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Primavera 2014 al Garcilaso
Aquesta primavera, torna el Festival Barcelona VisualSound del 6 
al 16 de maig, i l’Espai Jove Garcilaso hi participa amb la catego-
ria de documental de contingut social.
Cada divendres tindràs concerts, i molts tallers i clubs; gaudeix 
amb els col·legues de l’Intercanviador i de l’espai de trobada.
A més, des d’aquesta primavera t’oferim una nova oferta de tallers 
audiovisuals.
Amb el lema de la sostenibilitat i el “compromís climàtic”, l’Espai 
Jove se suma a l’Acord Ciutadà i emprendrà diferents activitats i 
accions a partir d’aquesta primavera.

Sant Jordi 2014
           Piulada per Sant Jordi
           #piuladapersantjordi @EJGarcilaso 

Escriu el teu relat o poema de 140 caràcters i participa al primer 
concurs d’@EJGarcilaso anomenat #piuladapersantjordi. L’hauràs 
de piular de l’1 al 22 d’abril, i la tarda del 23 es farà l’entrega de 
premis en el marc de la Diada de Sant Jordi. A partir de les 19.00 
hores, els guanyadors podran recollir el premi.
Hi haurà tres categories: relat, rapsòdia i poema.

Exposició del primer aniversari de l’Intercanviador Jove
Inauguració de l’exposició: el dijous 3 d’abril. Exposició del 3 al 
30 d’abril a la Sala de Creació en Viu
El 19 d’abril el projecte de l’Intercanviador Jove celebra el primer 
aniversari! Per aquest motiu, volem compartir els millors moments 
d’aquest any de vida amb una exposició fotogràfica durant tot el 
mes d’abril. 

Ja tens el carnet de l’Espai Jove Garcilaso?
L’Espai Jove ja té carnet i te’l pots venir a fer qualsevol tarda al 
Punt d’Informació Juvenil. Només cal que portis una foto i, si ets 
menor d’edat, una autorització.
Totalment gratuït.  

14  ABRIL
MAIG
JUNY

L’Intercanviador Jove

Espai gratuït per a joves de 12 a 35 anys, presentant el carnet de 
l’Espai Jove Garcilaso. 
3, 2, 1... T’atreveixes a volar? A l’Intercanviador et pots embarcar a: 
l’espai de trobada, la sala d’adolescents, la mediateca, el Pròpolis, 
els club’s Garcilaso, la CiberCaixa... i molt més! A continuació es 
descriuen totes les activitats que promouen l’intercanvi juvenil:

Espai de trobada
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h. 

Espai d’accés lliure, obert i participatiu situat a la primera planta amb 
els elements següents:
– Zona de treball de grup, per estudiar, fer els deures, parlar, amb 
connexió Wi-Fi.
– Pista de jocs, ping-pong, futbolí, jocs de taula, torneigs.
– Chill-out, un espai per relaxar-se, passar-ho bé i compartir amb 
altres joves.

Activitats obertes a l’Espai de Trobada
De dilluns a divendres, a les 19.00 h 
Torneigs de jocs gratuïts sense inscripció prèvia.
- Twister 3D: els dilluns
- Trivial: els dimarts
- Dancing step: els dimecres
- Escacs i cartes: els dijous
- Ping-pong: els divendres

Mediateca audiovisual i musical
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h 
Tens música o vídeos que ningú més coneix i que vols compartir amb 
els altres? T’agradaria escoltar o veure produccions de gent jove que 
no han explotat el camí comercial? A l’espai de trobada també hi tens 
la mediateca! Hi podràs fer les activitats següents:
- Escoltar música, veure pel·lícules i documentals.
- El Troc: Taulell d’anuncis per intercanviar amb altres joves conei-
xements, llibres, videojocs, pel·lícules o materials de segona mà. 
Anuncia allò que ofereixes o necessites!
- Projeccions Alucine: Els divendres a les 17.00 h. Pots portar la 
teva proposta de cinema i ho compartirem. 
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Club’s Garcilaso 
Activitats d’intercanvi de coneixements. Cal inscriure-s’hi 
prèviament, places limitades. És necessari un mínim d’inscrits per 
començar el club. Consulta els horaris dels clubs de primavera a 
l’Intercanviador Jove: 

Club Amigurumi (ganxet i trapillo)   
Dilluns, de 17.30 a 19.00 h

Club de la escucha (rap)                         
Dilluns, de 18.30 a 20.00 h

Club “Aprendre a parlar en públic”   
Dimarts, de 19.00 a 20.30 h

Club de l’estudi (reforç i tècniques d’estudi)                 
Dimarts, de 16.30 a 18.00 h (de 12 a 16 anys)

Club Pokémon (torneigs de videojoc)      
Dimarts, de 17.00 a 19.00 h 

Club de periodisme                      
Dimecres, de 16.30 a 18.00 h

Club de curtmetratges                              
Dijous, de 16.30 a 18.00 h 

Club Glee (cant i ball, superació personal)                        
Dijous, de 18.00 a 20.00 h

Club d’escriptura creativa       
Divendres, de 17.00 a 18.00 h

Si tens una idea vine i proposa’ns el teu club!

La sala
De dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h
Espai exclusiu per a adolescents d’entre 12 i 16 anys, situat a la pri-
mera planta de l’Espai Jove. Amb l’acompanyament d’un educador, 
els joves definiran ells mateixos la programació, s’implicaran en la 
construcció dels projectes per desenvolupar l’autoconeixement i les 
seves pròpies capacitats. Un espai dinàmic, divertit i educatiu amb 
suport per al reforç escolar.
Cal inscriure-s’hi prèviament, places limitades. Per a més informació 
adreça’t a l’Intercanviador Jove en horari de tardes: 
lasala@espaijovegarcilaso.org

Pica-pica de llengües
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Tens ganes de tastar nous idiomes? Quina llengua t’agradaria millo-
rar? Quina creus que podries compartir a canvi?
Català, castellà, anglès, rus, neerlandès, alemany, francès, italià, 
portuguès, xinès... intercanviem idiomes a través de jocs i dinàmi-
ques. Vine amb ganes de xerrar i conèixer gent. Bon profit!

Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Hello everybody! Are you thinking of improving your Spanish or Ca-
talan? Do you want to meet local people or other foreigners who are 
interested in learning other languages? 
Join us every Tuesday from 7.30 to 8.30 PM. Free activity, limited 
places.
Where: Espai Jove Garcilaso (Garcilaso street, 103)  
intercanviador@espaijovegracilaso.org

CiberCaixa

Equipada amb ordinadors, pissarra digital, internet... Un espai 
d’aprenentatge on es desenvolupen tallers, activitats audiovisuals, 
d’edició i laborals...
Informa’t de les activitats en grup i horaris de cada trimestre. 
Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Altres activitats de l’Intercanviador
Renova la teva Roba a l’Espai Jove Garcilaso. Especialitat: Roba 
Juvenil. Del 19 al 27 de maig
Recollida de roba juvenil i entrega de punts: del 19 al 27 de maig 
(horari dilluns a divendres de 16:00-21:00h)
Dia mercat d’intercanvi: dimecres 28 de maig 17:00-20:00h
Una xarxa de punts d’intercanvi de peces de roba arreu de la ciutat. 
Podràs portar la roba a l’Espai Jove Garcilaso i t’entregaran uns 
punts per intercanviar-los per altres peces de roba! Una iniciativa per 
fomentar el consum responsable i la prevenció de residus promogu-
da per entitats, associacions, equipaments municipals i ONGs de la 
ciutat. 

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. Per a 
més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Teatre de l’oprimit 
Dilluns, de 20.00 a 22.30 h
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Teatre social dirigit a majors de 18 anys, activitat gratuïta. 
Inscripcions: Envia un correu electrònic a la Xixa Teatre 
cursoslaxixateatre@gmail.com

AQUÍ T’ESCOLTEM

Servei d’orientació individual confidencial 
Consultori obert els dijous, de 16.00 a 20.00 h  
Obert a joves d’entre 12 i 35 anys. Gratuït
Estàs fet un embolic? Estàs desanimada? Et preguntes si el que 
et passa és normal? Necessites un canvi però no saps per on 
començar? Reflexionarem conjuntament i et donarem suport per fer 
front al que et preocupa; família, parella, amics, sexualitat, drogues, 
orientació sexual, confusió, ansietat, dificultats amb l’alimentació...
Pots fer-nos la consulta per escrit, o demanar-nos hora i et donarem 
cita per parlar-ne cara a cara. 
aqui.tescoltem@gmail.com
facebook.com/aqui.tescoltem

GRUPS TRIMESTRALS PRÒPOLIS

Autodefensa i autoconeixement 
Dilluns, setmanal, de 18.00 a 20.00 h  
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Vols conèixer els límits i les potencialitats del teu cos? Vols tenir 
més autocontrol? Necessites sentir-te més fort@? Tens ganes de 
conèixer tècniques d’arts marcials? Per mitjà de diferents tècniques 
corporals i de lluita, experimentaràs el poder del cos i la ment, que et 
permetrà afrontar millor la vida. No cal tenir experiència prèvia. Vine a 
provar una classe! Comença el 28 d’abril. Inscripcions, al PIJ.

Grup Propolitza’t! 
Dimecres, quinzenal, de 18.00 a 19.30 h
Adreçat a joves de 15 a 21 anys
S’acaba quart d’ESO i no saps què triar? Acabes el batxillerat i et 
sents perdut? Estàs desmotivat amb els estudis i no trobes feina? 
Et costa conèixer gent nova? Si tens ganes de compartir aquestes o 
altres preocupacions en grup i perdre la por d’expressar-te, vine al 
grup Propolitza’t! 
Xerrarem, farem exercicis i dinàmiques per guanyar seguretat en 
nosaltres mateixos, conèixer el nostre interior i millorar les “defenses” 
davant la vida. Comença el 7 de maig. Inscripcions al PIJ

ACTIVITATS DE PRÒPOLIS

Intensiu d’autodefensa amb perspectiva de gènere
25 d’abril. Divendres, de 17.00 a 20.00 h 
Adreçat a joves a partir de 16 anys.
Tècniques físiques i verbals per prendre consciència de la violèn-
cia de gènere i fer-hi front. Adreçat a noies i nois a qui preocupa la 
discriminació de gènere i l’homofòbia.

Punt d’informació juvenil

Cicle de Voluntariat Internacional
Durant el mes d’abril, encara seguim dins el Cicle de Voluntariat, 
en què el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de 
Barcelona (CRAJ) conjuntament amb la Xarxa de Punts d’Informació 
Juvenil organitzem xerrades i activitats gratuïtes sobre voluntariat 
internacional. Tant si ets un jove a títol individual com si formes part 
d’una associació, et donarem tota la informació que puguis necessi-
tar sobre els temes següents:
- Camps de treball i estades solidàries
- El projecte “Intercanvis juvenils”
- Voluntariat per a menors a l’estranger
- Servei de Voluntariat Europeu
- I moltes més experiències en les quals tu també pots participar!

Consulta tota la programació a www.crajbcn.cat o pregunta al PIJ 
Garcilaso. L’activitat que durant aquest mes es durà a terme al PIJ 
Garcilaso serà la següent:
Experiències de joves en voluntariat internacional (PIJ Mòbil)
El dijous 10 d’abril, de 18.00 a 19.00 h. 
Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero
Diferents joves del barri t’explicaran les experiències viscudes en 
els seus viatges arreu del món fent voluntariat internacional i com, 
d’aquesta manera, van adquirir experiència i obtenir nocions d’un 
altre idioma i cultura. Vine i comença a pensar en un estiu genial! 

Cicle de Treball a l’Estiu
La Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona ofereix als jo-
ves que vulgueu treballar a l’estiu activitats sobre eines i recursos per 
a la recerca de feina. La campanya constarà de tallers sobre “com 
i on es pot buscar feina”, tallers per aprendre a fer un currículum, 
l’entrega, etcètera, xerrades sobre els sectors amb més demanda 
de la temporada —hostaleria, lleure, comerç, animació turística, 
càmpings, socorrisme, recollida de fruita, esports de muntanya, 
etcètera—.
Més informació: bcn.cat/infojove / bcn.cat/joventut
Algunes de les activitats que organitzarem al PIJ Garcilaso seran les 
següents: 

Descobreix-te per treballar
El dijous 24 d’abril, de 18.00 a 19.30 h. Espai Pròpolis
Ets bo treballant en equip? Saps escoltar les persones? Ets pacient? 
Saps mantenir la calma en moments de tensió? Com et defineixes a 
tu mateix? Per trobar feina és bàsic que coneguis les teves habilitats, 
que descobreixis el que et motiva. D’aquesta manera buscar feina 
serà més motivador i podràs explicar-te millor en una entrevista de 
feina. Descobrir-te a tu mateix@ també t’ajudarà a estimar-te una 
mica més.
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Taller de videocurrículum
El dimecres 30 d’abril, 7 i 14 de maig, de 18.00 a 19.00 h. 
Espai CiberCaixa
En aquest taller pràctic aprendràs a utilitzar de la millor manera el 
llenguatge audiovisual per potenciar la teva imatge davant un món 
laboral cada vegada més competitiu. Activitat gratuïta, imprescindible 
reservar plaça.

Restaurants Viena: coneix la seva selecció de personal
El dilluns 5 de maig, de 18.00 a 19.30 h. 
Sala d’Actes (Espai Jove Garcilaso)
Els restaurants de menjar ràpid són un dels sectors on s’acostuma a 
contractar personal durant l’estiu. Establiments Viena ens explicaran 
quines habilitats i coneixements valoren en els candidats i com duen 
a terme el procés de selecció.

On pots trobar feina a l’estiu
El dijous 22 de maig, de 18.00 a 19.30 h. 
Sala d’Actes (Espai Jove Garcilaso)
L’estiu és una època de contractació de personal, per l’augment de 
vendes i els torns de vacances. Parlarem sobre recursos i sectors on 
és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d’estiu. Posa’t 
les piles per a aquest estiu! Activitat gratuïta, imprescindible reservar plaça.

Entrega de CV
El dijous 29 de maig, a les 11.00 h
Vols que t’acompanyem a entregar currículums a diferents empre-
ses? Et donarem in situ alguns consells per tenir en compte a l’hora 
de presentar-te a una empresa.
Per participar en aquesta activitat és imprescindible passar abans 
pel PIJ Garcilaso per ensenyar el teu currículum. Activitat especial-
ment indicada per a joves de 16 a 21 anys.

Curs bàsic d’anglès per treballar de cambrer o d’atenció al públic
Oferirem durant quatre sessions d’una hora un curs bàsic d’anglès 
per poder-se desenvolupar en el lloc de treball de cara al públic. 
T’ensenyarem a perdre les pors i poder dirigir-te en l’idioma mundial. 
Truca’ns al PIJ Garcilaso i t’explicarem els requisits, les dates i els 
horaris.

Cicle de Turisme
Durant el mes de juny oferirem diferents conferències, xerrades, pro-
jeccions, exposicions, concursos i tallers a càrrec de professionals 
del sector turístic, viatgers amb experiència, fotògrafs, etcètera, que 
t’aproparan a diferents indrets del món i que et donaran idees perquè 
el teu viatge sigui al màxim d’econòmic o el puguis planificar de la 
manera que t’agradi més. 
Consulta el PIJ Garcilaso per conèixer totes les activitats a part de la 
següent:

Descobreix el plaer de viatjar
El dijous 19 de juny, de 18.00 a 19.30 h. 
Espai Pròpolis

No t’has atrevit mai a sortir de la ciutat, però t’agradaria viatjar? Et 
costa conèixer gent, però tens ganes d’aprendre idiomes i descobrir 
llocs nous? Et sents insegur però t’encantaria tenir un rotllo aquest 
estiu?... Vine i compartirem les pors i els plaers de viatjar en grup per 
convertir-les en oportunitats de créixer i descobrir noves facetes de 
tu mateix.

Barcelona Treball Joves
Càpsules formatives gratuïtes adreçades a joves, organitzades per 
Barcelona Activa a diferents equipaments juvenils de la ciutat. Con-
sulta tota la programació i apunta’t a les activitats a 
www.bcn.cat/treball.
Al PIJ Garcilaso es duran a terme diferents activitats durant tot el 
trimestre d’abril a juny, vine i consulta quina és la sessió informativa 
més adient per a tu.

Concerts d’aquesta primavera

Abril
4 abril: A That The Risk
22.00 h. Entrada lliure

11 abril: Patch + grup convidat
22.00 h. 3 €

25 abril: La Venenosa
22.00 h. Entrada lliure

Maig
9 maig: Mercè Sona
22.00 h. Entrada lliure

16 maig: Alf Quartet + Norah Jones Tribut
22.00 h. Entrada lliure

23 maig: Festival El Brot. Concurs de Bandes Novelles de Barcelona
22.00 h. Entrada lliure

30 maig: BCN Ruge
22.00 h. Entrada lliure

Juny
6 juny: Cafè concert
22.00 h. Entrada lliure

13 juny: Momento
22.00 h. Entrada lliure

20 juny: Bendito Desastre
22.00 h. Entrada lliure

27 juny: BCN Ruge
22.00 h. Entrada lliure
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Audiovisuals Garcilaso 

Onzena edició del Festival Barcelona Visual-
Sound

El Barcelona VisualSound és un festival audiovisual que se celebra 
cada any a Barcelona i que combina competicions i activitats gra-
tuïtes, lúdiques i divulgatives, relacionades amb diferents àrees de la 
creació artística audiovisual.
Per a més informació: barcelonavisualsound.org

La programació a l’Espai Jove Garcilaso és la següent:
El 8 de maig, de 19.00 a 21.00 h
Visionat públic de documentals seleccionats  

El 12 de maig, de 19.00 a 21.00 h 
Presentació i visionat de documentals i exposició de fotorepor-
tatges de tallers de creació audiovisual Garcilaso
Després de tres mesos de feina els participants dels tallers de 
creació documental i de fotoperiodisme de l’Espai Jove Garcila-
so presenten les seves peces. En acabar el visionat és mostrarà 
l’exposició fotogràfica on es podrà veure el making off del projecte i 
les fotografies del taller de fotoperiodisme. 

El dimecres 14 de maig, de 19.00 a 20.30 h 
Projecció i fòrum de L’edat del sol, de Sílvia Subiròs
La documentalista Sílvia Subiròs presenta el documental L’edat del 
sol, premi al millor curtmetratge documental al festival d’Alcances de 
Cadis. El documental L’edat del sol és un retrat íntim a José Maria 
Nunes, un cineasta que no deixava indiferent ningú i que intentava 
expressar els seus dilemes existencials mitjançant el cinema.
En acabar el documental hi haurà una entrevista a l’autora i una xerra-
da amb els assistents.

El dijous 15, de 19.00 a 21.00 h 
Projecció, fòrum i xerrada a càrrec de la plataformaindoc.com
Tallers, laboratori d’experimentació i activitats audiovisuals amb 
moltes novetats aquesta primavera. 
Més informació: audiovisualsgarcilaso@gmail.com

Nova oferta de tallers audiovisuals, càpsules d’una hora i mitja durant 
deu sessions, a càrrec de grans professionals:

Tallers audiovisuals (majors de 18 anys) 
NOVETAT!
10 sessions d’una hora i mitja (39 € trimestrals)
Horaris per concretar

1. Taller de doblatge
Si t’agrada el cinema i sempre has tingut la il·lusió de posar la teva 
veu en boca dels teus actors i actrius preferits, en tens l’oportunitat 
en aquest taller!
Aprendràs a treballar la respiració, el silenci, la gravació i edició, i tot 
en un estudi adaptat per a les necessitats d’un bon doblatge.

2. Taller de ràdio
Amb la tecnologia actual pots crear el teu podcast o programa de 
ràdio simplement amb una gravadora i un programari d’edició d’àudio 
de descàrrega gratuïta.
Per crear-lo has de treballar el guió, la locució, l’edició, etcètera.
També aprendràs els secrets del llenguatge radiofònic per expressar 
mitjançant els sons i la música les teves inquietuds i coneixements.

3. Taller de curtmetratge
En aquesta formació aprendràs les diverses fases tècniques i creati-
ves per elaborar un curtmetratge. 
Des de la creació i el desenvolupament de la idea fonamental fins 
al muntatge final del curt. Es treballarà cadascuna d’aquestes fases 
amb l’objectiu final de crear un curtmetratge col·lectivament.

4. Taller de stop-motion
Fes un curt amb el teu mòbil amb la fotografia en moviment! Aprèn a 
crear vídeos en stop-motion.

5. Taller de radioteatre
Antigament el radioteatre tenia enganxades les famílies rere un tran-
sistor i molts somiaven ser protagonistes d’una història. En aquest 
taller tens l’oportunitat de ser protagonista i aprendre tots els secrets 
per interpretar amb la teva veu un radioteatre.
També treballaràs l’edició, el muntatge, el guió sonor, etcètera.

6. Taller Adobe Premiere
Formació que té com a objectiu conèixer a fons el funcionament 
del programa Adobe Premiere. Des del més bàsic fins a les eines 
d’edició més avançades. Els participants treballaran les edicions 
conjuntament per tal de crear una peça audiovisual final entre tots.

7. Taller de videoclip
Ets un amant del cinema i la música? T’agrada pensar en escenes 
quan escoltes música?
Doncs en aquesta formació aprendràs a posar sobre el paper totes 
les imatges que et passin pel cap per acabar registrant-les amb la 
càmera. Hi haurà una formació de guió, càmera i edició, i es treba-
llarà un videoclip final amb una banda musical.
8. Taller de màgia i surrealisme amb Photoshop
Aquest és un curs de Photoshop creatiu adreçat a persones creati-
ves que tinguin uns coneixements bàsics del programa. Mitjançant 
diferents tècniques de retoc, es transformarà les imatges en increï-
bles muntatges imaginatius. Cal portar portàtil.
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9. Taller de fotografia
T’atreveixes a conèixer la teva càmera digital rèflex i fer les fotogra-
fies com tu vulguis?
Amb aquest curs aprendràs a fer servir la càmera rèflex, entendràs 
com funciona per dins, com funcionen els objectius, per a què ser-
veix la velocitat i l’obertura del diafragma, la ISO, les regles de com-
posició... en resum, coneixeràs la tècnica fotogràfica, la practicaràs, i 
així podràs escollir tu quina foto vols fer.
Es faran dues sortides fotogràfiques, una diürna i l’altra nocturna. 

10. Taller de reportatge
Ets de la Sagrera, Sant Andreu? Què destacaries d’aquest barri? En 
aquest taller es faran petites peces de reportatge per tal d’explicar 
algunes històries del barri on vivim, per apropar-nos i sentir-nos 
transmissors del que veiem al voltant.
Aprendràs a preparar un guió, a fer servir una càmera de gravació i 
a editar.

Cicle de Cinema Fantàstic i de Terror

El fanzín El Buque Maldito continua amb les projeccions el 2014, 
emmarcades, com sempre, dins el cinema fantàstic i de terror. 
Recupera films clàssics del gènere amb l’assistència de convidats i 
organitza, com també és habitual, diverses projeccions de curtme-
tratges al llarg de l’any.
Pots consultar la programació actualitzada a http://www.facebook.
com/CentreGarcilaso.
 Més informació: elbuquemaldito.com 
elbuquemaldito_zine@hotmail.com

Cicle d’aventura i muntanya
Dijous 24/04/14, 20:00h
“Illes Reunion: el paradís dels barrancs” per Hèctor Lou
Salts d’aigua de 300 metres, paisatges volcànics, barrancs amb 
1000m de desnivell, grans cabals, aproximacions i retorns entre 
vegetació casi verge i inexpugnable...
Això i molt més van donar de si els 20 dies en aquesta illa fantàstica.

Dijous 15/05/14, 20:00h
“Xile … una experiència motxilera que també em va descobrir a 
mi mateix” per Joan Mariscal
Moments e imatges inoblidables, visitant el desert de San Pedro 
d’Atacama i gaudint de les seves nits màgiques d’estels, fent un 
trekking per Torres de Paine i arribant a la zona més austral del món: 
Terra de Foc.

Dijous 19/06/14, 20:00h
“Sota la mirada del còndor: Bolívia, altiplans i cims” per Raúl 
Hernández
Bolívia compta amb més d’una dotzena de cims de més de 6000 m 
que van des dels 6550m del Sajama fins els 6008m de l’Uturunco 

presentant un ventall ampli i divers de rutes. Un grup selecte de 
cordadencs i amics s’ha conjuminat per tal de fer-ne un tast brillant: 
Illimani, Sajama, Pequeño Alpamayo, Huayna Potosí, etc.

Per a més informació entra a: cordada.org o envia un correu electrò-
nic a secretaria@cordada.org.

Tallers de primavera

Inscripcions al Punt d’Informació Juvenil, del 22 al 30 d’abril, 
a la tarda, de 16.00 a 20.30 h. Per inscriure’s als tallers, cal 
portar el carnet de l’Espai Jove.

Tallers 12-18 anys

Hip-hop Gina
Iniciació: Dimarts, de 18.00 a 19.30 h, 10 sessions d’una hora i 
30 min (15 € trimestrals)
Avançat: Dimarts, de 19.30 a 20.30 h, 10 sessions d’una hora 
(10 € trimestrals)
Ladys and gentleman... amb Lady Gina aprendràs nous estils de ball, 
una proposta interessant per a la tarda de dimarts. 

Hip-Hop Style
Dimecres, de 18.00 a 19.00 h
10 sessions d’una hora (10 € trimestrals)
Oscar Ebang t’ensenyarà l’estil hip-hop, funk i electrònica dance sce-
ne. Es basa en la contracció i la relaxació molt ràpida dels músculs. 
Una altra manera d’anomenar aquest estil és breakdance a peu, un 
ball amb molta improvisació i xou. Deixa’t inspirar i vine a provar-ho!

Streetdance Suan
Grup 1: Dimecres, de 16.00 a 17.00 h
Grup 2: Dimecres, de 17.00 a 18.00 h
10 sessions d’una hora (10 € trimestrals)
Vols aprendre a ballar nous ritmes urbans? Al taller de streetdance 
es treballaran els diversos estils de dansa urbana. Diverteix-te al 
ritme del break, del hype, del popping o del locking, amb el Suan.

Dansa del ventre
Dimecres, de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i mitja (15 € trimestrals)
Encara no has provat de ballar la dansa del ventre? La Griselda et 
proposa aprendre una de les danses més populars al Pròxim Orient, 
amb la qual aprendràs principalment a moure els malucs i fer grans 
moviments, voltes i desplaçaments amb totes les parts del cos.
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Kick-boxing
Divendres, de 18.00 a 19.00 h
10 sessions d’una hora (10 € trimestrals) Nivell d’iniciació
Vols venir a treure adrenalina? Es tracta d’un conjunt de disciplines 
en què s’utilitzen els peus i els punys. En particular és una de les 
disciplines de boxe pieds-poings que van desenvolupar primer els 
japonesos i després els nord-americans.

Tallers 18-29 anys

Ioga
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h
10 sessions d’una hora (30 € trimestrals) Nivell d’iniciació
Taller de hatha ioga conduït per la Laura del Río, en què es treballa-
ran diferents tècniques d’estiraments, equilibri, relaxació i respiració 
mitjançant el moviment del cos.

Funkystyle Suan
Dimarts, de 21.30 a 22.30 h
10 sessions d’una hora (30 € trimestrals)
T’apassiona ballar? T’encanten els estils més funk? Aquest és el teu 
taller! Perfecciona el teu estil de dansa urbana amb el Suan, al ritme 
de Michael Jackson, Jamiroquai, James Brown, Chic o Kool & the 
Gang.

Dansa del ventre
Dimecres, de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i mitja (45 € trimestrals)
Nivell d’iniciació
Encara no has provat de ballar la dansa del ventre? Una de les 
danses més populars al Pròxim Orient amb la qual principalment 
aprendràs a moure els malucs i fer grans moviments, voltes i des-
plaçaments amb totes les parts del cos.

Tallers en construcció

Ioga
Als matins (cal confirmar hora i dia)
10 sessions d’una hora (30 € trimestrals)
Nivell d’iniciació
Taller de hatha ioga conduït per la Laura del Río, en què es treballa-
ran diferents tècniques d’estiraments, equilibri, relaxació i respiració 
mitjançant el moviment del cos.

Dansa del ventre
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
10 sessions d’una hora (30 € trimestrals) Nivell d’iniciació
Encara no has provat de ballar la dansa del ventre? Una de les 
danses més populars al Pròxim Orient amb la qual principalment 
aprendràs a moure els malucs i fer grans moviments, voltes i des-
plaçaments amb totes les parts del cos.

Sexystyle
Dijous, de 16.30 a 17.30 h / Dissabte, de 10 a 11 h (a confirmar 
un dels dos horaris)
10 sessions d’una hora (majors de 18 anys 30 € trimestrals, i 
menors de 18 anys 10 €) Nivell d’iniciació
Participa en un taller de diferents combinacions musicals on a través 
d’un ball sensual es treballa l’autoestima, la correcció postural men-
tres et fiques en forma d’una manera sexy i divertida. 

Tallers de música

Guitarra 1
Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)
Taller d’iniciació per als qui volen començar a tocar la guitarra i 
passar-ho bé. Professor/conductor: Micky Vega

Guitarra 2
Dimarts, de 20.30 a 22.00 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)
Per aprofundir una mica més en l’instrument. Professor: Micky Vega

Guitarra rumbera
Dimarts, de 19.30 a 21.00 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)
Iniciació a la guitarra flamenca. Professor/conductor: Edu Duran

Edició d’àudio
Dilluns, de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)
Impartit dins l’estudi de gravació del centre per aprendre a fer servir 
seqüenciadors d’àudio, com ara Pro Tools, Midi, microfonia, etcètera.

Veu
Horari de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)

Baix
Horari de 19.00 a 20.30 h
10 sessions d’una hora i 30 minuts (39 € trimestrals)

Entitats al Viver de Projectes

Associació Ludicocultural Stronghold
Tallers d’armes i escuts, torneig de blood bowl per a rookies, 
softcombat, munchkin, rol de taula, diferents activitats.
Més informació a alcstronghold.com
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Associació Cultural Metalcova
Organització de concerts i festival de música heavy metal. Projec-
cions audiovisuals. Més informació a metalcova@gmail.com

Connectats
Promou la ideació, producció i gestió d’estratègies de comunicació 
innovadores que vinculen creació audiovisual, pràctiques artístiques, 
tecnologies digitals i nous mitjans a través de processos oberts i 
col·laboratius. Més informació: connectats.org

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, que cada dia són més a la colla. 
Uneix-t’hi! Més informació a info@jovedebarcelona.cat

Monitors sense Fronteres
Grup amb una proposta de cooperació internacional amb Moçambic.
Més informació a monitorssensefronteres@gmail.com

Teatro Sonoro
Entitat de treball amb discapacitats visuals que té com a objectiu la 
cultura. Més informació: 699 043 506 / tsonoro@gmail.com / teatro-
sonoro.wordpress.com / facebook.com/teatro.sonoro

La Xixa Teatre
Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu la formació per 
al desenvolupament comunitari i la multiplicació de les eines teatrals 
com a mitjà de transformació social. Per nosaltres, el teatre és la 
síntesi de totes les arts i una eina imprescindible per a la formació i la 
integració social. Més informació: laxixateatre@gmail.com 
laxixateatre.org / facebook.com/laxixateatre
Telèfons: 625 277 263 / 647 761 633

Associació de Debat Garcilaso
L’Associació de Debat Garcilaso està constituïda per un grup de 
joves que es reuneixen cada setmana amb l’objectiu de millorar les 
seves habilitats d’oratòria i debat tot tractant temes de rigorosa ac-
tualitat. L’associació està oberta a tothom, cada divendres de 19.00 
a 21.00 h. Més informació: debatgarcilaso@gmail.com / 
facebook.com/clubdedebatgarcilaso

Cúrcuma
Les nostres activitats van dirigides a nens, joves, formadors, profes-
sorat, professionals i tècnics de diverses entitats o institucions.
Des de Cúrcuma entenem el procés d’aprenentatge com un procés 
creador, dialògic, conscienciador i alliberador, en què els coneixe-
ments s’adquireixen mitjançant la creativitat, el diàleg, el coneixement 
de l’entorn i d’un/a mateix/a i que possibilita solució a tota situació 
conflictiva. Més informació: asscurcuma.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 a 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 21.00 h. 
a/e: pijgarcilaso@bcn.cat / pijgarcilaso.org
També ens trobaràs al Facebook: www.facebook.com/pijgarcilaso
El Punt d’Informació Juvenil, situat 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.

Bucs d’assaig
De dilluns a dijous, de 17.00 a 24.00 h
Divendres, de 17.00 a 1.30 h
Dissabtes, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 24.00 h
Cinc bucs d’assaig totalment equipats. Consulta els preus al web.
Informació: pregunta per Jordi Funes o Víctor Cervera; musica@
espaijovegarcilaso.org

Estudi de gravació
Concreta l’horari amb el tècnic. Gravacions digitals per a maque-
tes i edició. Ajuda personalitzada per orientar-te i millorar les teves 
gravacions. Informació: pregunta per Jordi Funes o Víctor Cervera; 
musica@espaijovegarcilaso.org

Sales d’estudi nocturnes
De dilluns a dijous, de 21.00 a 1.00 h Un espai agradable per 
estudiar sol o en grup amb Wi-Fi. Accés lliure i gratuït.

Viver de projectes juvenils
Horari d’assessorament tècnic:
Dimarts, de 9.00 a 14.00 i dijous de 16.00 a 21.00 h
Tens un projecte i el vols dur a terme? Necessites ajuda? Vine al 
Viver! Servei d’assessorament, suport i acompanyament a iniciatives 
juvenils. Informació: Oriol, telèfon 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 Solanes; info@espaijovegarcilaso.org / 
ccgarcilaso@bcn.cat

Intercanviador Jove
De dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 h
A l’intercanviador et pots embarcar a: l’espai de trobada, la sala 
d’adolescents, la mediateca, el pròpolis, els club’s, la CiberCaixa...
Informació: Natàlia Gómez i Elisabeth Saña
intercanviador@espaijovegarcilaso.org
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