
PROJECTE DE I
PER A JOVES

PROGRAMACIÓ TALLERS I ACTIVITATS
PRIMAVERA 2023

 FRANJA CONVENT - CC SANT AGUSTÍ



Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 21/04 al 9/06
Preu: 26,81€

@franjaconvent

Dijous de 17.30 a 19h
Del 20/04 al 8/06

Preu: 40,22€

Dimarts de 17.30 a 19h
Del 18/04 al 6/06
Preu: 40,22€

IL·LUSTRACIÓ DIGITAL

Dimecres de 18 a 19.30h
Del 19/04 al 7/06
Preu: 40,22€

HIP HOP TALLER D'ESCACS

Dilluns de 17.30 a 18.30h
Del 17 /04 al 12/06
Preu: 23,46€

 
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ 

C/ Comerç 36 - 08003 Barcelona 
932 65 000 



Título del cómic

Dimarts i dijous de 17 a 19.30h 
(d'11 a 16 anys)
Inscripcions obertes tot l’any. 
Preu: 27,86€ / quota anual.

CASAL JOVE: N’KONSTRUCCIÓ 
És el casal jove del Centre Cívic
Convent de Sant Agustí. Un
espai de trobada per a les noies
i nois de 6è de primària a 4 de
l’ESO on duem a terme
diferents activitats: cuina,
cinema, jocs de taula, sortides,
tallers creatius, tardes gamers,
etc. 

ESPAI OBERT
A partir de 14 anys. Gratuït
Tens algun projecte entre mans i
et falta un espai per tirar-lo
endavant? T’agrada ballar? I el
teatre? Vols fer un concert? O un
cinefòrum? Al CC Convent Sant
Agustí hi tens lloc!  Donem suport
a iniciatives de creació juvenil:
activitats, exposicions, cessions
d'espai, etc.

Envia'ns la teva proposta a
jac@conventagusti.com i
t'acompanyarem i assessorarem
en el teu projecte.

DIVENDRES OBERTS
Un clàssic del barri del Casc
Antic. El tercer divendres de cada
mes a partir de les 17.30h i fins les
19.30h, programem activitats
gratuïtes i obertes per a joves
d’entre 12 i 16 anys: tarda gamer,
ludoteca, projeccions d’anime,
entre d’altres. No us oblideu de
les següents dates: 14/04, 26/05 i
16/06 Save the dates!!



Conjunto de ilustraciones

Des de FRANJA CONVENT, el servei de dinamització
Juvenil del Centre Cívic Convent de Sant Agustí creiem
que treballar des del vincle amb adolescents i joves és
imprescindible per a establir una relació de proximitat i
confiança. Volem acostar l’equipament a aquest col·lectiu
perquè puguin gaudir d’activitats i formació que els
interessin, trobar espais de relació entre iguals i suport
per a desenvolupar els seus propis projectes. 

FRANJA CONVENT

PROJECTES DE I PER JOVES

PRIMAVERA 2023
Inscripcions a partir del 20 de març
Inici tallers setmana del 17 d'abril


