcilaso
Segueix-nos a Twitter i
a Facebook

De dilluns a divendres
de 8 a 01.00h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 22 h
Consulteu horaris especials
de bucs d'assaig

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

