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ESPAI JOVE

GARCILASO
Activitats

Campanya “In-Forma’t”
Aquí t’escoltem!
Antistress i Espressart
Carnaval de Supergarcis
Nova programació de tallers
audiovisuals
Dia de la Dona
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Hivern 2015 al Garcilaso
Aquest hivern, per no morir-te de fred, vine al Garci! Gaudeix de
la multitud d’activitats que s’organitzen a l’Espai Jove. Carnaval,
concerts, Dia de la Dona, nous tallers d’artteràpia i d’audiovisuals.
Un hivern intens en què tu ets el més important!
A més, consulta les activitats de la campanya “In-Forma’t” per
escollir quin és el millor itinerari acadèmic per a tu.

- 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, escoltar música,
compartir.
- Mediateca: sala de projecció. Proposa música o pel·lícules! Pots
venir amb més amics.
Activitats obertes sense inscripció: cinefòrum, torneigs trivial,
escacs, cartes, tatuatges henna. Vine i pregunta!

Activitats en grup: Els Clubs Garcilaso
Inici: 19 gener. Inscripcions del 8 al 16 de gener a
l’Intercanviador Jove.
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.
Activitats destacades de l’hivern
Carnaval dels SuperGarcis
El divendres 13 de febrer al CARNAVAL DE NAVAS els superherois de Garci hi tornaran a ser aquest cop simbolitzant la No
Violència de Gènere, no et perdis aquesta tarda al Carnaval de
Navas.

L’Intercanviador Jove
A l’Intercanviador Jove hi tens diferents espais i activitats per conèixer gent i aprendre a través de l’intercanvi. Si tens entre 12 i 35 anys,
és el teu espai a les tardes! Totes les activitats gratuïtes.
Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Espai de trobada
De dilluns a divendres, 16:00-21:00 h.
Espai d’accés lliure, obert i participatiu per estar a gust i conèixer
gent. Situat a la primera planta amb:

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. Necessari un mínim d’inscrits
per començar.
Club Deco@rt (estampació, restauració, bijuteria)
Dilluns, de 17:30- 19:00 h
Club de la escucha(rap, impro)
Dilluns, de 18:30- 20:00 h
Club de l’estudi (aprendre a estudiar)
Dimarts, de 16:30- 18:00 h
Club Videojocs (torneigs variats amb projecció)
Dimarts, de 17:00- 19:00 h
Club de periodisme (edició de revista, investigació)
Dimecres, de 16:30- 18:00 h
Club de fotografia 				
Horari a concretar
Club teatre (improvització, jocs)			
Dimecres, de 18:00-20:00h
Club English Time (12-18anys, conversa)		
Dijous, de 16:30- 18:00h
Trobades Glee (cant i ball, reptes musicals)
Dijous, de 18:00-20:00h
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Club Parla Català (12-16 anys, conversa)		
Divendres, de 16:30- 18:00h

Espai Pròpolis

Tu fas el teu Club! Si tens una idea vine i proposa’ns un nou club.
Mínim 5 persones.

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

La sala
De dilluns a divendres, de 17:00- 20:00 h
Espai exclusiu per a adolescents 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: Joshua o Rebecca,
places limitades. Més informació: lasala@espaijovegarcilaso.org.
Pica-pica de llengües
Dilluns i divendres, de 19.00 a 21.00 h
Tens ganes de tastar nous idiomes? Quina llengua t’agradaria
millorar? Quina creus que podries compartir a canvi? Espais oberts
d’intercanvi d’idiomes en grup. Informa-te’n i troba el teu grup de
conversa.
Per a majors de 18 anys.
Monday & Friday from 7 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 18 to
35 years old.
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 i els horaris de cada trimestre.

Teatre de l’oprimit
Dilluns, de 20 a 22.30 h
Teatre social dirigit a majors de 18 anys. Activitat gratuïta.
Inscripcions: Envia un correu electrònic a la Xixa Teatre (cursoslaxixateatre@gmail.com)
NOU SERVEI “AQUÍ T’ESCOLTEM”
Un espai d’escolta i acompanyament per compartir emocions i eines
per al creixement personal, en grup o individualment, per a nois i
noies de 12 a 20 anys.
Trobaràs:
Servei d’atenció individual i confidencial:
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… Doncs pots
demanar hora a l’”Aquí t’escoltem”!
Quan i on?
Dilluns i dijous, de 16.00 a 20.00 h, i dimecres, de 10.00 a
12.00 h. Demana cita prèvia.
Tallers i activitats en grup:
De dilluns a divendres de 16 a 20h
Per aprendre més sobre tu mateix, adquirir noves habilitats, treballar
l’autoestima, l’assertivitat i compartir experiències amb altres joves.
Nous tallers:
- Stop Stress:
Necessites una pausa? Agobiat pels estudis, exàmens, la família, els
germans, la parella, els amics, ... i vols un espai només per TU. Vine
a l’Stop – Stress, t’ensenyarem tècniques de relaxació, risoteràpia, i
alliberament de tot allò que et preocupa.
Dimarts de 18 a 19h. Inici 3 de febrer.

Visites guiades per l’Intercanviador:
Els divendres, a les 17.00 h, i el primer dimarts de cada mes, a
les 12.00 h. Cal demanar citar prèvia i un mínim d’inscrits.
Si estàs interessat a informar-te sobre el projecte, tant si és per a tu
com per a una altra persona, coneix les activitats en directe a través
d’una visita pel centre i el visionat d’uns vídeos.

- Expressart
T’agrada ballar, pintar, dibuixar, construir, escriure, fer teatre, la
música, … no cal ser un expert només tenir ganes. A partir de diferents arts podràs conèixer el teu inconscient i fer cridar les teves
emocions. Allibera’t.
DIjous de 17:30 a 19:30. Inici : 22 de gener.
Més informació a: garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat /
consulta_aquitescoltem@bcn.cat
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Punt d’informació juvenil
Campanya “In-Forma’t”
De gener a març del 2015
La campanya “In-Forma’t” pretén facilitar als adolescents i joves de
Barcelona tota la informació, l’orientació i l’assessorament de l’oferta
educativa de la ciutat i dels possibles itineraris formatius. Durant la
campanya “In-Forma’t” es portaran a terme diverses activitats per
tota la ciutat de Barcelona. Concretament, el PIJ Garcilaso oferirà
diferents propostes únicament al districte de Sant Andreu, algunes
de les quals són les següents:
Xerrada per a pares i mares: “Itineraris formatius després de
l’ESO i el batxillerat”
Dijous 5 de febrer, 19.30 h - Biblioteca Bon Pastor
Xerrada informativa sobre les novetats del sistema educatiu i les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a què poden accedir els
joves que acaben els estudis d’ESO o batxillerat, tant si han obtingut
el graduat corresponent com si no. Activitat adreçada a pares i mares d’alumnes, professionals que formen part del teixit socioeducatiu
i participen en l’orientació acadèmica dels joves.
Per a informació i reserves cal contactar amb el PIJ Garcilaso: Tel.
932 562 959, pijgarcilaso@bcn.cat
Tot sobre les proves d’accés
Dimarts 17 de febrer, 17.30 h - Biblioteca Trinitat Vella
Les proves d’accés són un procés que permet acreditar unes aptituds mínimes per accedir posteriorment a uns estudis determinats.
En aquesta sessió s’explicaran tots els tipus de proves que hi ha actualment, les fases de cada procés, la seva estructura i qualificació,
com i on es poden preparar... Si vols seguir estudiant però no saps
en quin grau estàs, aquesta és la teva xerrada!

Assessorament acadèmic individualitzat
Dilluns, de 16.00 a 20.30 h
Servei gratuït, individualitzat i confidencial en què t’ajudarem a
analitzar les diferents opcions formatives que més s’ajusten als teus
interessos.
Per a més informació d’activitats o per demanar cita a les assessories, contacta amb el PIJ Garcilaso, pijgarcilaso@bcn.cat
Barcelona Treball Joves
Càpsules formatives gratuïtes adreçades a joves, organitzades per
Barcelona Activa a diferents equipaments juvenils de la ciutat. Consulta tota la programació i apunta’t a les activitats a bcn.cat/treball.
Al PIJ Garcilaso es duran a terme les activitats següents:
Infojobs i Feina Activa: aprèn nous trucs per trobar feina
Dijous 19 de febrer, 11.00 h - Espai Jove Garcilaso
Internet ocupa gran part de les nostres vides, també per a la recerca
de feina. En aquesta sessió aprendràs a utilitzar Infojobs i Feina
Activa, a més de conèixer trucs i estratègies que t’ajudaran a fer més
efectiva la teva recerca de feina.
Millora el teu currículum i destaca
Dijous 5 de març, 11.00 h - Espai Jove Garcilaso
Ja tens un currículum però vols millorar-lo? T’ensenyem a projectar
una imatge més professional de la teva candidatura i destacar de
manera més eficient.
Vols trobar feina? Coneix els passos que cal fer
Dijous 26 de març, 11.00 h - Espai Jove Garcilaso
En aquesta activitat podràs conèixer de manera clara i entenedora
els passos que has de seguir per iniciar el teu procés de recerca de
feina.

El meu demà el trio jo!
Dimecres 25 de febrer, de 17.30 a 19.00 h - “Aquí t’escoltem”, 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. Si tens
de 16 a 21 anys, aquest és el teu espai, on coneixeràs i potenciaràs
les teves habilitats. T’esperem!
Jornades d’Hoteleria i Turisme
Dijous 12 de març, de 17.00 a 19.30 h - Espai Jove Garcilaso
Apropa’t a conèixer durant una tarda quin és el teu itinerari més
adient en l’àmbit de l’hoteleria i el turisme. Oferirem sessions explicatives de tots els nivells d’estudi actuals: programes de formació
i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i de grau superior,
estudis universitaris, i fins i tot formació no reglada; tot ho exposaran docents de centres educatius, joves estudiants, assessors
acadèmics i alts càrrecs d’empreses del sector. Per concloure l’acte
gaudirem d’un menú degustació.
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Música a l’Espai Jove Garcilaso

Tots els concerts són els divendres, a les 22.00 h (menys el
del dia 16 de gener, a les 21.00 h)
Gener
9 de gener: Cafè concert amb Mala Cendra. Entrada lliure
16 de gener: Concert amb Rumba a tu Son.
Entrada lliure (21.00 h)
23 de gener: Concert homenatge Cañamón. Entrada lliure
30de gener: Concert amb BCN Ruge. Entrada lliure

1. Taller de fotografia d’alta qualitat. RAW
El curs s’adreça a fotògrafs i a amateurs avançats que volen descobrir totes les possibilitats de treballar amb el format RAW de les
càmeres.
El curs permetrà als assistents conèixer totes les eines i els avantatges que suposa treballar en aquest format i fer el processament
amb els diferents programes. Professors: Marcos Miguélez i Javier
Miguélez.
2. Crea el teu àlbum de fotografia.
Destinat a 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.
3. Introducció al Photoshop
Per 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.

Febrer
6 de febrer: Cafè concert. Entrada lliure
13 de febrer: Concert amb Escorpiones. Entrada lliure
20 de febrer: Concert amb Rker. Entrada lliure
27 de febrer: Concert amb BCN Ruge. Entrada lliure

4. Iniciació a la fotografia digital rèflex
Destinat a 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.

Març
6 de març: Cafè concert. Entrada lliure
13 de març: Concert benèfic amb Perro en el Camino. Entrada:
3 euros
20 de març: Concert amb Setentación. Entrada: 3euros
27 de març: Concert amb BCN Ruge. Entrada lliure

5. Taller de curtmetratge
En aquesta formació aprendràs les diverses fases tècniques i creatives 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.

Tallers d’hivern
Inscripcions dels tallers:
Inscripcions al Punt d’Informació Juvenil, a la tarda,
de 16.00 a 20.30 h:
- per als usuaris del primer trimestre, del 9 al 12 de desembre.
- la resta d’usuaris, del 29 de desembre al 9 de gener.
Descomptes amb el carnet de l’Espai Jove.
Inici dels tallers la setmana del 12 de gener, i finalització la setmana
del 23 de març.
Novetat!

Tallers audiovisuals

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 fotoreportatge
Destinat a persones que vulguin estimular la creació de relats a través de la fotografia com a eina d’investigació a partir de la realitat. En
aquesta formació aprendràs a narrar històries per mitjà de fotografies
que comuniquin i expressin allò que proposes, a desenvolupar la visió fotogràfica i a treballar amb la fotografia com a eina comunicativa.
Professors: Marcos Miguélez i Javier Miguélez.

Són tallers d’una hora i mitja de durada i 10 sessions; el preu
és de 60 euros (*amb carnet de l’Espai Jove, 45 euros). Grups
tancats de 8 persones.
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Tallers de música

Ladies and gentlemen... Amb Lady Gina aprendràs nous estils de
ball, una proposta interessant per a la tarda de dimarts.

Tots el tallers són de 10 sessions d’una hora i mitja i el preu és de 54
euros (*39 euros amb el carnet de l’Espai Jove)

Streetdance Suan

Guitarra 1

Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
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
Per aprofundir una mica més en l’instrument.
Professor/conductor: Micky Vega
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
Horari de 19.00 a 20.30 h
Baix
Horari de 19.00 a 20.30 h

Tallers de 12 a 18 anys
Especialitzats en danses urbanes, l’oferta de tallers tenen un preu 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 i per beneficiar-se del descompte cal tenir el carnet.

Grup 1: Dimecres, de 16.00 a 17.00 h
Grup 2: Dimecres, de 17.00 a 18.00 h
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
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.
Kick-boxing
Divendres, de 18.00 a 19.00 h
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 boxepieds-poings que van desenvolupar primer els
japonesos i després els nord-americans.
Sexystyle
Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Nivell d’iniciació
Participa en un taller de diferents combinacions musicals en què través d’un ball sensual es treballa l’autoestima i la correcció postural.

Tallers de 18 a 35 anys
Aquest paquet de tallers estan especialitzats principalment en el
moviment del cos a partir de diferents modalitats. El preu d’aquests
tallers és de 45 euros (*amb carnet de l’Espai Jove, 30 euros) per als
tallers de deu sessions d’una hora, i per als tallers d’una hora i mitja,
un preu de 60 euros (*amb carnet de l’Espai Jove, 45 euros).

Hip-hop Gina
Iniciació: dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Avançat: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
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Ioga
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h

Dansa del ventre
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
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 desplaçaments amb totes les parts del cos.

Entitats al Viver de Projectes
Nivell d’iniciació
Taller de hatha ioga conduït per la Laura del Río, en què es treballaran diferents tècniques d’estiraments, equilibri, relaxació i respiració
mitjançant el moviment del cos.
Funkystyle Suan
Dimarts, de 21.30 a 22.30 h
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
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 desplaçaments amb totes les parts del cos.
Sexystyle
Dissabte, de 10.00 a 11.00 h
Nivell d’iniciació
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 sexi i divertida.

Tallers en construcció
Nova oferta de tallers en horari de matí. Preu: 45 euros ( 30 euros,
amb el carnet de l’Espai Jove).
Ioga
Als matins (cal confirmar hora i dia)
Nivell d’iniciació
Taller de hatha ioga conduït per la Laura del Río, en què es treballaran diferents tècniques d’estiraments, equilibri, relaxació i respiració
mitjançant el moviment del cos.
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Associació Ludicocultural Stronghold
Tallers d’armes i escuts, torneig de bloodbowl per a rookies,
softcombat, munchkin, rol de taula, diferents activitats.
Més informació a alcstronghold.com
Associació Cultural Metalcova
Organització de concerts i festival de música heavy metal. Projeccions audiovisuals.
Més informació a 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 a info@jovedebarcelona.cat
Monitors sense Fronteres
Grup amb una proposta de cooperació internacional amb Moçambic.
Més informació a monitorssensefronteres@gmail.com
La Xixa Teatre
Som una 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.
Més informació: laxixateatre@gmail.com / laxixateatre.org / facebook.com/laxixateatre
Telèfons: 625 277 263 - 647 761 633
Cúrcuma
Les nostres activitats van dirigides a nens, joves, formadors, professorat, 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 coneixements s’adquireixen mitjançant la creativitat, el diàleg, el coneixement de l’entorn i d’un mateix i que possibilita solució a tota situació
conflictiva.
http://asscurcuma.wordpress.com
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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
La Lira
Grup de rol anomenat Mistery Lands. Es reuneixen els dissabtes a la
tarda.
Més informació: misterylands@eresmas.com

Serveis
“Aquí t’escoltem”
Nerea: De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h
Atenció individual i confidencial: Dilluns i dijous, de 16 a
20.00 h; dimecres, de 10.00 a 12.00 h
Adreça electrònica: garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat/consulta_aquitescoltem@bcn.cat
Facebook: aquítescoltem
Un espai d’escolta i acompanyament per compartir emocions i eines
per al creixement personal, en grup o individualment, per a nois i
noies de 12 a 20 anys.
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
a/e: pijgarcilaso@bcn.cat
pijgarcilaso.org
També ens trobaràs al Facebook: 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
Dissabte, 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

Sales d’estudi nocturnes
De dilluns a dijous, de 21.00 a 1.00 h
* L’equipament també té una sala d’estudi habilitada. Durant tot
l’horari d’obertura (de 8.00 a 1.00 h) únicament cal registrar-se a
l’entrada.
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 10.00 a 14.00 h, i dijous, de 15.00 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: Carol Santana, 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 clubs, la CiberCaixa...
Informació: Natàlia Gómez i Oriol Piqué; intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Dinamització juvenil i Sales d’adolescents
La sala Garcilaso. De dilluns a divendres de 17 a 20h.
lasala@espaijovegarcilaso.org.
Al districte de Sant Andreu hi trobaràs diferents professionals de la
dinamització juvenil: la Rebecca, el Xavi, i la Marta... els hi podràs
proposar les teves idees, activitats, ... hi trobaràs tota la informació a
la web de l’espai jove. espaijovegarcilaso.org

Estudi de gravació
Concreta l’horari amb el tècnic.
Gravacions digitals per a maquetes i edició. Ajuda personalitzada
per orientar-te i millorar les teves gravacions.
Informació: Pregunta per Jordi Funes o Víctor Cervera; musica@
espaijovegarcilaso.org
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GARCILASO
C. Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Tel.:93 256 29 59 Fax: 93 256 29 58
Bus: 18, 62, 71, N3
Metro: L1, L5, L9 i L10
espaijovegarcilaso.org
info@espaijovegarcilaso.org

bcn.cat/centregarcilaso

