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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS                       

Període d’inscripció

A partir del dijous 15 de setembre de 2016, de 10 a 13.30 h i de 
16.30 a 20 h.

La inscripció es farà efectiva un cop l’inscrit o inscrita hagi abonat 
l’import que correspon. 

El torn d’inscripció és per ordre d’arribada.

Inscripcions on-line

https://cancastello.inscripcionscc.com/ccivic/

Abans de fer una inscripció en línia has de saber que la inscrip-
ció és nominal. Amb les teves dades no pots inscriure una altra 
persona.

Per poder fer una inscripció t’has de registrar com a usuari/ària. 
Les inscripcions als tallers gratuïts i les activitats puntuals no po-
dran fer-se en línia, només presencialment.

Inscripcions Palau Virreina

Servei de venda presencial i d’inscripcions de tallers del centre 
cívic a l’Oficina Tiquet Rambles.

Palau de la Virreina. La Rambla, 99. De dilluns a diumenge,  de 
10 a 20.30h 

Cal tenir en compte:

El pagament es farà mitjançant 
ingrés bancari, targeta de crè-
dit o en línia.

El termini per presentar el res-
guard d’ingrés dels pagaments 
fets per transferència bancària 
des del moment en què es fa la 
reserva és de 24 hores.

El centre es reserva el dret de 
suspendre els tallers i/o cursos 
que no tinguin un mínim de per-
sones inscrites. En aquest cas, 
es retornarà l’import abonat. El 
termini de devolució s’ha de fer 
efectiva en un termini màxim 
de 30 dies laborables.

L’ import de la matrícula dels 
tallers només es retornarà en 
cas que el taller s’hagi d’anul-
lar. El centre es reserva la pos-
sibilitat d’ampliar el període 
d’inscripció.

El preu dels taller i/o cursos no 
inclou les despeses de materi-
al.  

El centre cívic es reserva el dret 
a canviar i/o suspendre qualse-
vol activitat per causes alienes 
a l’organització.

Suplements en concepte de 
material:

Els suplements en concepte 
de material es lliuraran als ta-
lleristes en efectiu a la primera 
sessió del taller. 

Preus públics (IVA no inclòs)

4,11 €/hora:  Tallers per a la po-
blació en general

5,07 €/hora:  Tallers especia-
litzats per a la població en ge-
neral

Reducció de preus per aturats. 
Informació al punt d’informació 
del centre.

Inici tallers: setmana del 3 
d’octubre de 2016

Calendari de tardor 2016: 
Dilluns 31 d’octubre,  5 de 
desembre i dimecres 7 de de-
sembre no es realitzaran tallers 
perquè són  dates properes a 
una festivitat.



TALLERS TRIMESTRALS

A LA CARTA                                                                                                                                           

1. CUINA SALUDABLE       
DE TARDOR                            

Dilluns, de 18 a 20 h  
3 > 17 D’OCTUBRE (6 hores) 
Preu: 29,84 €         12€            

Moment per harmonitzar el 
sistema digestiu i preparar 
el nostre organisme per als 
mesos de fred. Aprendrem 
com cuinar amb els ingredi-
ents propis d’aquesta estació 
i treure’n el màxim profit, cui-
dant la nostra salut i satisfent 
el nostre paladar. Ens basa-
rem en els elements vegetals i 
també treballarem peix.
A càrrec de Més que verd

2. MENJAR PER A LA           
FEINA                                  

Dimarts, de 18 a 20 h
4 > 18 D’OCTUBRE  
(6 hores)
Preu: 29,84 €         10€                

Per cuidar-te portant el teu 
dinar de casa. Un taller àgil i 
divertit on aprendràs receptes 
saludables i fàcils de fer. 
A càrrec de Yolanda Reyes

3. CUINEM LLEGUMS               

Dimecres, de 18 a 20 h  
19 D’OCTUBRE > 
 2 DE NOVEMBRE (6 hores) 
Preu: 29,84 €         8€                

En l’any dels llegums, ens en-
senyaran les seves propietats 
nutricionals i la importància 
de consumir aquest aliment 
tres cops per setmana. 
A càrrec de Yolanda Reyes
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ARTÍSTICS                                                                        

4. VISITEM LA                   
BARCELONA CULTURAL                         

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
5 D’OCTUBRE >  
14 DE DESEMBRE 
Preu: 67,14 € (13,5 hores)                             

Els preus de les entrades als 
museus no estan inclosos.
Descobrirem el patrimoni ar-
tístic de Barcelona i gaudirem 
de la vida cultural de la ciutat 
mitjançant visites comentades 
a museus, centres culturals, 
exposicions temporals i espais 
d’interès artístic com galeries i 
fàbriques de creació.
A càrrec de Trama Serveis 
Culturals

5. BIJUTERIA                       
CREATIVA                           

Dimecres de 18.30 a 20.30 h 
26 D’OCTUBRE >  
16 DE NOVEMBRE (8 hores)
Preu: 39,78€          7 €                
 
Per totes les persones de 
totes les edats que els agradi 
la bijuteria i les manualitats.
Aprendrem tècniques, conei-
xerem diferents materials i 
desenvoluparem la creativitat.
A càrrec d’Eva Martínez 

6. APRÈN A COSIR A      
MÀQUINA INICIACIÓ            

Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
20 D’OCTUBRE >  
24 DE NOVEMBRE 
Preu: 59,68€  (12 hores)                        
 
Si tens una màquina de 
cosir a casa i no saps com 
s’utilitza, apunta’t a aquest 
taller. Aprendràs les tècniques 
bàsiques i a treure’n profit.  
A càrrec de Monts Romagosa

7. REUTILITZA I                                     
CUSTUMITZA ROBA         

Dijous, de 17.30 a 20.30 h 
1 i 15 DE DESEMBRE 
Preu: 29,84 € (6 hores)          

Tens una pantalons, faldilla 
o samarreta que no t’acaba 
de convèncer? Apunta’t al 
taller on podràs aprendre a 
personalitzar i transformar la 
teva roba. 
A càrrec de Monts Romagosa
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DANSA                                                                                                                                                 

8. COUNTRY-LINE              
DANCE INICIACIÓ               

Dimarts, de 17 a 18 h 
4 D’OCTUBRE >  
13 DE DESEMBRE  
Preu: 44,76 € ( 9 hores)          

Si vols participar en una 
formació de ball en la qual un 
grup de gent ballen alineats 
formant files executant els ma-
teixos moviments, apunta-t’hi i 
comença a ballar en línia.
A càrrec de Marta “Steve” 
Borràs

9. SEVILLANES                    

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
5 D’OCTUBRE >
21 DE DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores)         

Continuem treballarem la tèc-
nica de braços, zapateado.
A càrrec de M. José López

10. ZUMDANCE SUAU         

Dimecres, de 18.35 a 19.35 h
5 D’OCTUBRE >  
21 DE DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores)         

Activitat per estar en forma i 
passar-ho bé, indicat per a to-
tes les edats, on es fusiona el  
ball coreogràfic i els exercicis 
específics d’un entrenament 
cardiovascular.  
A càrrec de Fran Calvo

11. ZUMDANCE                   
INTENS                               

Dimecres, de 19.45 a 20.45 h
5 D’OCTUBRE >  
21 DE DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores)         

Activitat per estar en forma i 
passar-ho bé on es fusiona el  
ball coreogràfic i els exercicis 
específics d’un entrenament 
cardiovascular.
A càrrec de Fran Calvo
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LLENGÜES                                                                          

12. ANGLÈS                          
ELEMENTAL                               

Dilluns, de 18.30 a 20 h
3 D’OCTUBRE >  
19 DE DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores)         

Repassem els coneixements 
bàsics i aprenent nou vocabulari 
i gramàtica per avançar a poc a 
poc amb l’anglès.
A càrrec de Smart-Learning

13. ANGLÈS                              
PREINTERMEDIATE                                                                                    

Dilluns, de 18.30 a 20 h
3 D’OCTUBRE > 
19 DE DESEMBRE 
PREU: 74,60 € (15 hores)       

Continuem ampliant el 
vocabulari i la gramàtica per 
llençar-nos a parlar i comuni-
car-nos en anglès.
A càrrec de Smart-Learning

14. CONVERSA ANGLÈS  
INITATION                               

Dimarts, de 17.45 a 19.15 h
4 D’OCTUBRE >  
20 DE DESEMBRE  
Preu: 74,60 € (15 hores)          

Per adquirir fluïdesa i pronun-
ciació adequada en la teva 
expressió oral.
A càrrec de Smart-Learning

15. ENGLISH BOOK             
CLUB                                  

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h
4 D’OCTUBRE >  
20 DE DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores)         

Lectura mensual d’una novel-
la en anglès i intercanvi oral 
d’opinions. Requisits per a ac-
cedir-hi, tenir un nivell avançat 
d’anglès.
A càrrec de Smart-Learning

16. ANGLÈS CONVERSA  
INTERMEDIATE                    

Dimarts, de 19.30 a 21 h
4 D’OCTUBRE > 
20 DE DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores)         

Ens trobem per parlar i comu-
nicar-nos amb comoditat en 
aquest idioma.
A càrrec de Smart-Learning

17. ANGLÈS ORIENTAT A 
PROFESSIONALS                    

Dimecres, de 19 a 20.30 h
5 D’OCTUBRE > 
21 DE DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores)          

Aprendrem vocabulari, 
expressions i formalismes 
per sentir-nos segurs en un 
ambient de feina i negocis.
A càrrec de Smart-Learning

18. ANGLÈS                          
INTERMEDIATE                     

Dijous, de 19.15 a 20.45 h
6 D’OCTUBRE > 
15 DE DESEMBRE
Preu: 74,60 € (15 hores)         

Més gramàtica, més vocabu-
lari i cada vegada entenem 
millor l’anglès i som capaços 
de fer frases més complexes.
A càrrec de Smart-Learning
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NOVES TECNOLOGIES                                                                        

19. APROFUNDITZA EN     
LA INFORMÀTICA             

Dilluns de 12.00 a 13.30h
3 D’OCTUBRE > 
28 DE NOVEMBRE 
Preu: 59,68 (12 hores)            

Dirigit a persones amb for-
mació bàsica d’informàtica. 
Taller on repassarem aspec-
tes bàsics i veurem i entrarem 
en més detalls en aspectes 
necessaris per guanyar 
encara més coneixements i 
seguretat.
A càrrec de Mirmiki

20. ASPECTES BÀSICS    
D’IPHONE I IPAD                

Dimarts de 12.00 a 13.30h
4 D’OCTUBRE >  
29 DE NOVEMBRE 
Preu: 59,68 € (12 hores)           

Aprèn des de zero a utilitzar el 
teu iPhone. Des de entendre 
les icones, canviar la bri-
llantor de la pantalla, fins a 
afegir i organitzar contactes 
de l’agenda o instal·lar noves 
aplicacions.
A càrrec de Mirmiki

21. PERSONALITZA EL     
TEU IPHONE I IPAD            

Dimarts de 12.00 a 13.30h 
13 i 20 DE DESEMBRE
Preu: 14,92 € (3 hores)            

Continuació dels aspectes 
bàsics d’iPhone i iPad on per-
sonalitzarem el teu dispositiu 
amb apps, música, imatges, 
llibres i molt més!
A càrrec de Mirmiki

22. ASPECTES BÀSICS     
DEL SMARTPHONE I 
TABLET ANDROID             

Dijous de 12.00 a 13.30h 
6 D’OCTUBRE >  
24 DE NOVEMBRE 
Preu: 59,68 € (12 hores)         

Aprèn des de zero a utilitzar 
el teu smartphone. Des de 
entendre les icones, canviar 
la brillantor de la pantalla, fins 
a afegir i organitzar contactes 
de l’agenda o instal·lar noves 
aplicacions.
A càrrec de Mirmiki

23. PERSONALITZA EL      
TEU SMARTPHONES I 
TABLET ANDROID             

Dijous de 12.00 a 13.30h 
1 i 15 DE DESEMBRE
Preu: 14,92 € (3 hores)           

Continuació dels aspectes 
bàsics del teu Smartphone i 
tablet Android on personalit-
zarem el teu dispositiu amb 
apps, música, imatges, llibres 
i molt més!
A càrrec de Mirmiki

24. WHATSAPP: TRUCS      
I FACILITATS                         

Dijous de 10.00 a 11.30h
1 i 15 DE DESEMBRE 
Preu: 14,92 € (3 hores)           

Aprendrem a enviar fotos i 
altres arxius, notes d’àudio, el 
significat dels famosos “ticks”, 
trucades gratuïtes i moltes 
coses més. 
A càrrec de Mirmiki



25. PETITES                         
REPARACIONS  
DOMÈSTIQUES                 

Dijous, d’ 11.30 a 13 h 
20 D’OCTUBRE >  
24 DE NOVEMBRE 
Preu: 44,76 € (9 hores)           

Fes-ho tu mateix. Repara 
petites avaries i desperfectes 
de casa, t’estalviaràs diners, 
t’entretindràs i aprendràs. Tot 
al mateix temps! 
A càrrec de David Zepeda

26. LA CASA NETA            

Dijous, de 18.15 a 20.15 h 
24 DE NOVEMBRE                  

Netegem la llar respectant el 
medi i la salut. Ensenyarem 
com netejar la llar usant el mí-
nim de productes i el màxim 
d’innocus pel medi i per la sa-
lut. També posarem el focus 
en la brossa que generem, 
sobretot de paper i envasos, i 
com la podem reduir.
A càrrec de Solidança, de 
Reparat millor que nou.

R3RURSOS ECO                                                                                 

TALLERS TRIMESTRALS

27. GIMNÀSTICA DE         
MANTENIMENT                 

Dilluns, de 12.05 a 13.35 h
3 D’OCTUBRE > 
19 DE DESEMBRE 
Preu: 74,60 € (15 hores)        

Combinació d’exercicis per 
tonificar i retornar l’elasticitat 
original del múscul. 
A càrrec de Sílvia Vega

28. ESTIMULEM                  
LA MEMÒRIA                     

Dilluns, de 10.30 a 11.30 h
3 D’OCTUBRE > 
19 DE DESEMBRE  
Preu: 49,73 (10 hores)              
 
Mitjançant exercicis pràctics 
desenvoluparem el funcio-
nament de la ment i especi-
alment la memòria. Podrem 
aplicar a la vida quotidiana el 
que hi hem après.
A càrrec de Fundació Pere 
Tarrés

29. GIMNÀSTICA                 
ABDOMINAL  
HIPOPRESSIVA                     

Dilluns, de 19.05 a 20.05 h
3 D’OCTUBRE > 
19 DE DESEMBRE 
Preu: 49,73 € (10 hores)         

Exercicis actius dirigits a 
potenciar el sòl pelvià activant 
els músculs abdominals i 
diafragma. Aconseguirem un 
abdomen més pla, reduir la 
cintura, millorar els problemes 
lumbars, treballar la inconti-
nència urinària i/o prevenir els 
problemes de pròstata, entre 
d’altres.
A càrrec de Bady Domingo

30. KUNDALINI IOGA        

Dijous, de 17.30 a 19 hores
6 D’OCTUBRE > 
15 DE DESEMBRE  
Preu: 74,60 € ( 15 hores)         

Consisteix en tècniques de 
ioga senzilles que poden 
ser practicades per tothom. 
Alguns dels seus efectes 
positius s’experimenten 
immediatament. Manté el cos 
en forma i entrena la ment per 
ser forta i flexible de manera 
que permet afrontar millor els 
canvis i l’estrès.
A càrrec de Toni Moleti

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL                                                                     
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TROBA’T                                                                                

TERTÚLIES                             
CULTURALS                        

Dimarts, de 12.30 a 13.30 h
 4 D’OCTUBRE >  
13 DE DESEMBRE   
(9hores)                                  

A càrrec de Polly Casson.
Vine i participa en aquest 
espai intergeneracional que 
cada setmana se centrarà en 
un tema diferent: art, literatu-
ra, poesia, religió... Compar-
teix la teva opinió i aprèn dels 
altres companys. 

MITJA AL TEU GUST         

Dimarts, de 16.30 a 18 h
4 D’OCTUBRE > 
13 DE DESEMBRE 
(13,5 hores)                              

A càrrec de Carmina Alonso. 
Dirigit a totes les persones 
que vulguin iniciar-se i intro-
duir-se en el món del punt de 
mitja. La Carmina estarà a la 
vostra disposició, adaptant-se 
a les necessitats de cadas-
cú,  us ensenyarà els secrets 
de la mitja i compartirà amb 
vosaltres moltes experiències!  
Agulles i llanes, a càrrec de 
l’alumne.

ANGLÈS BEGINNER           

Dimecres, de 18 a 19.30 h
5 D’OCTUBRE > 
14 DE DESEMBRE  
 (13,5 hores)                             

A càrrec de Carmen Llorente.
Per a aquelles persones que 
en saben una mica (els dies 
de la setmana, les estacions 
de l’any, els mesos...)

ANGLÈS ZERO                   

Dijous, d‘11 a 12.30 h 
6 D’OCTUBRE > 
15 DE DESEMBRE  
(15 hores)                                 

A càrrec de Carmen Llorente.
Per a aquelles persones que 
volen iniciar-se en aquest 
idioma.

EINES PER A LA                 
RECERCA DE FEINA        

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
17 D’OCTUBRE  (2 hores)      

A càrrec del voluntariat cor-
poratiu de Zurich Insurance 
Company.
Per conèixer diferents eines 
que ens ajudaran a planificar, 
dur a terme i fer un bon segui-
ment del procés de recerca 
de feina. Com confeccionar 
un cv, plataformes on-line 
de recerca, consells per fer 
entrevistes, ....  



ACTIVITATS

MEDIACIÓ                           

Dilluns, de 19.15 a 20.45 h
7 > 28 DE NOVEMBRE 
(6 hores)                                    

A càrrec Carmen Solanes, 
Treballadora Social i Mediado-
ra Familiar, civil i comunitària.
La mediació com a eina per a 
la presa de decisions i preven-
ció de conflictes. Coneixerem 
situacions que vivim i ens 
generen malestar, reconei-
xerem i tractarem les dife-
rents actituds que mostrem i 
aprendrem a escoltar i a tenir 
en compte a l’altre.

IOGA                                        
REINTEGRADOR                  

Dimarts, de 18.10 a 19.10h
4 D’OCTUBRE > 
13 DE DESEMBRE   
(9 hores)                                  

A càrrec de Carmen Herraiz.
Per facilitar la connexió amb 
el propi cos i trobar el silenci 
interior. 

LA FELICITAT,                      
UN HÀBIT                            

Dimarts, de 18 a 19.30h
4 D’OCTUBRE > 
13 DE DESEMBRE   
(13,5 hores)                                    

A càrrec de Teresa Catasús.
Reflexionarem, debatrem i 
dialogarem sobre la vida i el 
benestar personal.

IOGA Nidra                           

Dijous, de 19.45 a 20.30 h
6 D’OCTUBRE > 
15 DE DESEMBRE 
(6,75 hores)                              

A càrrec de Carmen Herraiz.
Taller dedicat a la relaxa-
ció guiada on aprendrem a 
calmar l’ansietat i l’estrès. La 
seva pràctica regular allibera 
la ment d’angoixes i aporta 
benestar interior.

TROBADA MENSUAL       
D’INTERCANVI PER A 
PRACTICANTS DE REIKI 

Dimecres, a les 19 h
19 D’OCTUBRE, 
16 DE NOVEMBRE i 
14 DE DESEMBRE                   

A càrrec de Daniel Zaragoza i 
Rubén Pérez.
Espai per compartir la pràctica 
d’aquesta disciplina i reciclar 
coneixements.
Inscripcions fins al dilluns 
abans de cada trobada

CUIDA’T                                                                                

Tu ets el protagonista, millora la teva qualitat de vida i tingues 
cura del teu benestar.
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ACTIVITATS

CONVIURE AMB LA           
FIBROMIÀLGIA, FATIGA 
CRÒNICA I SENSIBILITAT 
QUÍMICA                             

Dimecres 19 d’octubre,   
a les 18.30 h                               

Què és, com canvia la vida 
i com es porta des del punt 
de vista de algunespersones 
afectades.
A càrrec de l’Assoc. catalana 
d’Afectats de Fibromiàlgia 
(FM-SFC-SQM).

ESCOLTA EL TEU COS         

Dimecres 16 de novembre,  
a les 18.30 h                           

L’actitud, l’enfocament i les 
eines que utilitzem ens aju-
daran a conviure millor amb 
les malalties i ens ajudarà a 
saber com hem de gestionar el 
nostre entorn.
A càrrec de Rosa Maria Pujol, 
psicòloga.

LA IMPORTÀNCIA D’UNA 
BONA ALIMENTACIÓ I 
NUTRICIÓ                            

Dimecres 14 de desembre,  
a les 18.30 h                          

Mantenir una nutrició ade-
quada amb una dieta saluda-
ble ens ajudarà a recuperar 
l’energia que el nostre cos 
necessita. Quins aliments hem 
d’incloure en la dieta diària i 
quins cal evitar ens ajudarà a 
trobar-nos millor.
A càrrec de Laura Arranz, 
Doctora en farmàcia per la UB, 
especialista en Nutrició, funda-
dora de Gana Nutrición.

CICLE DE XERRADES                                                    

Cicle de tres xerrades informatives. Organitzat per l’Associació 
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (FM-SFC-SQM), www.fibro-
mialgia.cat
Es demana als assistents no dur colònia, laca, after-shave, 
ni altres productes amb perfum, a fi de protegir la salut de 
les persones amb SQM, SFC i/o FM.

“SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL I                  
ALTRES MALALTIES QUE CURSEN DOLOR”                            
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ALTRES XERRADES                                                                                                                              

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?       

Dimecres 26 d’octubre, 
a les 18.30 h                                

A càrrec Carmen Solanes, Tre-
balladora Social i Mediadora 
Familiar, civil i comunitària.
La mediació com a eina per a 
la presa de decisions i preven-
ció de conflictes.

LES NEUROCIÈNCIES I      
LA TEVA FELICITAT                

Dimecres 2 de novembre,  
a les 18.30 h                             

A càrrec d’ Ana Farré i Oriol 
Lugo Real, psicòlegs, docto-
rands en psicologia per l’URL i 
experts en teràpies neurocien-
tífiques.
Les neurociències són un 
camp en expansió de conei-
xement i s’estan aplicant en el 
camp de la psicoteràpia per tal 
de poder resoldre situacions 
d’ansietat, estrès, depressió, 
fòbies … Aquestes tècniques 
són eficaces, ràpides, profun-
des i amb resultats perdu-
rables en el temps. Perquè 
millorar la nostra qualitat de 
vida està a les nostres mans. 

12 PASOS A LA                      
FELICIDAD                          

Dimecres 30 de novembre,  
a les 18.30 h                             

A càrrec d’Émer Roures d’Uni-
tat del ser.
Presentació del llibre que ajuda 
a connectar amb el nostre és-
ser interior.  L’autora compar-
teix les claus perquè aconse-
guim l’estat de pau, equilibri i 
benestar tan anhelat, ajudant 
a gaudir de la vida i despertant 
l’actitud de felicitat. 
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ACTIVITATS

EXPOSICIONS                                                                     

GÈNERE I DRET A LA       
SALUT                                 

5 > 23 DE SETEMBRE                        

A càrrec Farmamundi.
Una mirada a la lluita de les 
dones de la República Demo-
cràtica del Congo. 25 fotogra-
fies de diferents cooperants 
de Farmamundi i IFProduc-
tions que ens apropen al 
treball en xarxa de les dones 
d’aquest país en defensa de 
la salut i per a la defensa dels 
seus drets.

CUÉNTAME UN CUENTO 

3 > 28 D’OCTUBRE                 

A càrrec SRCSSG.
Havia una vegada un grup de 
creadors que van decidir que 
els contes no eren només pels 
nens. 
Durant un temps es van trobar 
per crear històries, tots volien 
dir la seva. 
Unes vegades les escrivien, 
altres les narraven i d’al-
tres les dibuixaven... creant 
increïbles contes que ara us 
conviden a conèixer.
Inauguració dilluns 3 d’oc-
tubre, a les 12.30 h

PAISATGE RURAL I           
URBÀ                                  

7 > 25 DE NOVEMBRE           

A càrrec Emili Vicens.
Recull de fotografies que 
mostren diferents localitza-
cions del territori català, es-
panyol i europeu. La qualitat i 
màgia de les imatges permet 
veure la quotidianitat com 
quelcom únic i especial.

TEMPS DE CADAQUÉS    

5 > 23 DE DESEMBRE           

A càrrec Elisenda Llonch.
Cadaqués em va seduir, quan 
hi vaig viure uns dies al mes 
d’agost del 2015. La seva 
llum, els blancs, els blaus i 
el mar, van quedar reflectits 
perfectament  en les meves 
pintures, transmetent la màgia 
que desprèn aquest poble 
entranyable Empordanès del 
Mediterrani.



ACTIVITATS

MÚSICA’T                                                                     

Cal inscripció prèvia. Les places són limitades.

Cal recollir l’entrada el mateix dia un quart d’hora abans de co-
mençar l’actuació.

BRIGITTE EMAGA &             
ACÚSTIC                             

Divendres 21 de octubre,  
a les 19 h                              

A càrrec de Brigitte Emaga 
(Veu) i  Luís García (guitarra).
Cantant i compositora nascu-
da a Barcelona que fusiona 
diferents estils musicals com 
soul, funky, r & b, jazz, música 
africana, etc.
Inscripcions a partir del 7 
d’octubre. 

BLUE BIRDS                      

Divendres 18 de novembre, 
a les 19 h                                  

A càrrec de Mercè de la Fuen-
te (veu i piano) i Laia Leal (veu)
Soul i R&B amb tocs de jazz. 
Combinant les textures de 
dues veus i acompanya-
ment de piano, Blue Birds es 
proposa fer arribar els grans 
clàssics del gènere a través 
del prisma de la sensibilitat i 
amb un toc personal i íntim.
Inscripcions a partir del 4 
de novembre. 

KEBYART ENSEMBLE                   

Divendres 16 de desembre, 
a las 19 h                                   

A càrrec de Pere Méndez 
(saxo soprano), Víctor Serra 
(saxo alt), Robert Seara (saxo 
tenor) i Daniel Miguel (saxo 
baríton).
Jove quartet de saxos. For-
mació ambiciosa que pretén 
sorprendre i captivar el públic 
però sobretot innovar amb la 
forma d’entendre el quartet 
tradicional amb un repertori 
de música contemporània.
Inscripcions a partir del 2 
de desembre. 
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CICLE DE SOUL, JAZZ I BLUES                                           

Tardor amb molt  de ritme. Us convidem a gaudir de gèneres 
sempre vitals com el soul, el jazz i el rhythm & blues en un cicle 
de tres concerts sorgits de la nova escena catalana que satisfarà 
la vostra fam de música.



ALTRES ACTIVITATS

TEATRE DE PETIT FORMAT                                                                                                                                          

Cal inscripció prèvia. Les places són limitades.

Cal recollir l’entrada el mateix dia un quart d’hora abans de  
començar l’actuació.

III MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DEL DISTRICTE       
SARRIÀ-SANT GERVASI                                                      

La Sala Noble del centre cívic Can Castelló acollirà a diferents 
companyies no professionals arrelades al Districte de Sarriá-
Sant Gervasi per dur a terme aquesta proposta cultural. 

REVISSIÓ ANUAL              

Divendres 4 de novembre, 
a les 19.30 h                            

Direcció Carles Cuni
A càrrec de l’ Elenc Teatral 
J.V. Foix.
Tres dones, una cita anual, 
tres anys, la vida, un destí, i 
un que, farà que canviem el 
nostre camí. A vegades ens 
sembla impossible, i no saben 
el perquè, però passa. Passa , 
alguna cosa, un fet, una visita, 
una amistat, farà que la nostre 
vida tingui un nou destí, un 
nou rumb. 

QUARTET                           

Divendres 11 de novembre, 
a les 19.30 h                                  

Direcció Hèctor Melillas
amb Héctor Melillas
 Albert Adrià 
A càrrec de La Bombeta 
Compania Teatral. 
A partir de la parella protago-
nista de “Les amistats perillo-
ses”, Heiner Müller reflexiona 
sobre la decrepitud i la malal-
tia com a càncer característic 
de l’Europa contemporània.

QUI ÉS L’ASSASSÍ?            
d’Albert Capel Calvet         

Divendres 25 de novembre, 
a las 19.30 h                           

Direcció Carla Ricart
A càrrec de Els teatrerus d’Or-
landai.
En Saül morirà avui davant 
dels vostres ulls.Tots els 
presents a l’escenari són 
sospitosos d’haver-lo assas-
sinat, i l’inspector Porró haurà 
d’esbrinar qui ha estat l’assas-
sí. Però tan sols ho podrà fer 
amb l’ajut dels espectadors 
atents i perspicaços. Vindreu 
a donar-nos un cop de mà?

AQUILÍ I LA LLÀNTIA        
D´ALADÍ  
de Lluís Coquard              

Divendres 2 de desembre , 
a las 19.30 h                           

A càrrec de Teatre molt par-
ticular. 
Fantasia entorn el famós con-
te de ¨La Llàntia d´Aladí”.
Un antiquari obsessionat 
per trobar la famosa llàntia 
passarà moltes aventures que 
el portaran fins i tot a la Xina.
Trobarà la llàntia?



ALTRES ACTIVITATS

DONANTS DE MEMÒRIA DEL BARRI DE SANT                            
GERVASI-GALVANY                                                                          

Presentació del vídeo de la recuperació de la memòria oral del 
barri de Sant Gervasi-Galvany. L’objectiu del vídeo, editat per 
Trama, Serveis Culturals, sota la col·laboració del Centre Cívic 
Can Castelló i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, és redescobrir 
de forma conjunta la memòria popular del barri i difondre per 
estimular-ne el seu coneixement i la tasca feta pels testimonis 
orals. 
Dimecres 9 de novembre, a les 18.30 hores

Obrim convocatòria per donar la possibilitat a joves creadors (de 
18 a 29 anys) d’exhibir la seva obra i generar un espai de trobada.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar als joves l’oportu-
nitat de poder donar a conèixer, exposar i promocionar els seus 
projectes i la seva obra en les diverses disciplines artístiques 
(arts visuals i escèniques de petit format). Entre les propostes 
rebudes n’escollirem una de cada projecte per formar part de les 
actuacions del següent trimestre. Per saber la documentació que 
cal presentar consulteu el nostre web.

COMISSIÓ PARTICIPATIVA                                                                                                                     

Busquem persones que tinguin ganes de participar en la comis-
sió de programació, un espai de trobada per a fer una previsió 
de quines activitats i tallers nous  es desenvoluparan a partir de 
2017 i que reflecteixin els interessos reals de la gent (veïns, enti-
tats, comerços,...). Vine i deixa’ns les teves dades , començarem 
a treballar a primers de novembre.

ACOSTA’T A L’ART                                                    
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ALTRES SERVEIS              

–> Aula oberta d’informàti-
ca per a adults. Espai gratu-
ït. Ordinadors d’ús lliure amb 
connexió a Internet. Per a re-
serves, truqueu per telèfon. 
Consulteu-ne horaris.
–> Autoservei de begudes i 
alimentació
–> Cessió i/o lloguer d’es-
pais. Les entitats, els grups 
professionals o les empreses 
que ho necessitin poden fer 
ús d’un espai de l’equipament 
per organitzar reunions, con-
ferències i/o jornades. Con-
sulteu-ne les condicions.
–> Espai estudi. Oferim un 
espai tranquil per estudiar. 
Abans d’accedir-hi, cal pas-
sar per informació.
–> Espai relacional. El cen-
tre cívic disposa d’un espai 
on podeu llegir la premsa o 
senzillament utilitzar-lo com a 
lloc de trobada. 

Aquest espai és de lliure ac-
cés durant l’horari d’obertura 
del centre cívic. 
–> Exposicions. El Centre 
Cívic Can Castelló ofereix 
diversos espais a artistes i 
entitats que vulguin mostrar 
la seva obra o els seus pro-
jectes. 
–> Oficina virtual. Permet 
els ciutadans de Barcelona  
fer-hi tràmits com ara comu-
nicar un canvi de domicili,  
sol·licitar un volant de resi-
dència o bé inscriure’s  al pa-
dró d’habitants de la ciutat de 
Barcelona.
–> Racó del lector. Un petit 
punt de lectura per gaudir 
d’un bon llibre en qualsevol 
moment. També fem préstec 
extern. Consulteu les nostres 
recomanacions al web.
–> Recollida de tòners i pi-
les. Al nostre centre trobareu 
contenidors per reciclar-los.

OFERTA PERMANENT



CALENDARI  18 / 19

OCTUBRE

3 >26 OCT **
EXPOSICIONS: CUÉNTAME UN 
CUENTO

4 OCT > 
13 DES

12.30h TROBA’T: TERTÚLIES CULTURALS  

4 OCT > 
13 DES

16.30h TROBA’T: MITJA AL TEU GUST    

4 OCT > 
13 DES

18.10h CUIDA’T: IOGA REINTEGRADOR 

4 OCT > 
13 DES

18h CUIDA’T: LA FELICITAT, UN HÀBIT 

5 OCT > 
14 DES

18h TROBA’T: ANGLÈS BEGINNER 

6 OCT > 
15 DES

11h TROBA’T: ANGLÈS ZERO

6 OCT > 
15 DES

19.45h CUIDA’T: IOGA INDRA

17 OCT 18.30h
TROBA’T: EINES PER A LA  
RECERCA DE FEINA

19 OCT 18.30h

CICLE “SÍNDROMES DE SEN-
SIBILITZACIÓ CENTRAL I AL-
TRES MALALTIES QUE CURSEN 
DOLOR” CONVIURE AMB LA 
FIBROMIÀLGIA, FATIGA CRÒNICA I 
SENSIBILITAT QUÍMICA

19 OCT 19h
TROBADA MENSUAL D’INTER-
CANVI  PER A PRACTICANTS DE 
REIKI

21 OCT 19h 
MUSICA’T: BRIGITTE EMAGA & 
ACÚSTIC

26 OCT 18.30h 
ALTRES XERRADES: QUÈ ÉS LA 
MEDIACIÓ

SETEMBRE

5 > 23 SET **
EXPOSICIONS:  
GÈNERE I DRET A LA SALUT

15 SET

10 > 
13.30h 
16.30>
20h

CRITERIS D’INSCRIPCIONS



CALENDARI

NOVEMBRE

2 NOV 18.30h 
ALTRES XERRADES: ESCOLTA EL 
TEU COS

3 >28 NOV 19.15h CUIDA’T: MEDIACIÓ

4 NOV 19.30h
TEATRE DE PETIT FORMAT:  
REVISSIO ANUAL

7 > 25 NOV **
EXPOSICIONS: PAISATGE RURAL 
I URBÀ

11 NOV 19.30h
TEATRE DE PETIT FORMAT:  
QUARTET

16 NOV 18.30h

CICLE “SÍNDROMES DE SENSI-
BILITZACIÓ CENTRAL I ALTRES 
MALALTIES QUE CURSEN DO-
LOR”: ESCOLTA EL TEU COS

16 NOV 19h
TROBADA MENSUAL D’INTER-
CANVI  PER A PRACTICANTS DE 
REIKI

18 NOV 19h MUSICA’T: BLUE BIRDS

25 NOV 19.30h
TEATRE DE PETIT FORMAT:  
QUI ÉS L’ASSASSÍ? 
d’Albert Capel Calvet  

30 NOV 18.30h 
ALTRES XERRADES: 12 PASOS A 
LA FELICIDAD 



CALENDARI 20 / 21

**HORARI DE VISITA DE LES EXPOSICIONS
De dilluns a divendres de 10.15 a 20.30 h.
Dissabtes de 10.15 a 13.45 h.

DESEMBRE

2 DES 19.30h
TEATRE DE PETIT FORMAT:  
“AQUILÍ I LA LLÀNTIA D´ALADÍ”  
de Lluís Coquard  

7 > 23 DES **
EXPOSICIONS:  
TEMPS DE CADAQUÈS

14 DES 18.30h

CICLE “SÍNDROMES DE SEN-
SIBILITZACIÓ CENTRAL I AL-
TRES MALALTIES QUE CURSEN 
DOLOR”: LA IMPORTÀNCIA D’UNA 
BONA ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

14 DES 19h
TROBADA MENSUAL D’INTER-
CANVI  PER A PRACTICANTS DE 
REIKI

16 DES 19h MÚSICA’T: KEBYART ENSEMBLE
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MAPA

C/ Castelló, 1-7
08021 Barcelona 
Tel. 93 241 78 74 
A/e: infocancastello@gmail.com
www.barcelona.cat/cccancastello
facebook.com/cc.cancastello
twitter.com/CanCastello

Gestió tècnica: Fundació Pere Tarrés

FGC: Muntaner  
BUS: 68, V11 i V13
BICING: Vallmajor 13, Santaló 165 

Horari del centre:
De dilluns a divendres  
de 10 a 21h.
Dissabtes de 10 a 14h.

ADREÇA HORARIS

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
bcn.cat/cccancastello
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