Espai Jove
Garcilaso

Programació
trimestral
de tallers
i activitats
Setembre >
desembre 2017

Espai Jove Garcilaso

TARDOR 2017 A L’ESPAI JOVE GARCILASO
Aquesta tardor, l’Espai Jove ofereix de tot: tindrem el
Concurs de Música Acústica, el Túnel del Terror de
Garcilaso, tallers, concerts i un munt més d’activitats.
Informa’t del dia a dia de l’Espai Jove Garcilaso al web
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.
intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Telèfon: 932562948
646153726
Dinamització Intercanviador Jove Garcilaso
@Espai Jove Garcilaso

ESPAI DE
TROBADA
De dilluns a divendres
de 16 a 21 h
Espai d’accés lliure, obert i
participatiu per sentir-se a
gust i conèixer gent. Ubicat a la primera planta,
amb:
Zona de treball de grup
amb connexió wifi: 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 pro
jecció. 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.
Intergrup de màgia:
dilluns de 18 a 20 h
Intergrup de cant a
capella:
dijous de 17 a 19 h
Intergrup Smashers:
divendres de 16 a 20 h

ACTIVITATS
SETMANALS
Si t’agrada provar activitats noves, aquesta és la
teva oportunitat! Cada setma-na, dilluns i dimecres
hi ha programades diferents activitats:
- SingStar, Just Dance i 		
		karaoke projectat
- Tallers de màgia i 		
		malabars
- Torneigs de ping-pong
- Cuina freda, berenars i
		receptes
- Treballs manuals
- Concurs Kahoot!
- Escacs
- I moltes més!
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PICA-PICA DE
LLENGÜES
De dilluns a divendres
de 16 a 21 h
A partir de 18 anys

Espai Jove Garcilaso

ESPAI PRÒPOLIS
Un espai de creixement
personal.

LA SALA
De dilluns a divendres
de 17 a 20 h

Més informació:
intercanviador@
espaijovegarcilaso.org

Cal inscripció prèvia i entrevista amb l’educadora.
Places limitades.
Més informació:
lasalagarcilaso@gmail.com

UN SERVEI D’ATENCIÓ
INDIVIDUAL
I CONFIDENCIAL
Dilluns i dijous
de 16 a 20 h

Activitats en grup o indi
viduals per conèixer-nos i
entendre’ns millor.
Places limitades.

Un espai dinàmic, divertit
i educatiu, exclusiu per a
adolescents d’entre 12 i 16
anys. Amb l’acompanyament d’una educadora, els i
les joves defineixen la programació i s’impliquen en la
construcció dels projectes.

Aquí
t’escoltem

A «Aquí t’escoltem» trobaràs:

Et sents identificat amb alguna de les següents situacions?
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 «Aquí t’escoltem!».

TEATRE
DE L’OPRIMIT
Dilluns de 20 a 22 h
Teatre social adreçat a
majors de 18 anys. Activitat
gratuïta.

Cal demanar cita prèvia i
ho pots fer directament a
l’Espai Jove o per:

Inscripcions: envia un correu electrònic a La Xixa
Teatre (cursoslaxixateatre@
gmail.com)

@:consulta_
aquitescoltem@bcn.cat
: 619 01 91 09

CIBERCAIXA
Equipada amb ordinadors,
pissarra digital, Internet...
Un espai d’aprenentatge on
es duen a terme tallers i activitats audiovisuals, d’edició i laborals, entre d’altres.
Informa’t de les activitats
i dels horaris de cada trimestre.
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Un espai gratuït d’escolta i d’acompanyament per compartir
emocions i eines per
al creixement personal, en grup o indivi
dualment, adreçat a
nois i noies de 12 a 20
anys.
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TALLERS I ACTIVITATS
EN GRUP
De dilluns a dijous
de 16 a 20 h
Tallers gratuïts per aprendre més sobre tu mateix/a,
adquirir noves habilitats,
treballar l’autoestima i l’assertivitat i compartir experiències amb altres joves en
relació amb els temes que
més t’interessin. Vine a
proposar-los!
Més informació:
Telèfons: 93 256 29 59 /
652 79 88 16
garcilaso_aquitescoltem@
bcn.cat / consulta_
aquitescoltem@bcn.cat
www.facebook.com/
aqui.tescoltem
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Punt
d’Informació
Juvenil

BARCELONA
TREBALL JOVES
Tens entre 16 i 29 anys i
busques feina? Saps de
què pots treballar? 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
per treballar que tens a la
teva ciutat.

COACHING
LABORAL
Dimarts de 12.30 a 14 h
(Inscripció prèvia)
El PIJ Garcilaso 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 per facilitar-te les claus d’un procés

personalitzat de recerca de
feina adequat i profitós.

GARANTIA
JUVENIL
Dimecres de 17 a 20 h
(Inscripció prèvia)
Informa’t al PIJ sobre la
Garantia Juvenil. Si tens
entre 16 i 29 anys i no treballes ni estudies, aprofita
aquest programa europeu
que garanteix oportunitats
a través d’activitats de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral.
Vine al PIJ i t’ajudarem!

VISITES GUIADES
Si vols conèixer l’Espai
Jove Garcilaso, demana’ns
cita al PIJ.
Per a més informació i reserves, contacta amb el PIJ
Garcilaso: 93 256 29 59,
pijgarcilaso@bcn.cat.
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Música a
l’Espai Jove
Garcilaso
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CONCURS DE MÚSICA
ACÚSTICA 2017
El Concurs de Música
Acústica està obert a tot tipus de músiques (flamenc,
pop, rock, de cantautor,
de mestissatge, contemporània, jazz, clàssica,
etc.). No es fan distincions
d’estils ni de categories i
es valora principalment la
creació pròpia, l’originalitat, la qualitat musical i la
innovació.
Consulta les bases i troba la
butlleta d’inscripció al web
de l’Espai Jove Garcilaso
(www.espaijovegarcilaso.org)
o bé escaneja el codi QR:

CONCERTS

Vols escoltar música en
viu? Els divendres oferim
concerts gratuïts. Obre
l’agenda i pren-ne nota!
Consulta la programació al
web de l’Espai Jove Garcilaso:
www.espaijovegarcilaso.org

FAMILY FRIENDS

Vine a gaudir de la música amb les persones que
t’agradin, en sàpiguen o no,
de música. Jugaràs, riuràs,
gaudiràs i seràs músic una
estona.
Contacta’ns i deixa’t sorprendre!

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 vine a provar-los!

Més informació: musica@
espaijovegarcilaso.org
Telèfon: 93 256 29 59

Horari:
De dilluns a dijous
de 17 a 24 h
Divendres de 17 a 1.30 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 24 h
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TALLERS

Espai Jove Garcilaso

TALLERS AUDIOVISUALS
Tallers de deu sessions
d’una hora i mitja de durada

TALLER DE
FOTOGRAFIA
D’ALTA
QUALITAT. RAW
Dimarts de 20.30 a 22 h

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
DIGITAL RÈFLEX
Dilluns de 20.30 a 22 h
Professors: Marcos
Miguélez i Javier Miguélez
Preu: 60 € sense carnet,
45 € amb carnet de l’Espai
Jove

Professors: Marcos
Miguélez i Javier Miguélez

TALLERS DE MÚSICA
Tallers de deu sessions
d’una hora i mitja de durada

GUITARRA 1
(NIVELL INICIAL)
Dimarts de 19 a 20.30 h
Professor/conductor: Edu
Duran
Preu: 54 € sense carnet,
39 € amb carnet de l’Espai Jove

Preu: 60 € sense carnet,
45 € amb carnet de l’Espai
Jove

CREA EL TEU
ÀLBUM DE
FOTOGRAFIA
Dimecres de 20.30 a 22 h
Inscripcions:
Al Punt d’Informació
Juvenil, a partir del
12 de setembre, de
dilluns a dijous de 16
a 20.30 h
Inici dels tallers: setmana del 2 d’octubre
Finalització dels tallers: setmana del 4 de
desembre
Descomptes amb el
carnet de l’Espai Jove
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TALLER
ADOBE
PREMIERE
Divendres de 20.30
a 22 h

Professors: Marcos
Miguélez i Javier Miguélez

Professors: Marcos
Miguélez i Javier Miguélez

Preu: 60 € sense carnet,
45 € amb carnet de l’Espai
Jove

Preu: 60 € sense carnet,
45 € amb carnet de l’Espai
Jove

GUITARRA 2
(NIVELL INICIAL
AVANÇAT)
Dimarts de 20.30 a 22 h
Professor/conductor: Edu
Duran
Preu: 54 € sense carnet, 39
€ amb carnet de l’Espai Jove

INTRODUCCIÓ
AL PHOTOSHOP

GUITARRA
RUMBERA

Dijous de 20.30 a 22 h

Dimarts de 19.30 a 21 h

Professors: Marcos
Miguélez i Javier Miguélez

Professor/conductor: Edu
Duran

Preu: 60 € sense carnet,
45 € amb carnet de l’Espai
Jove

Preu: 54 € sense carnet,
39 € amb carnet de l’Espai
Jove
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EDICIÓ D’ÀUDIO

NEW STYLE

TALLERS
DE 18 A 35 ANYS

IOGA

Dilluns de 19 a 20.30 h

Dimecres de 17.30 a
18.30 h

Tallers de deu sessions
d’una hora de durada

Nivell d’iniciació:
dimarts de 20.30 a
21.30 h

Professor/conductor: Jordi Funes
Preu: 54 € sense carnet,
39 € amb carnet de l’Espai
Jove

VEU
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 54 € sense carnet,
39 € amb carnet de l’Espai
Jove

Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove

COMMERCIAL
DANCE
Nivell d’iniciació:
divendres de 17 a 18 h
Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove

SALSA
BAIX
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 54 € sense carnet,
39 € amb carnet de l’Espai
Jove

Dijous de 18.30 a 19.30
Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove

CONTEMPORANI
Dijous de 18 a 19 h

TALLERS PER A JOVES
DE 12 A 18 ANYS
Tallers de deu sessions
d’una hora de durada

URBAN DANCE
Dimarts de 20 a 21 h
Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove
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Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove

URBAN DANCE
Dimarts de 20 a 21 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

NEW STYLE
Dimecres de 17.30 a
18.30 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

COMMERCIAL
DANCE
Nivell d’iniciació:
divendres de 17 a 18
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

COS I
MOVIMENT

LADY STYLE

Dimecres de 19 a 20 h

Nivell d’iniciació:
dissabte de 10 a 11 h

Preu: 10 € amb carnet de
l’Espai Jove

Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

SWING
Nivell d’iniciació: dijous
de 20.30 a 21.30 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

SALSA
Dijous de 18.30 a
19.30 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

CONTEMPORANI
Dijous de 18 a 19 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove

COS
I MOVIMENT
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 45 € sense carnet,
30 € amb carnet de l’Espai
Jove
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Tallers de
l’espai
«Aquí
t’escoltem»
Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

SEX GAME
Els dilluns 2 d’octubre,
6 de novembre i 4 de
desembre de 18 a 20 h
Preguntes, confessions, proves... vols parlar sobre sexualitat amb gent de la teva
edat? Fem-ho divertit: juga
al sex game, un joc de taula
amb premis especials!

JAC: JOVES ARTISTES CREANT!
Dimarts de 17.30 a
19.30 h, a partir del 3
d’octubre

PARLEM CLAR

Més informació:
www.alcstronghold.com

Dijous 23 de novembre
de 18 h a 20 h

Cal inscripció prèvia.

MÉS GARCI

Taller pensat per a tots els
nois i noies de 17 a 20 anys

Entitats amb el suport del
CRAJ Mòbil
ASSOCIACIÓ
LUDICOCULTURAL
STRONGHOLD
Tallers d’armes i escuts,
torneig de Blood Bowl
per a rookies, softcombat,
Munchkin, rols de taula i diferents activitats.

Un espai íntim de tertúlia
per parlar sobre la diversitat sexual, el propi cos,
l’estima, els estereotips...
Un grup de suport i conversa per compartir necessitats, inquietuds, etc.

Dimecres de 17.30 a
19.30 h, a partir del 4
d’octubre

ESPAI ASSOCIATIU DE GARCI

Cal inscripció prèvia.

Vols participar en un grup
de joves per fer un muntatge artístic? Aquest és un
espai de creació on podràs
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, dona ales a
la teva creativitat i no deixis
passar aquesta oportunitat!

TALLER
MOVIMENT IDE
EMOCIÓ
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(aproximadament) que tinguin inquietuds, curiositat i
ganes de profunditzar en el
moviment i la dansa i d’experimentar totes les emocions que produeixen.

No cal inscripció prèvia
però si confirmació a l’adreça electrònica garcilaso_
aquitescoltem@bcn.cat.

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

SHOGI
Associació que vol donar a
conèixer un dels jocs més
apassionants i complexos
que mai s’han creat: el
shogi o escacs japonesos.
Més informació:
shogienespanol@gmail.
com
GRUP JOVENTUT BARCELONA - SAVE THE
CHILDREN
Entitat d’abast internacional
que treballa per sensibilitzar
la societat i donar a conèixer els drets dels infants.
Més informació:
gjbarcelona@
savethechildrenjuventud.
es
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Serveis
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PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL
Dilluns i dijous de 10 a
13.30 h
De dilluns a divendres
de 16 a 20.30 h
Referents: Eva i Guillem
Informació i assessorament
a les persones joves del
districte sobre ensenyament i formació, treball, habitatge, turisme, mobilitat
internacional, participació,
salut, cultura, oci...
PIJ Garcilaso

El PIJ Garcilaso també
compta amb les assessories següents:
Assessoria acadèmica
Dilluns a la tarda
(cita prèvia)
Assessoria laboral
Dimecres a la tarda
(cita prèvia)
Assessoria de mobilitat
internacional
Dijous a la tarda (cita prèvia)
INTERCANVIADOR
JOVE

@pijgarcilaso

De dilluns a divendres de
16 a 21 h

pijgarcilaso@bcn.cat

Referents: Francina i Alberto
Adreça electrònica:
intercanviador@
espaijovegarcilaso.org

A més, disposem d’ordinadors amb connexió a Internet, d’un tauler d’anuncis i
de material d’autoconsulta,
i tramitem el carnet d’alberguista, el carnet d’estudiant internacional (ISIC), el
carnet de professor internacional (ITIC) i el carnet
jove internacional de viatge
(IYTC).
També fem campanyes,
xerrades i altres activitats
que et poden interessar!
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A l’Intercanviador et pots
embarcar a l’espai de trobada, la sala d’adolescents, la
mediateca, l’espai Pròpolis,
els clubs, la CiberCaixa...

AQUÍ T’ESCOLTEM
Atenció individual i con
fidencial
Carlos: de dilluns a dijous
de 16 a 20 h
Laura: dilluns i dijous de
16 a 20 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.
Adreces electròniques:
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 i Víctor
musica@
espaijovegarcilaso.org
Projecte audiovisual
Referent: Toni
audiovisualsgarcilaso@
gmail.com
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SALES D’ESTUDI
NOCTURNES
De dilluns a divendres
de 21 a 1 h
Vigílies de festius tancat
L’equipament també té
una sala d’estudi habilitada. Durant tot l’horari
d’obertura (de 9 a 21 h),
únicament cal registrar-se
a l’entrada amb el carnet
de l’Espai Jove Garcilaso.
Un espai agradable amb
wifi per estudiar sol o en
grup. Accés lliure i gratuït
Informació: Júlia
salaestudigarcilaso@bcn.cat

Espai Jove Garcilaso

DINAMITZACIÓ
JUVENIL I SALES
D’ADOLESCENTS
DEL DISTRICTE
De dilluns a divendres
de 17 a 20 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
al web de l’Espai Jove:
www.espaijovegarcilaso.org
lasala@espaijovegarcilaso.org
rebeccagarcilaso@gmail.com

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 06 41 82
crajmobil@crajbcn.cat
CESSIÓ D’ESPAIS
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h
Reserva de sales en funció
de preus públics
Informació: Francesc
info@espaijovegarcilaso.org
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ADREÇA

HORARIS

C/Garcilaso, 103
08027 Barcelona
Tel. 93 256 29 59
Fax: 93 256 29 58
Bus V27, H8, 20, 62, 96,
126, N3
Metro: L1, L5, L9 i L10
www.espaijovegarcilaso.org
ww.bcn.cat/centregarcilaso
info@espaijovegarcilaso.org
www.facebook.com/centregarcilaso
Segueix-nos a Twitter i a
Facebook.

De dilluns a divendres
de 8 a 1h
Dissabtes
de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Consulteu horaris especials
dels bucs d'assaig

