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– 12 a 35 anys –

Benvingudes, benvinguts
a l’Espai Jove!
Garcilaso és un dels principals Espais
Joves de la ciutat de Barcelona ubicat
en el Districte de Sant Andreu.
Es va inaugurar al maig de 1999, en
l’actualitat, l’Espai Jove ocupa 7 plantes de les nou del Centre Garcilaso.
En aquest es porten a terme diferents
serveis i projectes que responen a un
mateix projecte educatiu de centre,
en aquesta guia que tens a les mans
trobaràs tota la informació necessària.
Vine, fes-te el carnet i gaudeix de les
activitats!

Viver de projectes juvenils p. 20
Allotjament d’entitats juvenils p. 5
Sales d’estudi p. 16
Atenció confidencial aquí t’escoltem

Gestió i administració de l’equipament
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Intercanviador Jove
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– 12 a 35 anys –

Punt d’Informació
Juvenil

Dilluns i dijous de 10 a 13:30h
De dilluns a divendres de 16 a 20:30h
pijgarcilaso@bcn.cat
Més info: espaijovegarcilaso.org/pij/
facebook.com/pijgarcilaso
twitter PIJGarcilaso

Oferim suport perquè prenguis les teves decisions
amb seguretat en temes com ensenyament, beques,
feina, habitatge, turisme, associacionisme, mobilitat
internacional, cooperació, salut, oci i cultura.
Disposem d’ordinadors amb connexió a internet, carpetes d’auto consulta i carnets internacionals.
També fem activitats: xerrades, presentacions, exposicions, etc.

Assessories
especialitzades. Demana
hora!
ESTUDIES? BUSQUES FEINA?
BUSQUES PIS?TENS ALGUN
DUBTE?
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Dilluns
16 a 20h
Assessoria
acadèmica
Dimecres
17 a 20h
Assessoria
laborals.

Dijous
17 a 20h
Assessoria
mobilitat
internacional
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– 12 a 35 anys –

Intercanviador Jove

De dilluns a divendres
16:00 h - 21:00 h
Caps de setmana: consultar horaris
Accés lliure amb el carnet EJ Garcilaso!
intercanviador @espaijovegarcilaso.org

L’Espai de trobada

Accés lliure amb el carnet EJ
Garcilaso. Un espai:
- Per conèixer gent i jugar
- De treball en grup per
estudiar parlant
- D’informació i intercanvi
- On proposar idees i fer-les
realitat
- Chill-out per estar amb els
teus amics/amigues
En altres paraules: un espai
per trobar-se i passar-ho bé
amb altres joves!
TENS MOLTS INTERESSOS
DIFERENTS, IDEES PER OFERIR
I GANES D’APRENDRE?
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Hi trobaràs:

- Connexió WI-FI gratuïta i
zona amb taules
- Consola WII, jocs de taula,
ping-pong, futbolí, sala de
projecció, pufs...
- Prestatges de llibres per

intercanviar, cartelleres
informatives i bústia de
propostes.
- Activitats, mercats d’intercanvi i festes durant tot l’any

Les activitats en grup

- Els Clubs: trobades cada
setmana del tema que més
t’agrada (rap, teatre, Dj,
ràdio, cant...) Hi ha molts
clubs, i sinó trobes el teu,
proposa’l!
- Pica-pica de llengües:
grups de conversa per l’intercanvi d’idiomes per joves
+ 18 anys
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– 12 a 20 anys –

Aquí t’escoltem

garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat
facebook.com/aqui.tescoltem
Més info: espaijovegarcilaso.org/aqui-tescoltem/
Horari activitats grupals:
De dilluns a dijous de 16 a 20h
Horari atenció confidencial:
Dilluns i dijous de 16 a 20h.
Reserva prèvia. consulta_aquitescoltem@bcn.cat

Si tens ganes de conèixer-te millor de forma divertida
amb temes que t’interessin o necessites algú amb qui
parlar l’Aquí t’escoltem t’ofereix:

- Tallers, activitats grupals i espais de reflexió:
Activitats gratuïtes creades a partir dels teus interessos (teatre, pintura, expressió musical, cine,...), per tal
que et puguis conèixer millor i poder ser tu mateix@!
Podràs dir el què penses i com et sents mentre compartim experiències!

T’AGRADARIA UN ESPAI ON
POGUESSIS PARLAR SOBRE ALLÒ
QUE ET PREOCUPA I ANGOIXA?
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- Servei d’atenció individual i confidencial:
Si tens un mal dia i necessites parlar amb algú, sents
angoixa o desànim, no saps què et passa, tens dubtes
sobre sexualitat, l’amor, la parella... aquí pots trobar un
espai confidencial per a tu, vine i demana hora!
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12-16 anys

La Sala
I QUÈ S’HI FA A
LA SALA ? CAL
INSCRIPCIÓ PRÈVIA ,
PLACES LIMITADES.

De dilluns a divendres
17:00 - 20:00 h
lasalagarcilaso@gmail.com

Un espai dinàmic, divertit i educatiu per a joves
de 12 a 16 anys. Amb un
acompanyament educatiu els joves definiran la
programació.
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– Per a totes les edats –

Bucs d’assaig, gravació,
concerts, festivals i
tallers
TENS UN GRUP DE MÚSICA? BUSQUES UN LOCAL PER ASSAJAR?
T’AGRADARIA GRAVAR EL TEU
DISC? VOLS FER UN CONCERT?

espaijovegarcilaso.org/projecte-musical
musica@espaijovegarcilaso.org
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

Tenim 5 espais d’entre 12 i 40 m2 equipats amb bateria, amplificadors de baix, guitarra i equips de veus.
Condicionats acústicament, amb parquet i aire condicionat. Disposen de material de les següents marques:
Pearl, Zildjian, Sabian, Ampeg, Marshall, Trace Elliot,
Peavey, Crate, Fender, Samson, Shure, Talmus, Hugges’n’Kettner, Roland…
A més a més també disposem d’un Estudi de gravació
amb les eines i professionals experimentats que poden
enregistrar la teva maqueta.

A més a més:
- Programen concerts de diferents estils només cal que
tu ens ho proposis.
- Els bucs tenen un preu molt econòmic, i un 30% de
descompte per a menors. Hi ha paquets d’hora.
- Tallers musicals: a demanda
- Laboratori de ritmes adreçat a escoles i a famílies.
- Concurs de música acústica
- Festivals de música
12
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– 12 a 35 anys –

Projecte audiovisual

espaijovegarcilaso.org/projecte-audiovisual
joves.bcn.cat/visualsound
audiovisualsgarcilaso@gmail.com
Canal Vimeo Espai Jove Garcilaso
vimeo.com/user7116859

Laboratori de producció
audiovisual
Oberta a joves interessats
pel món audiovisual que
volen crear continguts,
i formar-se des de la
pràctica. Propostes: documental creatiu, fotoperiodisme...

UN PROJECTE QUE ET CONVIDA
A DESCOBRIR EL MÓN AUDIOVISUAL DES DIFERENTS LLOCS
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Producció audiovisual
creem productes per sensibilitzar, informar,... Ho
farem amb la participació
de joves. Càpsules oficis,
espots, reportatges...
L’audiovisual com a eina
educativa: cinefòrums,

intercanvis,... a través
dels continguts produïts
pel projecte s’ofereix a
instituts, equipaments
públics, associacions,
entitats ... i es convida a
reflexionar.
Programació
audiovisual
Festivals, cicles de
cinema, …
Tallers audioviovisuals
Realitzem diferents tallers dirigits al públic en
general d’edició de vídeo,
foto, càmera etc.
Guia Espai Jove
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– Per a totes les edats –

Sales d’estudi
NECESSITES UN ESPAI
ON ESTUDIAR? VOLS
FER UN TREBALL EN
GRUP ?

A l’Espai Jove també hi
trobaràs un espai per estudiar tranquil o en grup.
Disposem de diferents
sales per estudiar. També
trobaràs grups de conversa en diferents idiomes i
ens podràs proposar tallers (consulta els horaris)
- Espai d’estudi
- Grup de conversa
- Tallers
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Setembre a juliol
Dilluns a divendres de 9:00h
del matí a 1:00h de la nit.
Forma d’accés: registre al
mostrador de consergeria.

– 12 a 35 anys –

Tallers i formacions
MÚSICA , DANSA ,
AUDIOVISUALS,
CULTURA URBANA ,
TEATRE, IDIOMES...

espaijovegarcilaso@bcn.cat
pijgarcilaso@bcn.cat
www.espaijovegarcilaso.org
Descarrega’t el programa
trimestral al nostre web

Proposa’ns tallers, formacions que et vingui de
gust fer! La programació
dels tallers la fem en
funció del que t’interessa.
Així que ja ho saps, posa’t
en contacte amb l’Espai
Jove i proposa’ns tallers.
Inscripció directament
a l’Espai Jove Garcilaso.
Preus públics, consulta’ns!
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– 12 a 35 anys –

Espai de creació
espaijovegarcilaso@
bcn.cat
espaijovegarcilaso.org
TENS UN PROJECTE
ARTÍSTIC? AQUEST
ÉS EL TEU ESPAI!

nienboots.com

Ensenya’ns el que fas!
L’Espai Jove Garcilaso disposa d’un espai de creació
obert a propostes de joves artistes que vulguin, crear,
mostrar i difondre els seus projectes
Per tal de sol·licitar l’espai, cal posar-se en contacte
amb l’equipament i concretar la proposta i les dates.
18
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– 16 a 30 anys –

Viver de projectes
juvenils i allotjament
d’entitats

Horari tècnic
Dimarts
de 10 a 14h i dijous de 16 a 20h
vivers@crajbcn.cat
Telèfon de contacte: 605 064 182
espaijovegarcilaso.org/viver-de-projectes-juvenils/

El viver de projectes juvenils és un servei que us
ofereix suport global per a la programació, desenvolupament i consolidació de les vostres iniciatives i
projectes.
T’oferim assessorament, recursos i infraestructures
per portar a terme el vostre projecte i conduir la vostra associació.

TENS UN PROJECTE? VOLS TIRAR
ENDAVANT UNA ACTIVITAT I
NO SAPS COM? VOLS DEMANAR
SUBVENCIÓ? TENS UNA ENTITAT I
NECESSITES UN ESPAI?
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Què ofereix el viver?
- Seguiment individualitzat de projectes
- Espai de treball i de reunió
- Sala de serveis comunitaris: connexió a internet,
material d’oficina, telèfon, magatzem.
- Cessió d’espais de l’equipament sense cost amb
demanda prèvia.

Guia Espai Jove
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– 12 a 35 anys –

Garcilinks i cessió
d’espais
Horari de cessió d’espais durant
l’obertura de l’equipament.
Agost tancat
Més informació a:
espaijovegarcilaso@bcn.cat
Info@espaijovegarcilaso.org

Cedim 4 espais!
Oferim una sala d’actes
amb una capacitat de 85
persones i equipada per a
la realització de conferències, debats, i actes culturals. 3 sales polivalents
Espais d’usos múltiples
on la capacitat oscil.la
de 6 a 25 persones.
Consulta els preus
públics.
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Garcilinks
Connexions Garcilaso
ofereix cessió de sales
a grups de joves que
necessitin un espai per
ballar, per fer teatre, o
altres activitats amb la
contraprestació que ens
ofereixis.

Us esperem!

I a més a més...
Un espai jove en
continua evolució... en
continu procés de canvi...
i en creixement constant,
oberts allò que ens
proposis, ...
Consulta a la web les activitats dia a dia a l’agenda on
trobaràs: festes, mostres,
tastets, ...
espaijovegarcilaso@bcn.cat
T: 932 562 959
www.espaijovegarcilaso.org
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Espai Jove Garcilaso
–

SÓC JOVE, SÓC GARCI –

De dilluns a divendres
de 8:00 am a 1:00 am
Dissabtes de 10:00 a 14:00 h
i de 16:00 a 22:00 h
Per a més informació consulta
horaris dels serveis
www.espaijovegarcilaso.org
espaijovegarcilaso@bcn.cat

C/Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Tel: 932 562 959
Metro: L1, L5, L9 i L10
Bus: 18, 62, 71, N3
facebook.com/centregarcilaso
twitter.com/EJGarcilaso

