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DESTACATS
FOLKLÓRIKAS
& MODERNAS
Folklóricas&Modernas és un
projecte de caràcter cultural
amb la intenció d’apropar diferents tipus d’art a un públic de
totes les edats, entre les quals
hi ha la dansa, monòlegs, concerts de diferents estils musicals, teatre, concursos de poesia…

CATALÀ-NIVELL BÀSIC
Curs gratuït per a joves de 12
a 15 anys que es farà a l’Espai
Jove Garcilaso.
Cal tenir coneixements bàsics de català per apuntar-se
al curs.
Dimarts a partir de l’11 de gener de 17.30 a 19 h
Recordeu que cal inscripció
prèvia! Ho podeu fer a través de:
pijsantandreu@bcn.cat
601.64.07.97
o trucant al 93.256.29.59
@pijsantandreu

JORNADA DE CICLES FORMATIUS
18 de febrer de 10 a 14h a l’Espai Jove Garcilaso
Es tracta d’una jornada d’informació acadèmica que forma part
de la programació la Campanya In-forma’t amb la que es pretén
mostrar l’oferta de Cicles formatius, tant de grau mitjà com de
grau superior més demandats a la ciutat de Barcelona així com
els cicles lligats als sectors econòmics emergents.
El contingut de les diferents ponències tractarà sobre els objectius, requisits d’accés, continguts, competències bàsiques i
sortides professionals dels diversos cicles formatius, per famílies professionals.
Aquestes ponències seran dinamitzades per docents de diversos centres educatius de la ciutat i també comptarem amb la participació d’alumnes que oferiran una visió més propera sobre la
seva vivència i experiència personal.
Per a més informació i inscripcions: espaijovegarcilaso.org

INSCRIPCIONS A LA SALA GARCILASO
(de 12 a 16 anys)
La Sala és un espai que vol ser de participació real per a joves i
adolescents, un lloc on venir i ser tu mateix, proposar i participar,
on fer grup, aprendre i jugar.
Pots apuntar-te a partir del 10 de gener des de espaijovegarcilaso.org
I, si tens dubtes, sempre ens pots trucar al 93 256 29 59, escriure’ns a lasalagarcilaso@gmail.com o al
669 50 67 92

AGENDA DE CONCERTS
7/01 a les 20 h

Cleanstring

14/01 a les 20 h

Concert a determinar

21/01 a les 20 h

Anna Barrufet

28/01 a les 18.30 h

Banda guanyadora del Concurs de Música Acústica
- Premi a la creació al CC La Sagrera-La Barraca

		
		
		

		

04/02 a les 20 h

Yoquesé Band

11/02 a les 18.30 h

Banda guanyadora del Concurs de Música Acústica
- Premi a la creació al CC La Sagrera-La Barraca

		

		

18/02 a les 18.15 h

Més enllà del Trap

04/03 a les 20 h

Concert a determinar

11/03

Concert pel Dia de la dona treballadora

18/03 a les 20 h

Salmon Duke

25/03 a les 20 h

Gattari

		
		
		
		

AGENDA MENSUAL
GENER
10/01 a les 18 h

MEME DAY. Taller de memes

(I)

13/01 a les 19 h

Workshop musical

(M)

17/01 a les 18 h

Cómeme el donut

(I)

20/01 a les 20 h

Folklóricas & Modernas

(I, M)

24/01 a les 18 h

Move it, move it.
Taller de mobilitat corporal

(I)

27/01 a les 18 h

Xerrada per famílies
“Fill/a acabes l’ESO i ara què?

(P)

27/01 a les 18 h

DROL (taller sobre les addiccions)

(I)

31/01 a les 18 h

Community Manager

(I)

AGENDA MENSUAL
FEBRER
3/02 a les 18 h

Taller de màscares de guix. 1r part

(I)

07/02 a les 18 h

Move it, move it
(tallers de mobilitat corporal)

(I)

10/02 a les 19 h

Workshop musical (M)

11/02 a les 18 h

Túnel del terror Zombie
(EJG, SDJ,
Casal de Barri de Congrés-Indians, CC Can Clariana)

14/02 a les 18 h

Comeme el Donut (taller de sexualitat)

(I)

18/02 a les 10 h

Jornada de Cicles Formatius

(P)

18/02 a les 18.15 h Més enllà del Trap

(I, S, M)

21/02 a les 18 h

Taller de màscares de guix. 2a part

(I)

25/02

Carnestoltes

28/02 a les 18 h

Community Manager

(I)

03/03 a les 18 h

Braille 		

(I)

10/03 a les 19 h

Workshop musical

(M)

14/03 a les 18 h

Comeme el donut (taller de sexualitat)

(I)

17/03 a les 20 h

Folklóricas & Modernas

(I, M)

21/03 a les 18 h

Move it, move it
(taller de moviment corporal)

(I)

24/03 a les 18 h

DROL (taller sobre les addiccions)

(I)

28/03 a les 18 h

Community Manager

(I)

31/03 a les 18 h

Cluedo gegant

(I)

MARÇ

LLEGENDA
(I) Intercanviador Jove
intercanviadorjoves@gmail.com; 646 15 37 26
(S) La Sala Garcilaso
lasalagagarcilaso@gmail.com; 669 50 67 92
(P) Punt infoJOVE de Sant Andreu
pijsantandreu@bcn.cat
(M) Musical
musica@espaijovegarcilaso.org; 699 62 88 34
(Aud) Audiovisual
audiovisualsgarcilaso@gmail.com
(SDJ) Servei de Dinamització Juvenil de Sagrera, Navas, Congrés-Indians
sdjgarcilaso@gmail.com; 648 76 74 59
(A) Aquí t’escoltem!
garcilaso_aquitescolem@bcn.cat; 652 79 88 16

TALLERS
TRIMESTRALS
Inscripció: Del 20 de desembre
al 17 de gener al web espaijovegarcilaso.org
Pagament presencial: del 10 al
17 de gener amb cita prèvia (us
contactarem per reservar-vos
cita).
Inici dels tallers: Setmana del
24 de gener.
Les places són limitades, es
considera la plaça reservada
un cop s’ha fet efectiu el pagament que ha de ser presencial. Aquest import es podrà
realitzar amb targeta bancària
(preferiblement) o en metàl·
lic (import just). Un cop feta la
inscripció online contactarem
amb vosaltres per a agendar
cita prèvia per a fer el pagament del taller/s trimestral/s.
En cap cas es retornaran els
diners, excepte si l’organització anul·la el taller per falta de
persones inscrites. Tots els tallers seran presencials, sempre
i quan la situació de la pandèmia ho permeti.
PREUS
TALLER D’1H o 1.15H
Joves de 12 a 17 anys: 9,13 €
Joves de 18 a 25 anys: 26,62 €
Joves de 26 a 35 anys: 35,39 €
TALLERS D’1.30H
Joves de 12 a 17 anys: 13,69 €
Joves de 18 a 25 anys: 39,93 €
Joves de 26 a 35 anys: 52,63 €

DILLUNS
HOME STUDIO
de 19 a 20.30 h
TÈCNICA VOCAL
de 19 a 20.30 h
DIMARTS
URBAN REGGAETON
de 17 a 18.15 h
FIGHT CLUB
de 17.30 a 19.30 h
AUTODEFENSA
de 18.45 a 20 h
GUITARRA de 19 a 20.30 h
DIMECRES
K-POP de 17.45 a 19 h
IOGA de 19 a 20 h
DIJOUS
ENTRE JOVES de 17.30 a
18.30 h (gratuït)
HIP HOP de 17 a 18 h
DANCE HALL De 18.45 a 20 h

SERVEIS JUVENILS

SERVEI AUDIOVISUAL

INTERCANVIADOR JOVE

Servei per a joves de 12 a
35 anys
Més informació:
audiovisualsgarcilaso@
gmail.com
Tel: 932562959
http://vimeo.com/
user7116859

Servei per a joves de 12 a
35 anys
De dilluns a divendres de 16
a 21 h.
Més informació: intercanviador@espaijovegarcilaso.org
932562959 ·
646153726
Dinamització
Intercanviador
Joves Garcilaso
@intercanviadorjoves

LA SALA
De dilluns a divendres
de 17 a 20 h per a joves
de 12 a 16 anys (places
limitades)
Més informació:
lasalagarcilaso@gmail.com
932562959 ·

669506792

@lasala.garcilaso

PUNT INFOJOVE
Dimarts, dijous i divendres de
10.00 a 14.00 h. I de dilluns
a dijous de 16.00 a 20.00 h.
Més informació:
pijsantsandreu@bcn.cat
932562959 ·

601 640 797

pijsantandreu

SERVEI MUSICAL
De dilluns a divendres de 17
a 24 h. Dissabte de 10 a 14 h
i de 17 a 22 h
Més informació: musica@
espaijovegarcilaso.org
932562959 ·

699 62 88 34

projectemusicalgarcilaso
@musicagarcilaso

AQUÍ T’ESCOLTEM!
Tallers i activitats de dilluns a
dijous de 16 a 20 h per a joves
de 12 a 20 anys.
Més informació: garcilaso_
aquitescoltem@bcn.cat
652798816
aqui.tescoltem
Servei d’atenció personalitzada per a joves de 12 a 20
anys els dilluns i dijous de 16
a 20 h.
Més informació: consulta_
aquitescoltem@bcn.cat
619019109

SERVEI DE
DINAMITZACIÓ
JUVENIL
Servei per a joves per a fomentar i acompanyar a la participació juvenil.
Més informació: sdjgarcilaso@gmail.com
932562959 ·
648767459
Servei de Dinamització
Juvenil Navas, la Sagrera,
Congrés i els Indians
@dinamitzaciójuvenil

ENTITATS JUVENILS
A GARCILASO
Stronghold - Associació
ludicocultural
És una entitat de jocs de rol (de
taula i en viu) i de jocs de taula.
A més, també toquen jocs de
cartes col·leccionables i alguns
jocs en miniatura.
Horari: divendres de 19 a 24 h a
l’Espai Jove Garcilaso
Més informació:
info@alcstronghold.com
www.alcstronghold.com
Shogi
És un club d’escacs japonesos,
pots venir a provar aquest joc
mil·lenari amb ells i elles!
Horari: dijous de 18 a 21 h, i dissabte d’11 a 13.30 h a l’Espai
Jove Garcilaso.
Més informació:
shogienespanol@gmail.com
www.shogiespanol.es
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C. SANT ANTONI MARIA CLARET

Espai Jove Garcilaso
ENS TROBAREU A:
C/ Garcilaso, 103 · 08027 Barcelona
Tel.: 93 256 29 59
Bus: V27, H8, 20, 62, 96, 126, N3
Metro: L1, L5, L9 i L10
www.espaijovegarcilaso.org
info@espaijovegarcilaso.org
EJGarcilaso
EJGarcilaso
EJGarcilaso

barcelona.cat/santandreu

Districte de
Sant Andreu

