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28. FEM PANALLETS

Celebrem l’arribada de la Tardor i la Cas-
tanyada! Podreu gaudir el fet d’elaborar els 
vostres propis panallets amb aquest taller, on 
aprendrem diferents receptes d’aquest dolç 
tan tradicional.
Dijous 25 d’octubre
De 19 a 21 h
Total d’hores: 2
Preu: 7,02 € + material

29. MARROQUINERIA

L’artesania del cuir és una de les més antigues 
que existeixen. Crea amb les teves pròpies 
mans un regal molt especial per aquest Nadal: 
podràs triar entre una cartera o una funda pel 
mòbil!
Dijous 29 de novembre
De 18.30 a 21.30 h
Total hores: 3 
Preu: 10,53 € + material  

30. ROBÒTICA

Ens iniciarem amb els Drawbots i els Escor-
nabots: Amb els primers faràs un robot que 
pugui dibuixar mitjançant un circuit senzill, fet 
de forma casolana i amb materials quotidians. 
Amb els segons, robots impresos en 3D, 
aprendrem a programar els moviments i fer-
los sortir de laberints, ballar i interactuar! 
No cal tenir coneixements previs
De 6 a 12 anys
Dimarts i dijous 11 i 13 de desembre
De 17.30 a 19.30 h
Total d’hores: 4
Preu: 10,65 €  + material

N

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert a la plaça Salvador Allende... Tot 
això, i moltes coses més, és el que podràs 
viure aquesta setmana tan especial, on també 
podràs trobar concerts en altres equipaments 
del Districte: els nostres Friends!

Dijous, 4 d’octubre, a les 19 h
Cercatapes musical. Ruta pels bars 
participants d’aquest cicle. Porta el teu carnet 
perquè te’l segellin i podràs participar en un 
sorteig de sopar i concert de jazz.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

Diumenge, 7 d’octubre, 
A les 11h espectacle infantil: “Les 
meravelloses aventures de la Sra. Jazz,  
el Sr. Blues i el Sr. Soul”
A les 12h Big Band de l’Escola Pública de la 
Concepció 
A les 12.30h Big Band de la Jam Session

Si vols gaudir d’un bon vermut amb un 
concert de jazz en directe, vine a la plaça 
Salvador Allende! A més a més, enguany 
podreu gaudir d’activitats pels més petits, 
com un espectacle i comptarem amb la 
presència d’una Big Band infantil com 
a convidats i teloners de la Big Band 
professional!

A la plaça Salvador Allende
Llegiu el  díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

RENOVA

Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat 
dins de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. Porta-hi la roba que ja no facis servir 
i emporta-te’n una altra peça que t’agradi!

Lliurament de roba al Centre Cívic Carmel i 
recollida de punts: del 5 al 14 de novembre 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Dia d’intercanvi de roba: dijous, 15 de 
novembre a partir de les 17 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

JUGA-TE-LA!

Per Nadal, siguem més solidaris que mai amb 
aquells nens que ho necessiten! Trobareu 
animacions i activitats gratuïtes, l’únic que us 
demanem, si podeu, és que ens porteu una 
joguina nova o en bon estat per a que siguin 
regalades!

Del 17 de desembre al 2 de gener, de 10 a 
13 h i de 16 a 21 h: Recollida de joguines

Dimecres 2 de gener a partir de les 10.30 h
Gaudirem de diferents activitats familiars con 
un espectacle infantil, xocolatada pels més 
petits i comptarem amb la presència del Patge 
Reial que recollirà les cartes pels Reis Mags 
d’Orient!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

Del 8 al 28 d’octubre
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO. HOMENAT-
GE A STEPHEN HAWKING
Pintures a càrrec d’Esperanza Pérez Calvo

Del 5 al 25 de novembre
PERSONATGES HISTÒRICS I RETRATS DE 
BARCELONINS I BARCELONINES
Il·lustracions a càrrec de Joan Pontes

Del 3 al 31 de desembre
PARLEM DE TEBEOS
Recull de personatges de tebeos i súperherois 
a càrrec de Josep Castejón.
En el context de l’exposició es farà una taula 
rodona oberta el dimarts 12 de desembre, a 
les 19 h.
Entrada gratuïta, aforament limitat.

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom! 

20 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA  
MODERNISTA CASA RAMONA
Obra de l’arquitecte modernista Josep Puig i 
Cadafalch la fàbrica Casaramona, construïda 
entre 1909 i 1912, va fascinar al públic des 
del primer dia. Malgrat la seva aparença de 
castell medieval, la fàbrica disposava de grans 
innovacions tècniques per a l’època: amplis 
finestrals, torres antiincendis i un novedós sis-
tema elèctric entre d’altres coses. Tot i això, la 
fàbrica va tancar les seves portes poc després 
de la seva inauguració. 
En aquesta visita coneixerem els secrets que 
amaga l’edifici i la seva transformació en 
Caixa Fòrum Barcelona. Recorrerem l’edifici, 
pujarem a les seves terrasses i coneixerem la 
seva història. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
l’11 d’octubre. Places limitades

Desembre
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Com cada any una de les activitats més es-
perades de la temporada. La Strauss Festival 
Orchestra ens acompanyarà amb el seu pro-
grama, on no podrà faltar el vals més conegut 
de tots, El bell Danubi blau. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel 
Places limitades

SERVEIS

SUPORT A LA CREACIÓ

Espais d’assaig disponibles per a grups d’arts 
escèniques i música. Demana’ns la disponibi-
litat horària dels espais!

BUCS D’ASSAIG 
 

Tenim dos bucs d’assaig per a grups de músi-
ca. Consulta’ns les condicions d’ús d’aquests 
espais!

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dimarts i dijous
Matí: de 9.30 a 10.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 15.30 a 16.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimarts i dijous 
Matí: de 10.30 a 11.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 16.30 a 17.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa 
WiFi pública d’ús lliure per a tothom que 
vingui a la sala de lectura del centre cívic, tant 
amb l’ordinador com amb el mòbil 

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 26 d’octubre a les 22 h
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals de 
petit format que us presentem al nostre cafè 
teatre!
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta 

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ

Diumenge, 28 d’octubre, a les 12 h
El cicle de música clàssica arriba al Carmel, 
enguany centrada en els “Diàlegs insòlits”. 
Enguany i dins d’aquest marc, gaudirem 
d’un concert familiar per a tots els públics, 
on veurem com dialoguen els compositors 
clàssics amb els temes populars i com 
cadascun d’ells els ha re interpretat segons el 
seu estil.
Miguel Zamarripa i Biel Camós
Flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí 
i teclat.
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

 

DONES CINEASTES AL CARMEL

Cicle on donar veu i visibilitat a les Directores 
del barri del Carmel, on presentaran les seves 
creacions, de ficció i documental.

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
Replay.4.0 (Ficció)
Directora Esperanza Especal

Dimecres 24 d’octubre, a les 19.30 h
Custodia, crònica d’un moviment veïnal 
(Documental). Directora Caroline Mignot

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Les noies del Carmel (Documental)
Directora Caroline Mignot

Activitat gratuïta 

Dimecres 7 de novembre a les 19h
STOP A LES RELACIONS TÒXIQUES
Xerrada sobre vincles i relacions personals per 
conèixer formes sanes de relacionar-te.
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé us ofereix 
diferents clubs de lectura temàtics. Sessions 
per compartir lectures i música.

•  Novel·la Barcelona. Segon dimarts de mes 
a les 19h

•  Còmics. Segon dijous de mes a les 19h
•  Audició de música. Sessions: dilluns 8, 

octubre, 5 de novembre i 10 de desembre a 
les 18:30

Amb inscripció prèvia.

 

GRUPS I ENTITATS

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 
Dimarts i dijous, a la tarda

CHICAS DE ORO
De dilluns a divendres, a la tarda

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS
Tallers i activitats

GRUP DE DONES DEL CARMEL 
Dimecres de 16 a 20 h 

 

LUDOTECA ARIMEL

Per a nens dels 0 als 12 anys, en diferents 
grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dijous de 16 a 19 h
Tel. 936197311

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

Murtra, 135 - 145
Tel. 93 407 28 70 / Fax 93 407 28 90
www.bcn.cat/bibelcarmel

Dilluns 15 d’octubre a les 11h
PRIMERES PASSES. L’ARMARIET  
DELS COLORS
Un armari abandonat i oblidat enmig de la 
ciutat esdevé un cau de sorpreses.
Imaginació, música i narració. A càrrec de 
Santi Rovira Odena
De 6 mesos a 3 anys.



Centre Cívic El Carmel

c/ Santuari, 27
08032 Barcelona
Tel. 93 256 33 33
cccarmel@qsl.cat

Dilluns de 9 a 13 h i de 15.30 a 22 h
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i  de 15.30 a 22 h
Bus: V17, 92, 87, 119, 129, N4 i N5
Metro: L5 El Coll – La Teixonera (sortida Mare de Déu del Coll)

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/carmel

 facebook.com/cccarmel
 twitter.com/civiccarmel
 instagram.com/cccarmel

C. Santuari

C. Llobregós
C. Fastenrath

C. del Portell

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

11. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

12. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

TALLERS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

13. CUINA MEDITERRÀNIA  
DE LA TARDOR

 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

14. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

15. DISSENY GRÀFIC  
AMB PROGRAMARI LLIURE 

 

Vols iniciar-te al món del disseny gràfic? 
Aprendràs a donar forma a les teves idees 
elaborant projectes creatius:  cartells, logos, 
diferents dissenys, etc. Tot això traient el 
màxim partit a les diferents eines i recursos 
dels quals tothom pot disposar: el programari 
lliure.
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

 

16. INFORMÀTICA I XARXES PER  A 
PRINCIPIANTS

 

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

17. UKELELE 
 

Aquest instrument similar a la guitarra, però 
més petit i amb només 4 cordes, és molt 
més versàtil del que et penses i molt fàcil 
d’aprendre a tocar, per a totes les edats!
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

 

18. BATERIA 
 

Descobreix aquest instrument de multi-
percussió i atreveix-te a agafar les baquetes! 
Combinarem una part teòrica on aprendràs 
a llegir i escriure ritmes que posteriorment 
podràs tocar. A més a més, gaudiràs d’hores 
d’ús lliure als nostres bucs d’assaig per 
practicar i consolidar l’aprenentatge.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 58,56 €

N

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. FOSSE 
 

Vols sentir-te una estrella de Broadway? 
Aquest estil de dansa que deu el seu nom a 
Bob Fosse: Actor, ballarí, coreògraf i director 
de cine, es caracteritza per estar ple de 
sensualitat, picardia i humor. Físicament 
hauràs de balancejar les espatlles i moure 
les mans i el barret i els guants, com a 
complements! 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

20. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
21. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

22. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

24. BALLET CLÀSSIC 
 

Per  començar a aprendre la tècnica del 
ballet! Farem barra, desplaçaments i 
balls més dinàmics i salts. Introduint jocs 
musicals i dinàmiques de grup per a agilitzar 
l’aprenentatge i que s’ho passin d’allò més be!
De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

25. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

26. DANSES URBANES
 

Hip Hop, Funky, R&B... aprendrem moviments 
d’aquests estils musicals dins de coreografies 
de les cançons més actuals!
De 12 a 16 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

27. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del dilluns 17 al 26 de setembre del 2018. 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inici: la setmana de l’1 d’octubre de 2018 

Inscripcions en línia: del 17 al 26 de setembre de 2018 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/  

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu 
assistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que 
s’anul·li el taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

N
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

11. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

12. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

TALLERS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

13. CUINA MEDITERRÀNIA  
DE LA TARDOR

 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

14. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

15. DISSENY GRÀFIC  
AMB PROGRAMARI LLIURE 

 

Vols iniciar-te al món del disseny gràfic? 
Aprendràs a donar forma a les teves idees 
elaborant projectes creatius:  cartells, logos, 
diferents dissenys, etc. Tot això traient el 
màxim partit a les diferents eines i recursos 
dels quals tothom pot disposar: el programari 
lliure.
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

 

16. INFORMÀTICA I XARXES PER  A 
PRINCIPIANTS

 

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

17. UKELELE 
 

Aquest instrument similar a la guitarra, però 
més petit i amb només 4 cordes, és molt 
més versàtil del que et penses i molt fàcil 
d’aprendre a tocar, per a totes les edats!
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

 

18. BATERIA 
 

Descobreix aquest instrument de multi-
percussió i atreveix-te a agafar les baquetes! 
Combinarem una part teòrica on aprendràs 
a llegir i escriure ritmes que posteriorment 
podràs tocar. A més a més, gaudiràs d’hores 
d’ús lliure als nostres bucs d’assaig per 
practicar i consolidar l’aprenentatge.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 58,56 €

N

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. FOSSE 
 

Vols sentir-te una estrella de Broadway? 
Aquest estil de dansa que deu el seu nom a 
Bob Fosse: Actor, ballarí, coreògraf i director 
de cine, es caracteritza per estar ple de 
sensualitat, picardia i humor. Físicament 
hauràs de balancejar les espatlles i moure 
les mans i el barret i els guants, com a 
complements! 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

20. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
21. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

22. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

24. BALLET CLÀSSIC 
 

Per  començar a aprendre la tècnica del 
ballet! Farem barra, desplaçaments i 
balls més dinàmics i salts. Introduint jocs 
musicals i dinàmiques de grup per a agilitzar 
l’aprenentatge i que s’ho passin d’allò més be!
De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

25. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

26. DANSES URBANES
 

Hip Hop, Funky, R&B... aprendrem moviments 
d’aquests estils musicals dins de coreografies 
de les cançons més actuals!
De 12 a 16 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

27. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del dilluns 17 al 26 de setembre del 2018. 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inici: la setmana de l’1 d’octubre de 2018 

Inscripcions en línia: del 17 al 26 de setembre de 2018 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/  

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu 
assistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que 
s’anul·li el taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

N



Centre Cívic El Carmel

c/ Santuari, 27
08032 Barcelona
Tel. 93 256 33 33
cccarmel@qsl.cat

Dilluns de 9 a 13 h i de 15.30 a 22 h
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i  de 15.30 a 22 h
Bus: V17, 92, 87, 119, 129, N4 i N5
Metro: L5 El Coll – La Teixonera (sortida Mare de Déu del Coll)

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/carmel

 facebook.com/cccarmel
 twitter.com/civiccarmel
 instagram.com/cccarmel

C. Santuari

C. Llobregós
C. Fastenrath

C. del Portell

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

11. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

12. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

TALLERS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

13. CUINA MEDITERRÀNIA  
DE LA TARDOR

 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

14. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

15. DISSENY GRÀFIC  
AMB PROGRAMARI LLIURE 

 

Vols iniciar-te al món del disseny gràfic? 
Aprendràs a donar forma a les teves idees 
elaborant projectes creatius:  cartells, logos, 
diferents dissenys, etc. Tot això traient el 
màxim partit a les diferents eines i recursos 
dels quals tothom pot disposar: el programari 
lliure.
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

 

16. INFORMÀTICA I XARXES PER  A 
PRINCIPIANTS

 

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

17. UKELELE 
 

Aquest instrument similar a la guitarra, però 
més petit i amb només 4 cordes, és molt 
més versàtil del que et penses i molt fàcil 
d’aprendre a tocar, per a totes les edats!
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

 

18. BATERIA 
 

Descobreix aquest instrument de multi-
percussió i atreveix-te a agafar les baquetes! 
Combinarem una part teòrica on aprendràs 
a llegir i escriure ritmes que posteriorment 
podràs tocar. A més a més, gaudiràs d’hores 
d’ús lliure als nostres bucs d’assaig per 
practicar i consolidar l’aprenentatge.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 58,56 €

N

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. FOSSE 
 

Vols sentir-te una estrella de Broadway? 
Aquest estil de dansa que deu el seu nom a 
Bob Fosse: Actor, ballarí, coreògraf i director 
de cine, es caracteritza per estar ple de 
sensualitat, picardia i humor. Físicament 
hauràs de balancejar les espatlles i moure 
les mans i el barret i els guants, com a 
complements! 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

20. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
21. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

22. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

24. BALLET CLÀSSIC 
 

Per  començar a aprendre la tècnica del 
ballet! Farem barra, desplaçaments i 
balls més dinàmics i salts. Introduint jocs 
musicals i dinàmiques de grup per a agilitzar 
l’aprenentatge i que s’ho passin d’allò més be!
De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

25. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

26. DANSES URBANES
 

Hip Hop, Funky, R&B... aprendrem moviments 
d’aquests estils musicals dins de coreografies 
de les cançons més actuals!
De 12 a 16 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

27. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del dilluns 17 al 26 de setembre del 2018. 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inici: la setmana de l’1 d’octubre de 2018 

Inscripcions en línia: del 17 al 26 de setembre de 2018 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/  

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu 
assistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que 
s’anul·li el taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

N



Centre Cívic El Carmel

c/ Santuari, 27
08032 Barcelona
Tel. 93 256 33 33
cccarmel@qsl.cat

Dilluns de 9 a 13 h i de 15.30 a 22 h
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i  de 15.30 a 22 h
Bus: V17, 92, 87, 119, 129, N4 i N5
Metro: L5 El Coll – La Teixonera (sortida Mare de Déu del Coll)

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/carmel

 facebook.com/cccarmel
 twitter.com/civiccarmel
 instagram.com/cccarmel

C. Santuari

C. Llobregós
C. Fastenrath

C. del Portell

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

11. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

12. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

TALLERS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

13. CUINA MEDITERRÀNIA  
DE LA TARDOR

 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

14. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

15. DISSENY GRÀFIC  
AMB PROGRAMARI LLIURE 

 

Vols iniciar-te al món del disseny gràfic? 
Aprendràs a donar forma a les teves idees 
elaborant projectes creatius:  cartells, logos, 
diferents dissenys, etc. Tot això traient el 
màxim partit a les diferents eines i recursos 
dels quals tothom pot disposar: el programari 
lliure.
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

 

16. INFORMÀTICA I XARXES PER  A 
PRINCIPIANTS

 

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

17. UKELELE 
 

Aquest instrument similar a la guitarra, però 
més petit i amb només 4 cordes, és molt 
més versàtil del que et penses i molt fàcil 
d’aprendre a tocar, per a totes les edats!
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

 

18. BATERIA 
 

Descobreix aquest instrument de multi-
percussió i atreveix-te a agafar les baquetes! 
Combinarem una part teòrica on aprendràs 
a llegir i escriure ritmes que posteriorment 
podràs tocar. A més a més, gaudiràs d’hores 
d’ús lliure als nostres bucs d’assaig per 
practicar i consolidar l’aprenentatge.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 58,56 €

N

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. FOSSE 
 

Vols sentir-te una estrella de Broadway? 
Aquest estil de dansa que deu el seu nom a 
Bob Fosse: Actor, ballarí, coreògraf i director 
de cine, es caracteritza per estar ple de 
sensualitat, picardia i humor. Físicament 
hauràs de balancejar les espatlles i moure 
les mans i el barret i els guants, com a 
complements! 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

20. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
21. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

22. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

24. BALLET CLÀSSIC 
 

Per  començar a aprendre la tècnica del 
ballet! Farem barra, desplaçaments i 
balls més dinàmics i salts. Introduint jocs 
musicals i dinàmiques de grup per a agilitzar 
l’aprenentatge i que s’ho passin d’allò més be!
De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

25. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

26. DANSES URBANES
 

Hip Hop, Funky, R&B... aprendrem moviments 
d’aquests estils musicals dins de coreografies 
de les cançons més actuals!
De 12 a 16 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

27. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del dilluns 17 al 26 de setembre del 2018. 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inici: la setmana de l’1 d’octubre de 2018 

Inscripcions en línia: del 17 al 26 de setembre de 2018 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/  

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu 
assistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que 
s’anul·li el taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

N
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CICLES I 
ESPECTACLES
Tardor 2018

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

28. FEM PANALLETS

Celebrem l’arribada de la Tardor i la Cas-
tanyada! Podreu gaudir el fet d’elaborar els 
vostres propis panallets amb aquest taller, on 
aprendrem diferents receptes d’aquest dolç 
tan tradicional.
Dijous 25 d’octubre
De 19 a 21 h
Total d’hores: 2
Preu: 7,02 € + material

29. MARROQUINERIA

L’artesania del cuir és una de les més antigues 
que existeixen. Crea amb les teves pròpies 
mans un regal molt especial per aquest Nadal: 
podràs triar entre una cartera o una funda pel 
mòbil!
Dijous 29 de novembre
De 18.30 a 21.30 h
Total hores: 3 
Preu: 10,53 € + material  

30. ROBÒTICA

Ens iniciarem amb els Drawbots i els Escor-
nabots: Amb els primers faràs un robot que 
pugui dibuixar mitjançant un circuit senzill, fet 
de forma casolana i amb materials quotidians. 
Amb els segons, robots impresos en 3D, 
aprendrem a programar els moviments i fer-
los sortir de laberints, ballar i interactuar! 
No cal tenir coneixements previs
De 6 a 12 anys
Dimarts i dijous 11 i 13 de desembre
De 17.30 a 19.30 h
Total d’hores: 4
Preu: 10,65 €  + material

N

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert a la plaça Salvador Allende... Tot 
això, i moltes coses més, és el que podràs 
viure aquesta setmana tan especial, on també 
podràs trobar concerts en altres equipaments 
del Districte: els nostres Friends!

Dijous, 4 d’octubre, a les 19 h
Cercatapes musical. Ruta pels bars 
participants d’aquest cicle. Porta el teu carnet 
perquè te’l segellin i podràs participar en un 
sorteig de sopar i concert de jazz.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

Diumenge, 7 d’octubre, 
A les 11h espectacle infantil: “Les 
meravelloses aventures de la Sra. Jazz,  
el Sr. Blues i el Sr. Soul”
A les 12h Big Band de l’Escola Pública de la 
Concepció 
A les 12.30h Big Band de la Jam Session

Si vols gaudir d’un bon vermut amb un 
concert de jazz en directe, vine a la plaça 
Salvador Allende! A més a més, enguany 
podreu gaudir d’activitats pels més petits, 
com un espectacle i comptarem amb la 
presència d’una Big Band infantil com 
a convidats i teloners de la Big Band 
professional!

A la plaça Salvador Allende
Llegiu el  díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

RENOVA

Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat 
dins de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. Porta-hi la roba que ja no facis servir 
i emporta-te’n una altra peça que t’agradi!

Lliurament de roba al Centre Cívic Carmel i 
recollida de punts: del 5 al 14 de novembre 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Dia d’intercanvi de roba: dijous, 15 de 
novembre a partir de les 17 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

JUGA-TE-LA!

Per Nadal, siguem més solidaris que mai amb 
aquells nens que ho necessiten! Trobareu 
animacions i activitats gratuïtes, l’únic que us 
demanem, si podeu, és que ens porteu una 
joguina nova o en bon estat per a que siguin 
regalades!

Del 17 de desembre al 2 de gener, de 10 a 
13 h i de 16 a 21 h: Recollida de joguines

Dimecres 2 de gener a partir de les 10.30 h
Gaudirem de diferents activitats familiars con 
un espectacle infantil, xocolatada pels més 
petits i comptarem amb la presència del Patge 
Reial que recollirà les cartes pels Reis Mags 
d’Orient!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

Del 8 al 28 d’octubre
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO. HOMENAT-
GE A STEPHEN HAWKING
Pintures a càrrec d’Esperanza Pérez Calvo

Del 5 al 25 de novembre
PERSONATGES HISTÒRICS I RETRATS DE 
BARCELONINS I BARCELONINES
Il·lustracions a càrrec de Joan Pontes

Del 3 al 31 de desembre
PARLEM DE TEBEOS
Recull de personatges de tebeos i súperherois 
a càrrec de Josep Castejón.
En el context de l’exposició es farà una taula 
rodona oberta el dimarts 12 de desembre, a 
les 19 h.
Entrada gratuïta, aforament limitat.

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom! 

20 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA  
MODERNISTA CASA RAMONA
Obra de l’arquitecte modernista Josep Puig i 
Cadafalch la fàbrica Casaramona, construïda 
entre 1909 i 1912, va fascinar al públic des 
del primer dia. Malgrat la seva aparença de 
castell medieval, la fàbrica disposava de grans 
innovacions tècniques per a l’època: amplis 
finestrals, torres antiincendis i un novedós sis-
tema elèctric entre d’altres coses. Tot i això, la 
fàbrica va tancar les seves portes poc després 
de la seva inauguració. 
En aquesta visita coneixerem els secrets que 
amaga l’edifici i la seva transformació en 
Caixa Fòrum Barcelona. Recorrerem l’edifici, 
pujarem a les seves terrasses i coneixerem la 
seva història. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
l’11 d’octubre. Places limitades

Desembre
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Com cada any una de les activitats més es-
perades de la temporada. La Strauss Festival 
Orchestra ens acompanyarà amb el seu pro-
grama, on no podrà faltar el vals més conegut 
de tots, El bell Danubi blau. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel 
Places limitades

SERVEIS

SUPORT A LA CREACIÓ

Espais d’assaig disponibles per a grups d’arts 
escèniques i música. Demana’ns la disponibi-
litat horària dels espais!

BUCS D’ASSAIG 
 

Tenim dos bucs d’assaig per a grups de músi-
ca. Consulta’ns les condicions d’ús d’aquests 
espais!

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dimarts i dijous
Matí: de 9.30 a 10.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 15.30 a 16.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimarts i dijous 
Matí: de 10.30 a 11.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 16.30 a 17.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa 
WiFi pública d’ús lliure per a tothom que 
vingui a la sala de lectura del centre cívic, tant 
amb l’ordinador com amb el mòbil 

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 26 d’octubre a les 22 h
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals de 
petit format que us presentem al nostre cafè 
teatre!
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta 

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ

Diumenge, 28 d’octubre, a les 12 h
El cicle de música clàssica arriba al Carmel, 
enguany centrada en els “Diàlegs insòlits”. 
Enguany i dins d’aquest marc, gaudirem 
d’un concert familiar per a tots els públics, 
on veurem com dialoguen els compositors 
clàssics amb els temes populars i com 
cadascun d’ells els ha re interpretat segons el 
seu estil.
Miguel Zamarripa i Biel Camós
Flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí 
i teclat.
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

 

DONES CINEASTES AL CARMEL

Cicle on donar veu i visibilitat a les Directores 
del barri del Carmel, on presentaran les seves 
creacions, de ficció i documental.

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
Replay.4.0 (Ficció)
Directora Esperanza Especal

Dimecres 24 d’octubre, a les 19.30 h
Custodia, crònica d’un moviment veïnal 
(Documental). Directora Caroline Mignot

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Les noies del Carmel (Documental)
Directora Caroline Mignot

Activitat gratuïta 

Dimecres 7 de novembre a les 19h
STOP A LES RELACIONS TÒXIQUES
Xerrada sobre vincles i relacions personals per 
conèixer formes sanes de relacionar-te.
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé us ofereix 
diferents clubs de lectura temàtics. Sessions 
per compartir lectures i música.

•  Novel·la Barcelona. Segon dimarts de mes 
a les 19h

•  Còmics. Segon dijous de mes a les 19h
•  Audició de música. Sessions: dilluns 8, 

octubre, 5 de novembre i 10 de desembre a 
les 18:30

Amb inscripció prèvia.

 

GRUPS I ENTITATS

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 
Dimarts i dijous, a la tarda

CHICAS DE ORO
De dilluns a divendres, a la tarda

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS
Tallers i activitats

GRUP DE DONES DEL CARMEL 
Dimecres de 16 a 20 h 

 

LUDOTECA ARIMEL

Per a nens dels 0 als 12 anys, en diferents 
grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dijous de 16 a 19 h
Tel. 936197311

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

Murtra, 135 - 145
Tel. 93 407 28 70 / Fax 93 407 28 90
www.bcn.cat/bibelcarmel

Dilluns 15 d’octubre a les 11h
PRIMERES PASSES. L’ARMARIET  
DELS COLORS
Un armari abandonat i oblidat enmig de la 
ciutat esdevé un cau de sorpreses.
Imaginació, música i narració. A càrrec de 
Santi Rovira Odena
De 6 mesos a 3 anys.



El
 C

ar
m

el

TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Tardor 2018

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

28. FEM PANALLETS

Celebrem l’arribada de la Tardor i la Cas-
tanyada! Podreu gaudir el fet d’elaborar els 
vostres propis panallets amb aquest taller, on 
aprendrem diferents receptes d’aquest dolç 
tan tradicional.
Dijous 25 d’octubre
De 19 a 21 h
Total d’hores: 2
Preu: 7,02 € + material

29. MARROQUINERIA

L’artesania del cuir és una de les més antigues 
que existeixen. Crea amb les teves pròpies 
mans un regal molt especial per aquest Nadal: 
podràs triar entre una cartera o una funda pel 
mòbil!
Dijous 29 de novembre
De 18.30 a 21.30 h
Total hores: 3 
Preu: 10,53 € + material  

30. ROBÒTICA

Ens iniciarem amb els Drawbots i els Escor-
nabots: Amb els primers faràs un robot que 
pugui dibuixar mitjançant un circuit senzill, fet 
de forma casolana i amb materials quotidians. 
Amb els segons, robots impresos en 3D, 
aprendrem a programar els moviments i fer-
los sortir de laberints, ballar i interactuar! 
No cal tenir coneixements previs
De 6 a 12 anys
Dimarts i dijous 11 i 13 de desembre
De 17.30 a 19.30 h
Total d’hores: 4
Preu: 10,65 €  + material

N

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert a la plaça Salvador Allende... Tot 
això, i moltes coses més, és el que podràs 
viure aquesta setmana tan especial, on també 
podràs trobar concerts en altres equipaments 
del Districte: els nostres Friends!

Dijous, 4 d’octubre, a les 19 h
Cercatapes musical. Ruta pels bars 
participants d’aquest cicle. Porta el teu carnet 
perquè te’l segellin i podràs participar en un 
sorteig de sopar i concert de jazz.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

Diumenge, 7 d’octubre, 
A les 11h espectacle infantil: “Les 
meravelloses aventures de la Sra. Jazz,  
el Sr. Blues i el Sr. Soul”
A les 12h Big Band de l’Escola Pública de la 
Concepció 
A les 12.30h Big Band de la Jam Session

Si vols gaudir d’un bon vermut amb un 
concert de jazz en directe, vine a la plaça 
Salvador Allende! A més a més, enguany 
podreu gaudir d’activitats pels més petits, 
com un espectacle i comptarem amb la 
presència d’una Big Band infantil com 
a convidats i teloners de la Big Band 
professional!

A la plaça Salvador Allende
Llegiu el  díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

RENOVA

Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat 
dins de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. Porta-hi la roba que ja no facis servir 
i emporta-te’n una altra peça que t’agradi!

Lliurament de roba al Centre Cívic Carmel i 
recollida de punts: del 5 al 14 de novembre 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Dia d’intercanvi de roba: dijous, 15 de 
novembre a partir de les 17 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

JUGA-TE-LA!

Per Nadal, siguem més solidaris que mai amb 
aquells nens que ho necessiten! Trobareu 
animacions i activitats gratuïtes, l’únic que us 
demanem, si podeu, és que ens porteu una 
joguina nova o en bon estat per a que siguin 
regalades!

Del 17 de desembre al 2 de gener, de 10 a 
13 h i de 16 a 21 h: Recollida de joguines

Dimecres 2 de gener a partir de les 10.30 h
Gaudirem de diferents activitats familiars con 
un espectacle infantil, xocolatada pels més 
petits i comptarem amb la presència del Patge 
Reial que recollirà les cartes pels Reis Mags 
d’Orient!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

Del 8 al 28 d’octubre
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO. HOMENAT-
GE A STEPHEN HAWKING
Pintures a càrrec d’Esperanza Pérez Calvo

Del 5 al 25 de novembre
PERSONATGES HISTÒRICS I RETRATS DE 
BARCELONINS I BARCELONINES
Il·lustracions a càrrec de Joan Pontes

Del 3 al 31 de desembre
PARLEM DE TEBEOS
Recull de personatges de tebeos i súperherois 
a càrrec de Josep Castejón.
En el context de l’exposició es farà una taula 
rodona oberta el dimarts 12 de desembre, a 
les 19 h.
Entrada gratuïta, aforament limitat.

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom! 

20 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA  
MODERNISTA CASA RAMONA
Obra de l’arquitecte modernista Josep Puig i 
Cadafalch la fàbrica Casaramona, construïda 
entre 1909 i 1912, va fascinar al públic des 
del primer dia. Malgrat la seva aparença de 
castell medieval, la fàbrica disposava de grans 
innovacions tècniques per a l’època: amplis 
finestrals, torres antiincendis i un novedós sis-
tema elèctric entre d’altres coses. Tot i això, la 
fàbrica va tancar les seves portes poc després 
de la seva inauguració. 
En aquesta visita coneixerem els secrets que 
amaga l’edifici i la seva transformació en 
Caixa Fòrum Barcelona. Recorrerem l’edifici, 
pujarem a les seves terrasses i coneixerem la 
seva història. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
l’11 d’octubre. Places limitades

Desembre
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Com cada any una de les activitats més es-
perades de la temporada. La Strauss Festival 
Orchestra ens acompanyarà amb el seu pro-
grama, on no podrà faltar el vals més conegut 
de tots, El bell Danubi blau. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel 
Places limitades

SERVEIS

SUPORT A LA CREACIÓ

Espais d’assaig disponibles per a grups d’arts 
escèniques i música. Demana’ns la disponibi-
litat horària dels espais!

BUCS D’ASSAIG 
 

Tenim dos bucs d’assaig per a grups de músi-
ca. Consulta’ns les condicions d’ús d’aquests 
espais!

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dimarts i dijous
Matí: de 9.30 a 10.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 15.30 a 16.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimarts i dijous 
Matí: de 10.30 a 11.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 16.30 a 17.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa 
WiFi pública d’ús lliure per a tothom que 
vingui a la sala de lectura del centre cívic, tant 
amb l’ordinador com amb el mòbil 

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 26 d’octubre a les 22 h
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals de 
petit format que us presentem al nostre cafè 
teatre!
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta 

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ

Diumenge, 28 d’octubre, a les 12 h
El cicle de música clàssica arriba al Carmel, 
enguany centrada en els “Diàlegs insòlits”. 
Enguany i dins d’aquest marc, gaudirem 
d’un concert familiar per a tots els públics, 
on veurem com dialoguen els compositors 
clàssics amb els temes populars i com 
cadascun d’ells els ha re interpretat segons el 
seu estil.
Miguel Zamarripa i Biel Camós
Flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí 
i teclat.
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

 

DONES CINEASTES AL CARMEL

Cicle on donar veu i visibilitat a les Directores 
del barri del Carmel, on presentaran les seves 
creacions, de ficció i documental.

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
Replay.4.0 (Ficció)
Directora Esperanza Especal

Dimecres 24 d’octubre, a les 19.30 h
Custodia, crònica d’un moviment veïnal 
(Documental). Directora Caroline Mignot

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Les noies del Carmel (Documental)
Directora Caroline Mignot

Activitat gratuïta 

Dimecres 7 de novembre a les 19h
STOP A LES RELACIONS TÒXIQUES
Xerrada sobre vincles i relacions personals per 
conèixer formes sanes de relacionar-te.
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé us ofereix 
diferents clubs de lectura temàtics. Sessions 
per compartir lectures i música.

•  Novel·la Barcelona. Segon dimarts de mes 
a les 19h

•  Còmics. Segon dijous de mes a les 19h
•  Audició de música. Sessions: dilluns 8, 

octubre, 5 de novembre i 10 de desembre a 
les 18:30

Amb inscripció prèvia.

 

GRUPS I ENTITATS

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 
Dimarts i dijous, a la tarda

CHICAS DE ORO
De dilluns a divendres, a la tarda

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS
Tallers i activitats

GRUP DE DONES DEL CARMEL 
Dimecres de 16 a 20 h 

 

LUDOTECA ARIMEL

Per a nens dels 0 als 12 anys, en diferents 
grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dijous de 16 a 19 h
Tel. 936197311

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

Murtra, 135 - 145
Tel. 93 407 28 70 / Fax 93 407 28 90
www.bcn.cat/bibelcarmel

Dilluns 15 d’octubre a les 11h
PRIMERES PASSES. L’ARMARIET  
DELS COLORS
Un armari abandonat i oblidat enmig de la 
ciutat esdevé un cau de sorpreses.
Imaginació, música i narració. A càrrec de 
Santi Rovira Odena
De 6 mesos a 3 anys.



El
 C

ar
m

el

TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Tardor 2018

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

28. FEM PANALLETS

Celebrem l’arribada de la Tardor i la Cas-
tanyada! Podreu gaudir el fet d’elaborar els 
vostres propis panallets amb aquest taller, on 
aprendrem diferents receptes d’aquest dolç 
tan tradicional.
Dijous 25 d’octubre
De 19 a 21 h
Total d’hores: 2
Preu: 7,02 € + material

29. MARROQUINERIA

L’artesania del cuir és una de les més antigues 
que existeixen. Crea amb les teves pròpies 
mans un regal molt especial per aquest Nadal: 
podràs triar entre una cartera o una funda pel 
mòbil!
Dijous 29 de novembre
De 18.30 a 21.30 h
Total hores: 3 
Preu: 10,53 € + material  

30. ROBÒTICA

Ens iniciarem amb els Drawbots i els Escor-
nabots: Amb els primers faràs un robot que 
pugui dibuixar mitjançant un circuit senzill, fet 
de forma casolana i amb materials quotidians. 
Amb els segons, robots impresos en 3D, 
aprendrem a programar els moviments i fer-
los sortir de laberints, ballar i interactuar! 
No cal tenir coneixements previs
De 6 a 12 anys
Dimarts i dijous 11 i 13 de desembre
De 17.30 a 19.30 h
Total d’hores: 4
Preu: 10,65 €  + material

N

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert a la plaça Salvador Allende... Tot 
això, i moltes coses més, és el que podràs 
viure aquesta setmana tan especial, on també 
podràs trobar concerts en altres equipaments 
del Districte: els nostres Friends!

Dijous, 4 d’octubre, a les 19 h
Cercatapes musical. Ruta pels bars 
participants d’aquest cicle. Porta el teu carnet 
perquè te’l segellin i podràs participar en un 
sorteig de sopar i concert de jazz.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

Diumenge, 7 d’octubre, 
A les 11h espectacle infantil: “Les 
meravelloses aventures de la Sra. Jazz,  
el Sr. Blues i el Sr. Soul”
A les 12h Big Band de l’Escola Pública de la 
Concepció 
A les 12.30h Big Band de la Jam Session

Si vols gaudir d’un bon vermut amb un 
concert de jazz en directe, vine a la plaça 
Salvador Allende! A més a més, enguany 
podreu gaudir d’activitats pels més petits, 
com un espectacle i comptarem amb la 
presència d’una Big Band infantil com 
a convidats i teloners de la Big Band 
professional!

A la plaça Salvador Allende
Llegiu el  díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

RENOVA

Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat 
dins de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. Porta-hi la roba que ja no facis servir 
i emporta-te’n una altra peça que t’agradi!

Lliurament de roba al Centre Cívic Carmel i 
recollida de punts: del 5 al 14 de novembre 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Dia d’intercanvi de roba: dijous, 15 de 
novembre a partir de les 17 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

JUGA-TE-LA!

Per Nadal, siguem més solidaris que mai amb 
aquells nens que ho necessiten! Trobareu 
animacions i activitats gratuïtes, l’únic que us 
demanem, si podeu, és que ens porteu una 
joguina nova o en bon estat per a que siguin 
regalades!

Del 17 de desembre al 2 de gener, de 10 a 
13 h i de 16 a 21 h: Recollida de joguines

Dimecres 2 de gener a partir de les 10.30 h
Gaudirem de diferents activitats familiars con 
un espectacle infantil, xocolatada pels més 
petits i comptarem amb la presència del Patge 
Reial que recollirà les cartes pels Reis Mags 
d’Orient!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

Del 8 al 28 d’octubre
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO. HOMENAT-
GE A STEPHEN HAWKING
Pintures a càrrec d’Esperanza Pérez Calvo

Del 5 al 25 de novembre
PERSONATGES HISTÒRICS I RETRATS DE 
BARCELONINS I BARCELONINES
Il·lustracions a càrrec de Joan Pontes

Del 3 al 31 de desembre
PARLEM DE TEBEOS
Recull de personatges de tebeos i súperherois 
a càrrec de Josep Castejón.
En el context de l’exposició es farà una taula 
rodona oberta el dimarts 12 de desembre, a 
les 19 h.
Entrada gratuïta, aforament limitat.

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom! 

20 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA  
MODERNISTA CASA RAMONA
Obra de l’arquitecte modernista Josep Puig i 
Cadafalch la fàbrica Casaramona, construïda 
entre 1909 i 1912, va fascinar al públic des 
del primer dia. Malgrat la seva aparença de 
castell medieval, la fàbrica disposava de grans 
innovacions tècniques per a l’època: amplis 
finestrals, torres antiincendis i un novedós sis-
tema elèctric entre d’altres coses. Tot i això, la 
fàbrica va tancar les seves portes poc després 
de la seva inauguració. 
En aquesta visita coneixerem els secrets que 
amaga l’edifici i la seva transformació en 
Caixa Fòrum Barcelona. Recorrerem l’edifici, 
pujarem a les seves terrasses i coneixerem la 
seva història. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
l’11 d’octubre. Places limitades

Desembre
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Com cada any una de les activitats més es-
perades de la temporada. La Strauss Festival 
Orchestra ens acompanyarà amb el seu pro-
grama, on no podrà faltar el vals més conegut 
de tots, El bell Danubi blau. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel 
Places limitades

SERVEIS

SUPORT A LA CREACIÓ

Espais d’assaig disponibles per a grups d’arts 
escèniques i música. Demana’ns la disponibi-
litat horària dels espais!

BUCS D’ASSAIG 
 

Tenim dos bucs d’assaig per a grups de músi-
ca. Consulta’ns les condicions d’ús d’aquests 
espais!

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dimarts i dijous
Matí: de 9.30 a 10.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 15.30 a 16.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimarts i dijous 
Matí: de 10.30 a 11.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 16.30 a 17.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa 
WiFi pública d’ús lliure per a tothom que 
vingui a la sala de lectura del centre cívic, tant 
amb l’ordinador com amb el mòbil 

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 26 d’octubre a les 22 h
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals de 
petit format que us presentem al nostre cafè 
teatre!
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta 

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ

Diumenge, 28 d’octubre, a les 12 h
El cicle de música clàssica arriba al Carmel, 
enguany centrada en els “Diàlegs insòlits”. 
Enguany i dins d’aquest marc, gaudirem 
d’un concert familiar per a tots els públics, 
on veurem com dialoguen els compositors 
clàssics amb els temes populars i com 
cadascun d’ells els ha re interpretat segons el 
seu estil.
Miguel Zamarripa i Biel Camós
Flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí 
i teclat.
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

 

DONES CINEASTES AL CARMEL

Cicle on donar veu i visibilitat a les Directores 
del barri del Carmel, on presentaran les seves 
creacions, de ficció i documental.

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
Replay.4.0 (Ficció)
Directora Esperanza Especal

Dimecres 24 d’octubre, a les 19.30 h
Custodia, crònica d’un moviment veïnal 
(Documental). Directora Caroline Mignot

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Les noies del Carmel (Documental)
Directora Caroline Mignot

Activitat gratuïta 

Dimecres 7 de novembre a les 19h
STOP A LES RELACIONS TÒXIQUES
Xerrada sobre vincles i relacions personals per 
conèixer formes sanes de relacionar-te.
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé us ofereix 
diferents clubs de lectura temàtics. Sessions 
per compartir lectures i música.

•  Novel·la Barcelona. Segon dimarts de mes 
a les 19h

•  Còmics. Segon dijous de mes a les 19h
•  Audició de música. Sessions: dilluns 8, 

octubre, 5 de novembre i 10 de desembre a 
les 18:30

Amb inscripció prèvia.

 

GRUPS I ENTITATS

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 
Dimarts i dijous, a la tarda

CHICAS DE ORO
De dilluns a divendres, a la tarda

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS
Tallers i activitats

GRUP DE DONES DEL CARMEL 
Dimecres de 16 a 20 h 

 

LUDOTECA ARIMEL

Per a nens dels 0 als 12 anys, en diferents 
grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dijous de 16 a 19 h
Tel. 936197311

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

Murtra, 135 - 145
Tel. 93 407 28 70 / Fax 93 407 28 90
www.bcn.cat/bibelcarmel

Dilluns 15 d’octubre a les 11h
PRIMERES PASSES. L’ARMARIET  
DELS COLORS
Un armari abandonat i oblidat enmig de la 
ciutat esdevé un cau de sorpreses.
Imaginació, música i narració. A càrrec de 
Santi Rovira Odena
De 6 mesos a 3 anys.
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Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

28. FEM PANALLETS

Celebrem l’arribada de la Tardor i la Cas-
tanyada! Podreu gaudir el fet d’elaborar els 
vostres propis panallets amb aquest taller, on 
aprendrem diferents receptes d’aquest dolç 
tan tradicional.
Dijous 25 d’octubre
De 19 a 21 h
Total d’hores: 2
Preu: 7,02 € + material

29. MARROQUINERIA

L’artesania del cuir és una de les més antigues 
que existeixen. Crea amb les teves pròpies 
mans un regal molt especial per aquest Nadal: 
podràs triar entre una cartera o una funda pel 
mòbil!
Dijous 29 de novembre
De 18.30 a 21.30 h
Total hores: 3 
Preu: 10,53 € + material  

30. ROBÒTICA

Ens iniciarem amb els Drawbots i els Escor-
nabots: Amb els primers faràs un robot que 
pugui dibuixar mitjançant un circuit senzill, fet 
de forma casolana i amb materials quotidians. 
Amb els segons, robots impresos en 3D, 
aprendrem a programar els moviments i fer-
los sortir de laberints, ballar i interactuar! 
No cal tenir coneixements previs
De 6 a 12 anys
Dimarts i dijous 11 i 13 de desembre
De 17.30 a 19.30 h
Total d’hores: 4
Preu: 10,65 €  + material

N

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST

Del 29 de setembre al 7 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert a la plaça Salvador Allende... Tot 
això, i moltes coses més, és el que podràs 
viure aquesta setmana tan especial, on també 
podràs trobar concerts en altres equipaments 
del Districte: els nostres Friends!

Dijous, 4 d’octubre, a les 19 h
Cercatapes musical. Ruta pels bars 
participants d’aquest cicle. Porta el teu carnet 
perquè te’l segellin i podràs participar en un 
sorteig de sopar i concert de jazz.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

Diumenge, 7 d’octubre, 
A les 11h espectacle infantil: “Les 
meravelloses aventures de la Sra. Jazz,  
el Sr. Blues i el Sr. Soul”
A les 12h Big Band de l’Escola Pública de la 
Concepció 
A les 12.30h Big Band de la Jam Session

Si vols gaudir d’un bon vermut amb un 
concert de jazz en directe, vine a la plaça 
Salvador Allende! A més a més, enguany 
podreu gaudir d’activitats pels més petits, 
com un espectacle i comptarem amb la 
presència d’una Big Band infantil com 
a convidats i teloners de la Big Band 
professional!

A la plaça Salvador Allende
Llegiu el  díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

RENOVA

Mercat d’intercanvi de roba usada, emmarcat 
dins de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. Porta-hi la roba que ja no facis servir 
i emporta-te’n una altra peça que t’agradi!

Lliurament de roba al Centre Cívic Carmel i 
recollida de punts: del 5 al 14 de novembre 
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Dia d’intercanvi de roba: dijous, 15 de 
novembre a partir de les 17 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

JUGA-TE-LA!

Per Nadal, siguem més solidaris que mai amb 
aquells nens que ho necessiten! Trobareu 
animacions i activitats gratuïtes, l’únic que us 
demanem, si podeu, és que ens porteu una 
joguina nova o en bon estat per a que siguin 
regalades!

Del 17 de desembre al 2 de gener, de 10 a 
13 h i de 16 a 21 h: Recollida de joguines

Dimecres 2 de gener a partir de les 10.30 h
Gaudirem de diferents activitats familiars con 
un espectacle infantil, xocolatada pels més 
petits i comptarem amb la presència del Patge 
Reial que recollirà les cartes pels Reis Mags 
d’Orient!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

Del 8 al 28 d’octubre
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO. HOMENAT-
GE A STEPHEN HAWKING
Pintures a càrrec d’Esperanza Pérez Calvo

Del 5 al 25 de novembre
PERSONATGES HISTÒRICS I RETRATS DE 
BARCELONINS I BARCELONINES
Il·lustracions a càrrec de Joan Pontes

Del 3 al 31 de desembre
PARLEM DE TEBEOS
Recull de personatges de tebeos i súperherois 
a càrrec de Josep Castejón.
En el context de l’exposició es farà una taula 
rodona oberta el dimarts 12 de desembre, a 
les 19 h.
Entrada gratuïta, aforament limitat.

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom! 

20 d’octubre, a les 11 h
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA  
MODERNISTA CASA RAMONA
Obra de l’arquitecte modernista Josep Puig i 
Cadafalch la fàbrica Casaramona, construïda 
entre 1909 i 1912, va fascinar al públic des 
del primer dia. Malgrat la seva aparença de 
castell medieval, la fàbrica disposava de grans 
innovacions tècniques per a l’època: amplis 
finestrals, torres antiincendis i un novedós sis-
tema elèctric entre d’altres coses. Tot i això, la 
fàbrica va tancar les seves portes poc després 
de la seva inauguració. 
En aquesta visita coneixerem els secrets que 
amaga l’edifici i la seva transformació en 
Caixa Fòrum Barcelona. Recorrerem l’edifici, 
pujarem a les seves terrasses i coneixerem la 
seva història. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
l’11 d’octubre. Places limitades

Desembre
GRAN CONCERT D’ANY NOU
Com cada any una de les activitats més es-
perades de la temporada. La Strauss Festival 
Orchestra ens acompanyarà amb el seu pro-
grama, on no podrà faltar el vals més conegut 
de tots, El bell Danubi blau. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel 
Places limitades

SERVEIS

SUPORT A LA CREACIÓ

Espais d’assaig disponibles per a grups d’arts 
escèniques i música. Demana’ns la disponibi-
litat horària dels espais!

BUCS D’ASSAIG 
 

Tenim dos bucs d’assaig per a grups de músi-
ca. Consulta’ns les condicions d’ús d’aquests 
espais!

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

Dimarts i dijous
Matí: de 9.30 a 10.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 15.30 a 16.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN

Dimarts i dijous 
Matí: de 10.30 a 11.30 h
Dilluns i dimecres
Tarda: de 16.30 a 17.30 h
Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01 

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa 
WiFi pública d’ús lliure per a tothom que 
vingui a la sala de lectura del centre cívic, tant 
amb l’ordinador com amb el mòbil 

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 26 d’octubre a les 22 h
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals de 
petit format que us presentem al nostre cafè 
teatre!
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta 

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ

Diumenge, 28 d’octubre, a les 12 h
El cicle de música clàssica arriba al Carmel, 
enguany centrada en els “Diàlegs insòlits”. 
Enguany i dins d’aquest marc, gaudirem 
d’un concert familiar per a tots els públics, 
on veurem com dialoguen els compositors 
clàssics amb els temes populars i com 
cadascun d’ells els ha re interpretat segons el 
seu estil.
Miguel Zamarripa i Biel Camós
Flauta barroca, flabiol, flauta travessera, flautí 
i teclat.
Llegiu el díptic específic de l’activitat.
Activitat gratuïta

 

DONES CINEASTES AL CARMEL

Cicle on donar veu i visibilitat a les Directores 
del barri del Carmel, on presentaran les seves 
creacions, de ficció i documental.

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
Replay.4.0 (Ficció)
Directora Esperanza Especal

Dimecres 24 d’octubre, a les 19.30 h
Custodia, crònica d’un moviment veïnal 
(Documental). Directora Caroline Mignot

Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h
Les noies del Carmel (Documental)
Directora Caroline Mignot

Activitat gratuïta 

Dimecres 7 de novembre a les 19h
STOP A LES RELACIONS TÒXIQUES
Xerrada sobre vincles i relacions personals per 
conèixer formes sanes de relacionar-te.
A càrrec de Sandra Ferrer, psicòloga

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé us ofereix 
diferents clubs de lectura temàtics. Sessions 
per compartir lectures i música.

•  Novel·la Barcelona. Segon dimarts de mes 
a les 19h

•  Còmics. Segon dijous de mes a les 19h
•  Audició de música. Sessions: dilluns 8, 

octubre, 5 de novembre i 10 de desembre a 
les 18:30

Amb inscripció prèvia.

 

GRUPS I ENTITATS

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 
Dimarts i dijous, a la tarda

CHICAS DE ORO
De dilluns a divendres, a la tarda

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS
Tallers i activitats

GRUP DE DONES DEL CARMEL 
Dimecres de 16 a 20 h 

 

LUDOTECA ARIMEL

Per a nens dels 0 als 12 anys, en diferents 
grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 9 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dijous de 16 a 19 h
Tel. 936197311

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

Murtra, 135 - 145
Tel. 93 407 28 70 / Fax 93 407 28 90
www.bcn.cat/bibelcarmel

Dilluns 15 d’octubre a les 11h
PRIMERES PASSES. L’ARMARIET  
DELS COLORS
Un armari abandonat i oblidat enmig de la 
ciutat esdevé un cau de sorpreses.
Imaginació, música i narració. A càrrec de 
Santi Rovira Odena
De 6 mesos a 3 anys.



Centre Cívic El Carmel

c/ Santuari, 27
08032 Barcelona
Tel. 93 256 33 33
cccarmel@qsl.cat

Dilluns de 9 a 13 h i de 15.30 a 22 h
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i  de 15.30 a 22 h
Bus: V17, 92, 87, 119, 129, N4 i N5
Metro: L5 El Coll – La Teixonera (sortida Mare de Déu del Coll)

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/carmel

 facebook.com/cccarmel
 twitter.com/civiccarmel
 instagram.com/cccarmel

C. Santuari

C. Llobregós
C. Fastenrath

C. del Portell

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

11. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

12. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

TALLERS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

13. CUINA MEDITERRÀNIA  
DE LA TARDOR

 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

14. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

15. DISSENY GRÀFIC  
AMB PROGRAMARI LLIURE 

 

Vols iniciar-te al món del disseny gràfic? 
Aprendràs a donar forma a les teves idees 
elaborant projectes creatius:  cartells, logos, 
diferents dissenys, etc. Tot això traient el 
màxim partit a les diferents eines i recursos 
dels quals tothom pot disposar: el programari 
lliure.
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

 

16. INFORMÀTICA I XARXES PER  A 
PRINCIPIANTS

 

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

17. UKELELE 
 

Aquest instrument similar a la guitarra, però 
més petit i amb només 4 cordes, és molt 
més versàtil del que et penses i molt fàcil 
d’aprendre a tocar, per a totes les edats!
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

 

18. BATERIA 
 

Descobreix aquest instrument de multi-
percussió i atreveix-te a agafar les baquetes! 
Combinarem una part teòrica on aprendràs 
a llegir i escriure ritmes que posteriorment 
podràs tocar. A més a més, gaudiràs d’hores 
d’ús lliure als nostres bucs d’assaig per 
practicar i consolidar l’aprenentatge.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 10
Preu: 58,56 €

N

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. FOSSE 
 

Vols sentir-te una estrella de Broadway? 
Aquest estil de dansa que deu el seu nom a 
Bob Fosse: Actor, ballarí, coreògraf i director 
de cine, es caracteritza per estar ple de 
sensualitat, picardia i humor. Físicament 
hauràs de balancejar les espatlles i moure 
les mans i el barret i els guants, com a 
complements! 
Dilluns, de 20 a 21.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

20. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
21. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

22. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

24. BALLET CLÀSSIC 
 

Per  començar a aprendre la tècnica del 
ballet! Farem barra, desplaçaments i 
balls més dinàmics i salts. Introduint jocs 
musicals i dinàmiques de grup per a agilitzar 
l’aprenentatge i que s’ho passin d’allò més be!
De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

25. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

26. DANSES URBANES
 

Hip Hop, Funky, R&B... aprendrem moviments 
d’aquests estils musicals dins de coreografies 
de les cançons més actuals!
De 12 a 16 anys
Dilluns, de 18 a 19 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

 

27. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Total hores: 10
Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del dilluns 17 al 26 de setembre del 2018. 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inici: la setmana de l’1 d’octubre de 2018 

Inscripcions en línia: del 17 al 26 de setembre de 2018 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/  

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, heu de notificar-ne la baixa 
com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si heu 
assistit a la primera o no. Cal que porteu el rebut.

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que 
s’anul·li el taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de 
persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. 
En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

N




