
S e r v e i s

ESPAI DE TROBADA
Un espai on podràs reunir-te amb d’altres 
joves per fer-hi activitats.
Hi trobaràs: Wii, Play Station, jocs de taula, 
música, futbolí, jocs de malabars, ping-
pong… i moltes activitats.
Vine i proposa’ns tot allò que t’agradaria fer.
De dilluns a dissabte de 16 a 22h

PUNT MULTIMÈDIA 
Accés lliure dilluns, dimecres, 
i divendres de 17 a 20h 
Internet per consultar el correu electrònic, 
xatejar, fer música…  també hi podràs jugar 
en xarxa i fer-hi els teus treballs escolars.
Dilluns, dimecres, i divendres de 17 a 20h

SUPORT A INICIATIVES JOVES
Si teniu un projecte o una idea per 
desenvolupar, el Casal de Joves us en donarà 
suport: cessió d’espais per assaig, reunions 
i realització de les vostres activitats, 
assessorament per desenvolupar-les, 
informació d’activitats i recursos.

CESSIÓ D’ESPAI D’ASSAIG 
DE TEATRE I DANSA 
El Casal de Joves disposa d’un espai 
d’assaig per grups de teatre i dansa.
La Tamarita. Jardins de la Tamarita Passeig 
de Sant Gervasi 47-49
Horari de cessió de 9 a 21.15h
Més informació i reserves 

al Casal de Joves Casa Sagnier 

Tel. 93 414 01 95 
casaldejoves@casasagnier.net

PROGRAMA PER DIES

DILLUNS

De 17.30 a 19h Taller ball hip hop

DIMARTS

De 17.30 a 19.30h 
*Preparem la Nit d’ànimes 
**Rodem la nostra Sweded 
“suecades”

DIMECRES

De 17.30 a 19.30h
*Preparem la Nit d’ànimes 
**Rodem la nostra Sweded 
“suecades”

DIJOUS

De 17.30 a 19h Taller guitarra -iniciació-

CASAL 

11-14 ANYS 
PER NOIS I NOIES

DE 6è DE PRIMÀRIA 

A 2on D’ESO 

CASAL 11-14 
ANYS
Per nois i noies de 6è de 
primària a 2on d’ESO.
El Casal 11-14 començarà la 
setmana de l’1 d’octubre i té 
una durada de deu setmanes.

INSCRIPCIÓ GRATÜITA: 

DEL 12 AL 27 DE SETEMBRE. 

DE DILLUNS A DISSABTE DE 16 

A 21H

Cal portar: fotocopia del DNI pare/

mare o tutor/tutora, llibre de família 

o DNI nen/nena i fotocopia de la 

targeta sanitària. Places limitades.

* Nit d’ànimes TUNEL DEL TERROR
Un any més el divendres 26 d’octubre a partir de les 
17.30h la Casa Sagnier es converteix en la Casa del Terror 
per gaudir d’aquesta nit màgica i misteriosa. Per preparar 
aquesta activitat farem tallers de maquillatge, efectes 
especials, disfresses, plàstica, construcció de personatges 
i escenografia…
**Farem un taller de vídeo on realitzarem la nostra versió, 
artesanal, creativa, divertida, independent, precària..... de 
la nostra pel·lícula, sèrie o anunci preferit per participar 
en aquest concurs.

c/ Brusi 61, Jardins de Brusi
08006 - Barcelona
TELÈFON 93 414 01 95
FAX 93 414 15 50
MAIL casaldejoves@casasagnier.net
BLOC casaldejoves.casasagnier.net
BUS 16 i 17 
METRO Lesseps (L3) 
FGC FGC: Sant Gervasi (L6)
HORARIS DEL CASAL DE JOVES

de dilluns a dissabte de 16 a 22h

CASAL 
DE JOVES 
CASA SAGNIER 

ACTIVITATS PER A 
ADOLESCENTS I JOVES 
DE 11 A 29 ANYS
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També et proposem participar al 2on 
concurs de *SWEDED del Casal de Joves 
Casa Sagnier 
Sweded “suecades”: Remake o versió 
precària, artesanal, creativa, divertida, 
independent..... d’una pel·lícula, sèrie o 
anunci.
Si necessites un cop de mà apuntat al taller de 
vídeo creació dels dilluns.
Més informació: http://casaldejovescasasagnier.
wordpress.com/

ROOKIES DJ’S 
PARTIES ROOKIES DJ’S ON AIR
Seguim oferint aquest espai per a 
debutar punxant! 

Si tens entre 16 i 21 anys, vine a punxar al Casal 
de Joves Casa Sagnier i optaràs als premis 
ROOKIES DJ’S! 
Divendres 30 de novembre a partir 
de les 20h
Més informació i bases: http://rookiedjs.
blogspot.com
I si vols aprendre a fer mescles, empalmar 
cançons i compondre petits arranjaments, vine i 
apuntat al taller  DJ’S

1R CONCURS “DOCS COOPERANTS” 
“DOCS-COOP” “COOP-DOCS”
Vols fer un documental de cooperació o 
voluntariat i necessites ajuda?
Si esteu pensant en rodar un documental sobre 
qualsevol tema o àmbit que s’englobi dins de la 
cooperació o el voluntariat, presenta’ns la teva 
proposta, i participa al nostre concurs. Els guanyadors 
rebran una ajuda econòmica perquè el documental es 
faci realitat.
Més informació: http://casaldejovescasasagnier.
wordpress.com/

NOU STATUS QUO - INTERNET 
USOS I POSSIBILITATS
Art i creació, projecció professional o vocacional, 
participació cívic- política, oci, relació i 
comunicació...
Si estàs participant en un projecte social, creatiu o 
professional a la xarxa i els vols compartir o donar a 
conèixer, posa’t en contacte amb nosaltres fins el 31 
d’octubre i participa en l’organització d’aquest espai 
“físic–virtual” que dissenyarem entre tots.
Dijous 22 de novembre a partir de les 19’30h 
presentació dels millors projectes.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS 
Del 12 al 27 de setembre
De dilluns a dissabte de 16 a 21h 
Els tallers començaran la setmana 
de l’1 d’octubre i tenen una durada 
de deu sessions d’una hora i mitja.

Preus tallers de 15 hores: 30,03 €
El pagament dels tallers es farà en efectiu. 
 

APROPA’T AL JAPONÉS!
日本語を習いましょう!
Durant aquest curs de japonès aprendràs 
les expressions bàsiques per comunicar-te, 
entendre la cultura i viatjar sense problemes. 
El país del sol naixent al teu abast!
Dimarts de 20 a 21.30h

TALLER DE DIBUIX I CÒMICS 
Treballarem el dibuix i el llenguatge del còmic 
amb la seva varietat de possibilitats creatives 
per tal de crear-ne un a finals del curs.
Dimecres de 18 a 19.30h

TALLER DE NARRACIÓ ORAL
Vols ser narrador o narradora de contes?
Aprèn a explicar un conte. Una petita introducció 
al món de la narració oral per a joves.
Divendres de 17’30 a 19h

BALL ZUMBA
Amb aquesta modalitat de ball farem un 
treball cardiovascular i aeròbic, millorant 
la coordinació i la musicalitat. Es ballaran 
diferents estils (cúmbia, mambo, bachata, 
hip-hop, reggeton, salsa, etc.) amb cançons 
actuals
Divendres de 19 a 20.30h

TALLER DE VEU
Taller per redescobrir la nostre veu a través 
de la tècnica i l’expressió. Aprendrem a treure 
la veu, desbloquejar tensions a través de la 
vibració del so i gaudir de la interpretació d’un 
repertori de cançons.
Dimarts de 20 a 21.30h

GUITARRA  (Grup avançat)

Espai per perfeccionar i aprofundir en la teva 
tècnica amb les cordes i acords.
Dimecres de 17.30 a 19h

INICIACIÓ A LA GUITARRA 
FLAMENCA 

Cal tenir nocions bàsiques de guitarra i portar 
l’instrument.
Dimecres de 20 a 21.30h

BATERIA
Curs senzill i divertit amb l’objectiu principal 
d’aprendre a tocar des del primer dia. 
Dimecres de 18 a 19.30h 

DJ’S
Vols aprendre a fer mescles, empalmar 
cançons i composar petits arranjaments. Vine 
i seràs l’ànima de la festa!
Dimecres de 19.30 a 21h

VJ’S: TALLER DE VIDEOJOCKEY
Aprèn a manipular imatges a temps real amb 
software d’última generació al ritme de la 
música.
Dijous de 20 a 21.30h

VIDEO CREACIÓ
Vols a aprendre a muntar i editar el teu propi 
projecte audiovisual? 
Dilluns de 20 a 21.30h

ACTIVITATS
Totes són gratuïtes i amb inscripció prèvia

- TREBALLAR EN ESTACIONS D’ESQUI D’EUROPA  Dijous 27 de setembre a les 18.30h
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

- MOBILITAT EUROPEA I CULTURA (1a part)  Dilluns 1 d’octubre a les 18.30h
Xerrada informativa per a aquelles persones que volen marxar a l’estranger per treballar, estudiar o fer un 
voluntariat relacionat amb el món de la gestió cultural i patrimoni. 
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

- MOBILITAT EUROPEA I CULTURA (2A PART)  Dilluns 8 d’octubre a les 18.30h
Xerrada informativa per a aquelles persones que volen marxar a l’estranger per treballar, estudiar o fer un 
voluntariat relacionat amb el món artístic (arts plàstiques, visuals, escèniques)
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

- TINC PROBLEMES PER PAGAR EL PIS  Dimarts 2 d’octubre a les 18.30h
Xerrada informativa sobre mediació i aspectes legals entorn l’habitatge.
A càrrec de Lourdes Agudo, advocada PIAD - Organitza: PIAD i PIJ Sarrià-Sant Gervasi

- VOLS TREBALLAR A L’ESTRANGER EN EL MÓN DELS ESPORTS?  Divendres 5 d’octubre a les 18.30h
A càrrec d’Aina Gutiérrez col·laboradora de l’Assessoria de Mobilitat Europea. ENTRADA LLIURE. CAL INSCRIURE’S 

PRÈVIAMENT AL PIJ SARRIÀ-SANT GERVASI. (Aquesta activitat tindrà lloc al CEM Can Caralleu)

- VENDRE ONLINE LES TEVES CREACIONS  Dimarts 6 novembre a les 18.30h
Aprofita les festes de nadal per vendre per internet les teves creacions fetes a mà (arracades, faldilles, 
portanadons, etc.) Descobreix quines eines tens al teu abast per introduir-te en el món de la venta online.
A càrrec de Carolina López

- EL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU, UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA!  19 novembre a les 18.30h
Xerrada informativa per aquells joves que volen participar d’un programa europeu a través del qual viuran una 
experiència única que els ajudarà a millorar la seva ocupabilitat.
A càrrec de l’Assessoria de Mobilitat europea de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

- PRACTICA L’ENTREVISTA LABORAL EN ALEMANY  20 i 22 de novembre de 18.30 a 20h
Prepara’t i practica l’entrevista de treball en alemany per superar processos de selecció d’aquí i de fora. 

Requisit inscrits: Tenir nivell A2 d’alemany (nivell bàsic).

- TALLER VIDEOCURRÍCULUM CREATIU  Dimarts 9, 16,23 i30 d’octubre de 18.30 a 20h
Si vols fer-te un videocurrículum diferent a l’habitual i no saps per on començar, inscriu-te i t’ajudarem.
A càrrec de Francesca Catricalá, realitzadora audiovisual

INFORMACIÓ DEL TEU INTERÈS
SALA D’ESTUDI NOCTURNA IES MONTSERRAT
D’octubre a desembre, de dilluns a dijous de 21 a 1h
C/ Copèrnic, 84 - tel.: 93 200 49 13 iesmontserrat@xtec.cat

El PIJ Sarrià-Sant Gervasi et facilitarà informació 
sobre tots aquells temes (treball, formació, cultura...) 
que t’interessen com a jove. Si tens alguna pregunta vine, 
truca o escriu-nos un e-mail  i buscarem respostes.

Assessoria Mobilitat Europea
El PIJ està especialitzat en mobilitat europea, així que, 
si vols marxar a l’estranger a estudiar, treballar o a fer 
de voluntari, apropa’t-hi i assessora’t. Dimecres de 17 a 
20h. Cal cita prèvia.

Orientació al Networking Professional 2.0 
NOU SERVEI!!
Busques feina? T’ajudem a fer servir el teu perfil de 
LinkedIn per aconseguir-ho.
Tots els dimecres d’11 a 14h i dijous de 17 a 20h 
Cal demanar cita prèvia per telèfon

Tramitació de carnets
Carnet d’alberguista, estudiant internacional (ISIC), 
professor internacional (ITIC) i jove internacional (IYTC)

De dilluns a divendres de 16 a 20h
Dimecres també de 10 a 15h 
Tel.: 93 414 01 95
informaciojoves@casasagnier.net


