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30. FES DE DJ

Introducció al món del DJ, tant artística i 
creativa com tècnica amb la qual nenes, nens 
i joves poden aprendre com s’han aconseguit 
mescles, com empalmar les cançons o com 
fer petits arranjaments. 
De 7 a 15 anys 
Dilluns, 21 i 28 de gener
De 17.30 a 19 h
Total d’hores: 3
Preu: 7,99 € 
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 al 17 de gener.

31. BATUCADA

Aprendrem els ritmes bàsics de la batucada. 
Gaudeix l’alegria d’aquesta música tocant en 
grup i podràs viure en primera persona la rua 
de Carnaval del barri, amb la nostra formació: 
Batumel. No cal portar instrument.
Divendres 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març
De 19.30 a 21 h
Total hores: 3 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 de gener al 4 de febrer. Places limitades

32. ARROSSOS

Aprendrem a preparar diferents receptes 
basades en l’arròs i descobrirem més coses 
d’aquest ingredient bàsic. Aprèn com cuinar 
l’arròs amb diferents tipus de gra i amb tres 
receptes gourmet i també diferents tècniques 
de cuina.
Dijous 14 i 21 de març
De 19 a 21 h
Total d’hores: 4
Preu: 14,04 €  + material
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
de l’1 al 12 de març.
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N
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VIU EL DISSABTE

K-POP

La música K-POP inclou diferents estils com 
ara la música dance electrònica, el hip-hop, 
el rap, el rock, l’R&B i d’altres. Imagina’t que 
divertit i versàtil pot ser ballar-ho. Vine i des-
cobreix la dansa coreana més popular!
Per a joves de 12 a 18 anys
Dissabtes 9 i 16 de març
De 11 a 12.30 h
Total d’hores: 3
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

PARES & NADONS DANCE

Papes, voleu sortir a la pista de ball amb els 
vostres nadons? Doncs en aquest taller tre-
ballarem la connexió amb el vostre fill o filla, 
alhora que us divertireu!
Per a nadons de 0 a 2 anys
Dissabtes 2 i 9 de febrer
De 10 a 11 h
Total hores: 2 
Activitat gratuïta 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

CICLES I ACTIVITATS

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 25 de gener, a les 22 h 
Al Centre Cívic Carmel
UAL·LA!
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa 
o de curiositat, potser fins i tot d’indignació… 

N

N

CARNAVAL

Dissabte 2 de març, a les 17 h
RUA DE CARNAVAL
Vine, disfressa’t, que no et faci vergonya, i 
gaudeix amb la gran rua del Carmel.
Període d’inscripcions per a participar en el 
concurs de disfresses: del 18 de febrer a l’1 
de març, al Centre Cívic Carmel i l’Espai Jove 
Bocanord
Consulta’n la informació al díptic específic

DIA DE LA DONA

Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h
Al Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera 2)
Activitat dirigida al públic familiar de caire 
lúdic però reivindicatiu i reflexiu entorn les 
qüestions a reivindicar en el marc del dia de 
la Dona. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Biblioteca Guinardó Mercè-
Rodoreda, Centre Cívic Casa Groga, Centre 
Cívic Teixonera, Centre Cívic Carmel, 
Centre Cívic Guinardó i Casal d’entitats Mas 
Guinardó. 
Consulta’n la informació al díptic específic

EXPOSICIONS

Del 7 al 27 de gener
FOTO ROCK EN DIRECTE
Fotografia a càrrec de Ferran Descàrrega

Del 4 al 24 de febrer
SALVAJE
Aerosol, a càrrec de Txinorri

Del 4 al 24 de març
LOVE YOURSELF FIRST
Fotografia, a càrrec d’Indira Luli

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si vols gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunta’t a aquest club 
obert a tothom! 

Dissabte 2 de febrer a les 12 h
EL MONESTIR DE PEDRALBES.  
HISTÒRIA I ART
La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per diferents 
estances que han emparat el dia a dia de les 
monges des de l’edat mitjana ens acostarà a 
una manera de viure que ha desafiat el pas del 
temps. La visita al monestir ofereix l’oportu-
nitat de contemplar l’arquitectura i les obres 
d’art que formen part del seu ric patrimoni i de 
comprendre com era la vida en clausura en un 
monestir medieval.
Preu aproximat:  6 €. Cal un mínim d’inscrits. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 18 de gener. Places limitades.

Dissabte, 23 de març a les 17 h
SORTIM DE RUTA: LA BARCELONA 
CALENTA & CANALLA
La Barcelona pecaminosa, de moral dubtosa, 
de vicis diversos: putes, macarres, transves-
tits, xaperos al servei de soldats, burgesos 
benestants i clients de tota mena: bordells, 
meublés, cases de cites, teatres d’òpera i 
opereta, music hall, antres de tota mena. Tot 
això ens guiarà entre el Paral·lel i la Rambla, 
al cor del xino, amb rius d’humanitat intentant 
satisfer els instints més bàsics, les tempta-
cions més diverses, la recerca de la felicitat 
efímera o la subsistència més bàsica.
Una visió històrica de la ciutat amagada i del 
“barri xino”. Des de la Barcelona feliç de la 
Belle Époque dels anys 20, passant per la 
Barcelona vençuda (i afamada) de la postgue-
rra dels 40, fins a la Barcelona de la transició i 
l’alliberament moral dels 70.
Preu: 11 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 15 de març. Places limitades.

Març
VISITA NOCTURNA AL CEMENTIRI DE 
MONTJUÏC
Visita teatralitzada amb personatges de finals 
del segle xix i principis del segle passat, que 
ens mostraran les sepultures més represen-

tatives del cementiri. La visita s’iniciarà al 
panteó de l’arquitecte del cementiri Leandre 
Albareda, passejant per la part més monu-
mental del cementiri, mostrant els personat-
ges il·lustres que reposen en ell i explicant la 
història del recinte funerari dins de l’atmosfera 
de pau i tranquil·litat que ens transmet la nit 
de la muntanya.
Preu: Gratuït
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 

Amb aquesta exclamació us presentem el 
nostre concert-espectacle: dinàmic, fresc 
i carregat d’humor. Format pel binomi 
artístic d’en Modesto Lai i l’Alba Rubió, el 
show de petit format s’esdevé entre temes 
propis d’estil modern i gags teatrals de caire 
humorístic que lliguen les peces musicals 
entre sí.

 

NIT DE CRIMS

Divendres i dissabte 15 i 16 de febrer, 
a les 22 h
Sembla que al barri s’estan produint un 
seguit d’assassinats...no et perdis aquest nou 
escenari del crim, segur que necessitarem de 
la teva ajuda per resoldre el gran misteri!
Consulta’n la informació al díptic específic

 

ESTALVIEM ENERGIA

Passar fred a casa no és normal. Tampoc 
ho és deixar de cuinar als fogons o de posar 
rentadores per fer front a les factures de 
llum, aigua i gas. La llum, l’aigua i el gas són 
un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. 
Els punts d’assessorament energètic són 
un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereixen la informació, l’atenció i la 
intervenció necessàries perquè les persones 
puguin exercir els seus drets energètics i 
les companyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics. Amb la col·laboració 
del PAE d’Horta Guinardó, t’informem perquè 
coneguis quins són els teus drets energètics i 
com estalviar energia.

Dimecres 20 de febrer, de 18.30 h a 20 h
ENERGIA PER A TOTHOM
En aquesta xerrada aprendrem com 
optimitzar l’ús de l’energia i reduir l’import 
de les factures, a més de conèixer possibles 
bonificacions. Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel, 
fins al 18 de febrer 

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Dijous 10 de gener de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE CÒMICS
Sessió dedicada al còmic de superherois, 
d’Spiderman a Batman passant per Super-
lópez.
Cal inscripció prèvia

Dimarts 12 de febrer de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  
BARCELONINA
Sessió en què es comentarà “Notes d’un 
estudiant que va morir boig” de Sebastià  
Juan Arbó.
Hi col·labora: Club Editor
Cal inscripció prèvia

 

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 

 

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 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h
Tel. 93 619 73 11

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts i Dimecres de 16 a 19 h
Tel. 93 429 07 59 / 622 20 32 98



Centre Cívic El Carmel

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

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 21.30 h
Dimarts, de 9 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Bus: V19, 22, 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  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.15 a 21.15 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

 

11. HIPOPRESSIUS 
 

La gimnàstica abdominal hipopressiva és 
un sistema de tonificació de la musculatura 
abdominal, del sol pelvià i dels estabilitzadors 
de la columna. Entre els seus beneficis trobem 
els estètics però també corregir desequilibris 
en la postura de l’esquena, millorar la 
incontinència urinària, evitar les hèrnies 
abdominals i/o facilitar una ràpida recuperació 
post part. 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

12. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

TALLERS ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

13. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA MEDITERRÀNIA  
 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

15. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

16. CONVERSA EN FRANCÈS 
 

Treu-te la vergonya i recupera els teus 
coneixements de francès oxidats! Trobaràs un 
espai  de pràctica grupal on debatre temes 
d’actualitat o d’interès comú. Treballarem 
diferents estratègies pel desenvolupament 
de la competència oral en un ambient amè i 
informal, practicant la comprensió, l’expressió 
i la interacció oral.
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març 
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

17. INFORMÀTICA I INTERNET  
PER A PRINCIPIANTS

 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

18. CANT 
 

T’agrada cantar a la dutxa?! Et passes el 
dia tararejant les teves cançons preferides? 
Creus que tens potencial però et fa vergonya 
cantar en públic? No saps com entonar però 
la teva passió és la música? T’ensenyarem a 
afinar i respirar per connectar amb la teva veu 
i triomfar!
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. TEATRE MUSICAL 
 

Vine a ser l’estrella! Coneixerem de primera 
mà tot el procés per a la creació d’un 
espectacle musical i ens acostarem a la 
tècnica vocal, interpretativa i coreogràfica. 
Aprendrem a jugar, tot traient-nos les 
vergonyes, a desaprendre i a fomentar la 
imaginació mentre estudiem les emocions, 
reforcem la nostra autoestima i treballem en 
equip. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

N
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20. 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 19.45 a 21.15 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

21. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
22. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

24. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 12,5 h
Preu: 36,30 €

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

25. BALLET CLÀSSIC 
 

De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

26. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Del 14 de gener al 18 de març 
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

27. MÚSICA PER A NADONS
 

Mitjançant metodologia activa (jocs, cantar, 
creativitat, dansa i expressió corporal) i passi-
va (audició, escoltar contes, relaxació) treba-
llarem l’estimulació musical amb el llenguatge 
de les emocions. Perquè la música estimula el 
cervell ajudant les neurones a establir conne-
xions entre si, durant els primers anys de vida. 
Un acompanyant per nadó. D’1 a 3 anys.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

28. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys. Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

29. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
EN ANGLÈS!

 

Els teus fills/es volen aprendre anglès però 
ho troben avorrit? En aquest taller treballaran 
vocabulari i gramàtica anglesa mentre 
desenvolupen la seva creativitat, jugant amb 
diferents tècniques plàstiques i artístiques 
amb d’altres nens i nenes. De 5 a 10 anys.
Dissabtes, d’11 a 12 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del 7 a l’11 de gener del 2019 

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h

Inscripcions en línia: del 7 a l’11 de gener del 2019 

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

Inici: la setmana del 14 de gener del 2019

Consulteu el període d’inscripció, tant presencial com en línia, de cada càpsula 

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a 
data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la 
primera o no. Cal portar 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.

Seguint la normativa vigent de protecció de dades, les inscripcions als tallers infantils 
s’hauran de realitzar a nom d’un major d’edat (mare, pare, tutor legal…) i en cap cas a nom 
del menor. Per assegurar-nos aquest fet, aquestes inscripcions només es podran dur a 
terme de forma presencial al centre cívic Carmel.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest 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, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 21.30 h
Dimarts, de 9 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Bus: V19, 22, 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
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SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. KUNDALINI IOGA

1. KUNDALINI IOGA
Dimarts, d’11 a 12.30 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.15 a 21.15 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

 

11. HIPOPRESSIUS 
 

La gimnàstica abdominal hipopressiva és 
un sistema de tonificació de la musculatura 
abdominal, del sol pelvià i dels estabilitzadors 
de la columna. Entre els seus beneficis trobem 
els estètics però també corregir desequilibris 
en la postura de l’esquena, millorar la 
incontinència urinària, evitar les hèrnies 
abdominals i/o facilitar una ràpida recuperació 
post part. 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

12. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

TALLERS ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

13. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA MEDITERRÀNIA  
 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

15. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

16. CONVERSA EN FRANCÈS 
 

Treu-te la vergonya i recupera els teus 
coneixements de francès oxidats! Trobaràs un 
espai  de pràctica grupal on debatre temes 
d’actualitat o d’interès comú. Treballarem 
diferents estratègies pel desenvolupament 
de la competència oral en un ambient amè i 
informal, practicant la comprensió, l’expressió 
i la interacció oral.
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març 
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

17. INFORMÀTICA I INTERNET  
PER A PRINCIPIANTS

 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

18. CANT 
 

T’agrada cantar a la dutxa?! Et passes el 
dia tararejant les teves cançons preferides? 
Creus que tens potencial però et fa vergonya 
cantar en públic? No saps com entonar però 
la teva passió és la música? T’ensenyarem a 
afinar i respirar per connectar amb la teva veu 
i triomfar!
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. TEATRE MUSICAL 
 

Vine a ser l’estrella! Coneixerem de primera 
mà tot el procés per a la creació d’un 
espectacle musical i ens acostarem a la 
tècnica vocal, interpretativa i coreogràfica. 
Aprendrem a jugar, tot traient-nos les 
vergonyes, a desaprendre i a fomentar la 
imaginació mentre estudiem les emocions, 
reforcem la nostra autoestima i treballem en 
equip. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

N

N

 

20. 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 19.45 a 21.15 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

21. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
22. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

24. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 12,5 h
Preu: 36,30 €

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

25. BALLET CLÀSSIC 
 

De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

26. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Del 14 de gener al 18 de març 
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

27. MÚSICA PER A NADONS
 

Mitjançant metodologia activa (jocs, cantar, 
creativitat, dansa i expressió corporal) i passi-
va (audició, escoltar contes, relaxació) treba-
llarem l’estimulació musical amb el llenguatge 
de les emocions. Perquè la música estimula el 
cervell ajudant les neurones a establir conne-
xions entre si, durant els primers anys de vida. 
Un acompanyant per nadó. D’1 a 3 anys.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

28. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys. Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

29. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
EN ANGLÈS!

 

Els teus fills/es volen aprendre anglès però 
ho troben avorrit? En aquest taller treballaran 
vocabulari i gramàtica anglesa mentre 
desenvolupen la seva creativitat, jugant amb 
diferents tècniques plàstiques i artístiques 
amb d’altres nens i nenes. De 5 a 10 anys.
Dissabtes, d’11 a 12 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del 7 a l’11 de gener del 2019 

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h

Inscripcions en línia: del 7 a l’11 de gener del 2019 

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

Inici: la setmana del 14 de gener del 2019

Consulteu el període d’inscripció, tant presencial com en línia, de cada càpsula 

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a 
data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la 
primera o no. Cal portar 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.

Seguint la normativa vigent de protecció de dades, les inscripcions als tallers infantils 
s’hauran de realitzar a nom d’un major d’edat (mare, pare, tutor legal…) i en cap cas a nom 
del menor. Per assegurar-nos aquest fet, aquestes inscripcions només es podran dur a 
terme de forma presencial al centre cívic Carmel.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest 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, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 21.30 h
Dimarts, de 9 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Bus: V19, 22, 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  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.15 a 21.15 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

 

11. HIPOPRESSIUS 
 

La gimnàstica abdominal hipopressiva és 
un sistema de tonificació de la musculatura 
abdominal, del sol pelvià i dels estabilitzadors 
de la columna. Entre els seus beneficis trobem 
els estètics però també corregir desequilibris 
en la postura de l’esquena, millorar la 
incontinència urinària, evitar les hèrnies 
abdominals i/o facilitar una ràpida recuperació 
post part. 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

12. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

TALLERS ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

13. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA MEDITERRÀNIA  
 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

15. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

16. CONVERSA EN FRANCÈS 
 

Treu-te la vergonya i recupera els teus 
coneixements de francès oxidats! Trobaràs un 
espai  de pràctica grupal on debatre temes 
d’actualitat o d’interès comú. Treballarem 
diferents estratègies pel desenvolupament 
de la competència oral en un ambient amè i 
informal, practicant la comprensió, l’expressió 
i la interacció oral.
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març 
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

17. INFORMÀTICA I INTERNET  
PER A PRINCIPIANTS

 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

18. CANT 
 

T’agrada cantar a la dutxa?! Et passes el 
dia tararejant les teves cançons preferides? 
Creus que tens potencial però et fa vergonya 
cantar en públic? No saps com entonar però 
la teva passió és la música? T’ensenyarem a 
afinar i respirar per connectar amb la teva veu 
i triomfar!
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. TEATRE MUSICAL 
 

Vine a ser l’estrella! Coneixerem de primera 
mà tot el procés per a la creació d’un 
espectacle musical i ens acostarem a la 
tècnica vocal, interpretativa i coreogràfica. 
Aprendrem a jugar, tot traient-nos les 
vergonyes, a desaprendre i a fomentar la 
imaginació mentre estudiem les emocions, 
reforcem la nostra autoestima i treballem en 
equip. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

N

N

 

20. 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 19.45 a 21.15 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

21. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
22. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

24. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 12,5 h
Preu: 36,30 €

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

25. BALLET CLÀSSIC 
 

De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

26. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Del 14 de gener al 18 de març 
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

27. MÚSICA PER A NADONS
 

Mitjançant metodologia activa (jocs, cantar, 
creativitat, dansa i expressió corporal) i passi-
va (audició, escoltar contes, relaxació) treba-
llarem l’estimulació musical amb el llenguatge 
de les emocions. Perquè la música estimula el 
cervell ajudant les neurones a establir conne-
xions entre si, durant els primers anys de vida. 
Un acompanyant per nadó. D’1 a 3 anys.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

28. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys. Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

29. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
EN ANGLÈS!

 

Els teus fills/es volen aprendre anglès però 
ho troben avorrit? En aquest taller treballaran 
vocabulari i gramàtica anglesa mentre 
desenvolupen la seva creativitat, jugant amb 
diferents tècniques plàstiques i artístiques 
amb d’altres nens i nenes. De 5 a 10 anys.
Dissabtes, d’11 a 12 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del 7 a l’11 de gener del 2019 

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h

Inscripcions en línia: del 7 a l’11 de gener del 2019 

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

Inici: la setmana del 14 de gener del 2019

Consulteu el període d’inscripció, tant presencial com en línia, de cada càpsula 

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a 
data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la 
primera o no. Cal portar 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.

Seguint la normativa vigent de protecció de dades, les inscripcions als tallers infantils 
s’hauran de realitzar a nom d’un major d’edat (mare, pare, tutor legal…) i en cap cas a nom 
del menor. Per assegurar-nos aquest fet, aquestes inscripcions només es podran dur a 
terme de forma presencial al centre cívic Carmel.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest 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, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 21.30 h
Dimarts, de 9 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Bus: V19, 22, 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  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.15 a 21.15 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

 

11. HIPOPRESSIUS 
 

La gimnàstica abdominal hipopressiva és 
un sistema de tonificació de la musculatura 
abdominal, del sol pelvià i dels estabilitzadors 
de la columna. Entre els seus beneficis trobem 
els estètics però també corregir desequilibris 
en la postura de l’esquena, millorar la 
incontinència urinària, evitar les hèrnies 
abdominals i/o facilitar una ràpida recuperació 
post part. 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

12. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

TALLERS ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

13. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA MEDITERRÀNIA  
 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

15. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

16. CONVERSA EN FRANCÈS 
 

Treu-te la vergonya i recupera els teus 
coneixements de francès oxidats! Trobaràs un 
espai  de pràctica grupal on debatre temes 
d’actualitat o d’interès comú. Treballarem 
diferents estratègies pel desenvolupament 
de la competència oral en un ambient amè i 
informal, practicant la comprensió, l’expressió 
i la interacció oral.
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març 
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

17. INFORMÀTICA I INTERNET  
PER A PRINCIPIANTS

 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

18. CANT 
 

T’agrada cantar a la dutxa?! Et passes el 
dia tararejant les teves cançons preferides? 
Creus que tens potencial però et fa vergonya 
cantar en públic? No saps com entonar però 
la teva passió és la música? T’ensenyarem a 
afinar i respirar per connectar amb la teva veu 
i triomfar!
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. TEATRE MUSICAL 
 

Vine a ser l’estrella! Coneixerem de primera 
mà tot el procés per a la creació d’un 
espectacle musical i ens acostarem a la 
tècnica vocal, interpretativa i coreogràfica. 
Aprendrem a jugar, tot traient-nos les 
vergonyes, a desaprendre i a fomentar la 
imaginació mentre estudiem les emocions, 
reforcem la nostra autoestima i treballem en 
equip. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

N

N

 

20. 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 19.45 a 21.15 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

21. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
22. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

24. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 12,5 h
Preu: 36,30 €

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

25. BALLET CLÀSSIC 
 

De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

26. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Del 14 de gener al 18 de març 
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

27. MÚSICA PER A NADONS
 

Mitjançant metodologia activa (jocs, cantar, 
creativitat, dansa i expressió corporal) i passi-
va (audició, escoltar contes, relaxació) treba-
llarem l’estimulació musical amb el llenguatge 
de les emocions. Perquè la música estimula el 
cervell ajudant les neurones a establir conne-
xions entre si, durant els primers anys de vida. 
Un acompanyant per nadó. D’1 a 3 anys.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

28. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys. Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

29. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
EN ANGLÈS!

 

Els teus fills/es volen aprendre anglès però 
ho troben avorrit? En aquest taller treballaran 
vocabulari i gramàtica anglesa mentre 
desenvolupen la seva creativitat, jugant amb 
diferents tècniques plàstiques i artístiques 
amb d’altres nens i nenes. De 5 a 10 anys.
Dissabtes, d’11 a 12 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del 7 a l’11 de gener del 2019 

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h

Inscripcions en línia: del 7 a l’11 de gener del 2019 

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

Inici: la setmana del 14 de gener del 2019

Consulteu el període d’inscripció, tant presencial com en línia, de cada càpsula 

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a 
data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la 
primera o no. Cal portar 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.

Seguint la normativa vigent de protecció de dades, les inscripcions als tallers infantils 
s’hauran de realitzar a nom d’un major d’edat (mare, pare, tutor legal…) i en cap cas a nom 
del menor. Per assegurar-nos aquest fet, aquestes inscripcions només es podran dur a 
terme de forma presencial al centre cívic Carmel.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest 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
Hivern 2019

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

30. FES DE DJ

Introducció al món del DJ, tant artística i 
creativa com tècnica amb la qual nenes, nens 
i joves poden aprendre com s’han aconseguit 
mescles, com empalmar les cançons o com 
fer petits arranjaments. 
De 7 a 15 anys 
Dilluns, 21 i 28 de gener
De 17.30 a 19 h
Total d’hores: 3
Preu: 7,99 € 
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 al 17 de gener.

31. BATUCADA

Aprendrem els ritmes bàsics de la batucada. 
Gaudeix l’alegria d’aquesta música tocant en 
grup i podràs viure en primera persona la rua 
de Carnaval del barri, amb la nostra formació: 
Batumel. No cal portar instrument.
Divendres 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març
De 19.30 a 21 h
Total hores: 3 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 de gener al 4 de febrer. Places limitades

32. ARROSSOS

Aprendrem a preparar diferents receptes 
basades en l’arròs i descobrirem més coses 
d’aquest ingredient bàsic. Aprèn com cuinar 
l’arròs amb diferents tipus de gra i amb tres 
receptes gourmet i també diferents tècniques 
de cuina.
Dijous 14 i 21 de març
De 19 a 21 h
Total d’hores: 4
Preu: 14,04 €  + material
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
de l’1 al 12 de març.

N

N

N

VIU EL DISSABTE

K-POP

La música K-POP inclou diferents estils com 
ara la música dance electrònica, el hip-hop, 
el rap, el rock, l’R&B i d’altres. Imagina’t que 
divertit i versàtil pot ser ballar-ho. Vine i des-
cobreix la dansa coreana més popular!
Per a joves de 12 a 18 anys
Dissabtes 9 i 16 de març
De 11 a 12.30 h
Total d’hores: 3
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

PARES & NADONS DANCE

Papes, voleu sortir a la pista de ball amb els 
vostres nadons? Doncs en aquest taller tre-
ballarem la connexió amb el vostre fill o filla, 
alhora que us divertireu!
Per a nadons de 0 a 2 anys
Dissabtes 2 i 9 de febrer
De 10 a 11 h
Total hores: 2 
Activitat gratuïta 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

CICLES I ACTIVITATS

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 25 de gener, a les 22 h 
Al Centre Cívic Carmel
UAL·LA!
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa 
o de curiositat, potser fins i tot d’indignació… 

N

N

CARNAVAL

Dissabte 2 de març, a les 17 h
RUA DE CARNAVAL
Vine, disfressa’t, que no et faci vergonya, i 
gaudeix amb la gran rua del Carmel.
Període d’inscripcions per a participar en el 
concurs de disfresses: del 18 de febrer a l’1 
de març, al Centre Cívic Carmel i l’Espai Jove 
Bocanord
Consulta’n la informació al díptic específic

DIA DE LA DONA

Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h
Al Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera 2)
Activitat dirigida al públic familiar de caire 
lúdic però reivindicatiu i reflexiu entorn les 
qüestions a reivindicar en el marc del dia de 
la Dona. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Biblioteca Guinardó Mercè-
Rodoreda, Centre Cívic Casa Groga, Centre 
Cívic Teixonera, Centre Cívic Carmel, 
Centre Cívic Guinardó i Casal d’entitats Mas 
Guinardó. 
Consulta’n la informació al díptic específic

EXPOSICIONS

Del 7 al 27 de gener
FOTO ROCK EN DIRECTE
Fotografia a càrrec de Ferran Descàrrega

Del 4 al 24 de febrer
SALVAJE
Aerosol, a càrrec de Txinorri

Del 4 al 24 de març
LOVE YOURSELF FIRST
Fotografia, a càrrec d’Indira Luli

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si vols gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunta’t a aquest club 
obert a tothom! 

Dissabte 2 de febrer a les 12 h
EL MONESTIR DE PEDRALBES.  
HISTÒRIA I ART
La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per diferents 
estances que han emparat el dia a dia de les 
monges des de l’edat mitjana ens acostarà a 
una manera de viure que ha desafiat el pas del 
temps. La visita al monestir ofereix l’oportu-
nitat de contemplar l’arquitectura i les obres 
d’art que formen part del seu ric patrimoni i de 
comprendre com era la vida en clausura en un 
monestir medieval.
Preu aproximat:  6 €. Cal un mínim d’inscrits. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 18 de gener. Places limitades.

Dissabte, 23 de març a les 17 h
SORTIM DE RUTA: LA BARCELONA 
CALENTA & CANALLA
La Barcelona pecaminosa, de moral dubtosa, 
de vicis diversos: putes, macarres, transves-
tits, xaperos al servei de soldats, burgesos 
benestants i clients de tota mena: bordells, 
meublés, cases de cites, teatres d’òpera i 
opereta, music hall, antres de tota mena. Tot 
això ens guiarà entre el Paral·lel i la Rambla, 
al cor del xino, amb rius d’humanitat intentant 
satisfer els instints més bàsics, les tempta-
cions més diverses, la recerca de la felicitat 
efímera o la subsistència més bàsica.
Una visió històrica de la ciutat amagada i del 
“barri xino”. Des de la Barcelona feliç de la 
Belle Époque dels anys 20, passant per la 
Barcelona vençuda (i afamada) de la postgue-
rra dels 40, fins a la Barcelona de la transició i 
l’alliberament moral dels 70.
Preu: 11 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 15 de març. Places limitades.

Març
VISITA NOCTURNA AL CEMENTIRI DE 
MONTJUÏC
Visita teatralitzada amb personatges de finals 
del segle xix i principis del segle passat, que 
ens mostraran les sepultures més represen-

tatives del cementiri. La visita s’iniciarà al 
panteó de l’arquitecte del cementiri Leandre 
Albareda, passejant per la part més monu-
mental del cementiri, mostrant els personat-
ges il·lustres que reposen en ell i explicant la 
història del recinte funerari dins de l’atmosfera 
de pau i tranquil·litat que ens transmet la nit 
de la muntanya.
Preu: Gratuït
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 

Amb aquesta exclamació us presentem el 
nostre concert-espectacle: dinàmic, fresc 
i carregat d’humor. Format pel binomi 
artístic d’en Modesto Lai i l’Alba Rubió, el 
show de petit format s’esdevé entre temes 
propis d’estil modern i gags teatrals de caire 
humorístic que lliguen les peces musicals 
entre sí.

 

NIT DE CRIMS

Divendres i dissabte 15 i 16 de febrer, 
a les 22 h
Sembla que al barri s’estan produint un 
seguit d’assassinats...no et perdis aquest nou 
escenari del crim, segur que necessitarem de 
la teva ajuda per resoldre el gran misteri!
Consulta’n la informació al díptic específic

 

ESTALVIEM ENERGIA

Passar fred a casa no és normal. Tampoc 
ho és deixar de cuinar als fogons o de posar 
rentadores per fer front a les factures de 
llum, aigua i gas. La llum, l’aigua i el gas són 
un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. 
Els punts d’assessorament energètic són 
un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereixen la informació, l’atenció i la 
intervenció necessàries perquè les persones 
puguin exercir els seus drets energètics i 
les companyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics. Amb la col·laboració 
del PAE d’Horta Guinardó, t’informem perquè 
coneguis quins són els teus drets energètics i 
com estalviar energia.

Dimecres 20 de febrer, de 18.30 h a 20 h
ENERGIA PER A TOTHOM
En aquesta xerrada aprendrem com 
optimitzar l’ús de l’energia i reduir l’import 
de les factures, a més de conèixer possibles 
bonificacions. Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel, 
fins al 18 de febrer 

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Dijous 10 de gener de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE CÒMICS
Sessió dedicada al còmic de superherois, 
d’Spiderman a Batman passant per Super-
lópez.
Cal inscripció prèvia

Dimarts 12 de febrer de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  
BARCELONINA
Sessió en què es comentarà “Notes d’un 
estudiant que va morir boig” de Sebastià  
Juan Arbó.
Hi col·labora: Club Editor
Cal inscripció prèvia

 

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 

 

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 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h
Tel. 93 619 73 11

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts i Dimecres de 16 a 19 h
Tel. 93 429 07 59 / 622 20 32 98
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Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

30. FES DE DJ

Introducció al món del DJ, tant artística i 
creativa com tècnica amb la qual nenes, nens 
i joves poden aprendre com s’han aconseguit 
mescles, com empalmar les cançons o com 
fer petits arranjaments. 
De 7 a 15 anys 
Dilluns, 21 i 28 de gener
De 17.30 a 19 h
Total d’hores: 3
Preu: 7,99 € 
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 al 17 de gener.

31. BATUCADA

Aprendrem els ritmes bàsics de la batucada. 
Gaudeix l’alegria d’aquesta música tocant en 
grup i podràs viure en primera persona la rua 
de Carnaval del barri, amb la nostra formació: 
Batumel. No cal portar instrument.
Divendres 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març
De 19.30 a 21 h
Total hores: 3 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 de gener al 4 de febrer. Places limitades

32. ARROSSOS

Aprendrem a preparar diferents receptes 
basades en l’arròs i descobrirem més coses 
d’aquest ingredient bàsic. Aprèn com cuinar 
l’arròs amb diferents tipus de gra i amb tres 
receptes gourmet i també diferents tècniques 
de cuina.
Dijous 14 i 21 de març
De 19 a 21 h
Total d’hores: 4
Preu: 14,04 €  + material
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
de l’1 al 12 de març.

N

N

N

VIU EL DISSABTE

K-POP

La música K-POP inclou diferents estils com 
ara la música dance electrònica, el hip-hop, 
el rap, el rock, l’R&B i d’altres. Imagina’t que 
divertit i versàtil pot ser ballar-ho. Vine i des-
cobreix la dansa coreana més popular!
Per a joves de 12 a 18 anys
Dissabtes 9 i 16 de març
De 11 a 12.30 h
Total d’hores: 3
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

PARES & NADONS DANCE

Papes, voleu sortir a la pista de ball amb els 
vostres nadons? Doncs en aquest taller tre-
ballarem la connexió amb el vostre fill o filla, 
alhora que us divertireu!
Per a nadons de 0 a 2 anys
Dissabtes 2 i 9 de febrer
De 10 a 11 h
Total hores: 2 
Activitat gratuïta 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

CICLES I ACTIVITATS

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 25 de gener, a les 22 h 
Al Centre Cívic Carmel
UAL·LA!
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa 
o de curiositat, potser fins i tot d’indignació… 

N

N

CARNAVAL

Dissabte 2 de març, a les 17 h
RUA DE CARNAVAL
Vine, disfressa’t, que no et faci vergonya, i 
gaudeix amb la gran rua del Carmel.
Període d’inscripcions per a participar en el 
concurs de disfresses: del 18 de febrer a l’1 
de març, al Centre Cívic Carmel i l’Espai Jove 
Bocanord
Consulta’n la informació al díptic específic

DIA DE LA DONA

Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h
Al Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera 2)
Activitat dirigida al públic familiar de caire 
lúdic però reivindicatiu i reflexiu entorn les 
qüestions a reivindicar en el marc del dia de 
la Dona. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Biblioteca Guinardó Mercè-
Rodoreda, Centre Cívic Casa Groga, Centre 
Cívic Teixonera, Centre Cívic Carmel, 
Centre Cívic Guinardó i Casal d’entitats Mas 
Guinardó. 
Consulta’n la informació al díptic específic

EXPOSICIONS

Del 7 al 27 de gener
FOTO ROCK EN DIRECTE
Fotografia a càrrec de Ferran Descàrrega

Del 4 al 24 de febrer
SALVAJE
Aerosol, a càrrec de Txinorri

Del 4 al 24 de març
LOVE YOURSELF FIRST
Fotografia, a càrrec d’Indira Luli

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si vols gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunta’t a aquest club 
obert a tothom! 

Dissabte 2 de febrer a les 12 h
EL MONESTIR DE PEDRALBES.  
HISTÒRIA I ART
La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per diferents 
estances que han emparat el dia a dia de les 
monges des de l’edat mitjana ens acostarà a 
una manera de viure que ha desafiat el pas del 
temps. La visita al monestir ofereix l’oportu-
nitat de contemplar l’arquitectura i les obres 
d’art que formen part del seu ric patrimoni i de 
comprendre com era la vida en clausura en un 
monestir medieval.
Preu aproximat:  6 €. Cal un mínim d’inscrits. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 18 de gener. Places limitades.

Dissabte, 23 de març a les 17 h
SORTIM DE RUTA: LA BARCELONA 
CALENTA & CANALLA
La Barcelona pecaminosa, de moral dubtosa, 
de vicis diversos: putes, macarres, transves-
tits, xaperos al servei de soldats, burgesos 
benestants i clients de tota mena: bordells, 
meublés, cases de cites, teatres d’òpera i 
opereta, music hall, antres de tota mena. Tot 
això ens guiarà entre el Paral·lel i la Rambla, 
al cor del xino, amb rius d’humanitat intentant 
satisfer els instints més bàsics, les tempta-
cions més diverses, la recerca de la felicitat 
efímera o la subsistència més bàsica.
Una visió històrica de la ciutat amagada i del 
“barri xino”. Des de la Barcelona feliç de la 
Belle Époque dels anys 20, passant per la 
Barcelona vençuda (i afamada) de la postgue-
rra dels 40, fins a la Barcelona de la transició i 
l’alliberament moral dels 70.
Preu: 11 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 15 de març. Places limitades.

Març
VISITA NOCTURNA AL CEMENTIRI DE 
MONTJUÏC
Visita teatralitzada amb personatges de finals 
del segle xix i principis del segle passat, que 
ens mostraran les sepultures més represen-

tatives del cementiri. La visita s’iniciarà al 
panteó de l’arquitecte del cementiri Leandre 
Albareda, passejant per la part més monu-
mental del cementiri, mostrant els personat-
ges il·lustres que reposen en ell i explicant la 
història del recinte funerari dins de l’atmosfera 
de pau i tranquil·litat que ens transmet la nit 
de la muntanya.
Preu: Gratuït
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 

Amb aquesta exclamació us presentem el 
nostre concert-espectacle: dinàmic, fresc 
i carregat d’humor. Format pel binomi 
artístic d’en Modesto Lai i l’Alba Rubió, el 
show de petit format s’esdevé entre temes 
propis d’estil modern i gags teatrals de caire 
humorístic que lliguen les peces musicals 
entre sí.

 

NIT DE CRIMS

Divendres i dissabte 15 i 16 de febrer, 
a les 22 h
Sembla que al barri s’estan produint un 
seguit d’assassinats...no et perdis aquest nou 
escenari del crim, segur que necessitarem de 
la teva ajuda per resoldre el gran misteri!
Consulta’n la informació al díptic específic

 

ESTALVIEM ENERGIA

Passar fred a casa no és normal. Tampoc 
ho és deixar de cuinar als fogons o de posar 
rentadores per fer front a les factures de 
llum, aigua i gas. La llum, l’aigua i el gas són 
un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. 
Els punts d’assessorament energètic són 
un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereixen la informació, l’atenció i la 
intervenció necessàries perquè les persones 
puguin exercir els seus drets energètics i 
les companyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics. Amb la col·laboració 
del PAE d’Horta Guinardó, t’informem perquè 
coneguis quins són els teus drets energètics i 
com estalviar energia.

Dimecres 20 de febrer, de 18.30 h a 20 h
ENERGIA PER A TOTHOM
En aquesta xerrada aprendrem com 
optimitzar l’ús de l’energia i reduir l’import 
de les factures, a més de conèixer possibles 
bonificacions. Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel, 
fins al 18 de febrer 

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Dijous 10 de gener de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE CÒMICS
Sessió dedicada al còmic de superherois, 
d’Spiderman a Batman passant per Super-
lópez.
Cal inscripció prèvia

Dimarts 12 de febrer de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  
BARCELONINA
Sessió en què es comentarà “Notes d’un 
estudiant que va morir boig” de Sebastià  
Juan Arbó.
Hi col·labora: Club Editor
Cal inscripció prèvia

 

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 

 

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 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h
Tel. 93 619 73 11

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts i Dimecres de 16 a 19 h
Tel. 93 429 07 59 / 622 20 32 98
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TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Hivern 2019

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

30. FES DE DJ

Introducció al món del DJ, tant artística i 
creativa com tècnica amb la qual nenes, nens 
i joves poden aprendre com s’han aconseguit 
mescles, com empalmar les cançons o com 
fer petits arranjaments. 
De 7 a 15 anys 
Dilluns, 21 i 28 de gener
De 17.30 a 19 h
Total d’hores: 3
Preu: 7,99 € 
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 al 17 de gener.

31. BATUCADA

Aprendrem els ritmes bàsics de la batucada. 
Gaudeix l’alegria d’aquesta música tocant en 
grup i podràs viure en primera persona la rua 
de Carnaval del barri, amb la nostra formació: 
Batumel. No cal portar instrument.
Divendres 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març
De 19.30 a 21 h
Total hores: 3 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 de gener al 4 de febrer. Places limitades

32. ARROSSOS

Aprendrem a preparar diferents receptes 
basades en l’arròs i descobrirem més coses 
d’aquest ingredient bàsic. Aprèn com cuinar 
l’arròs amb diferents tipus de gra i amb tres 
receptes gourmet i també diferents tècniques 
de cuina.
Dijous 14 i 21 de març
De 19 a 21 h
Total d’hores: 4
Preu: 14,04 €  + material
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
de l’1 al 12 de març.

N

N

N

VIU EL DISSABTE

K-POP

La música K-POP inclou diferents estils com 
ara la música dance electrònica, el hip-hop, 
el rap, el rock, l’R&B i d’altres. Imagina’t que 
divertit i versàtil pot ser ballar-ho. Vine i des-
cobreix la dansa coreana més popular!
Per a joves de 12 a 18 anys
Dissabtes 9 i 16 de març
De 11 a 12.30 h
Total d’hores: 3
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

PARES & NADONS DANCE

Papes, voleu sortir a la pista de ball amb els 
vostres nadons? Doncs en aquest taller tre-
ballarem la connexió amb el vostre fill o filla, 
alhora que us divertireu!
Per a nadons de 0 a 2 anys
Dissabtes 2 i 9 de febrer
De 10 a 11 h
Total hores: 2 
Activitat gratuïta 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

CICLES I ACTIVITATS

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 25 de gener, a les 22 h 
Al Centre Cívic Carmel
UAL·LA!
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa 
o de curiositat, potser fins i tot d’indignació… 

N

N

CARNAVAL

Dissabte 2 de març, a les 17 h
RUA DE CARNAVAL
Vine, disfressa’t, que no et faci vergonya, i 
gaudeix amb la gran rua del Carmel.
Període d’inscripcions per a participar en el 
concurs de disfresses: del 18 de febrer a l’1 
de març, al Centre Cívic Carmel i l’Espai Jove 
Bocanord
Consulta’n la informació al díptic específic

DIA DE LA DONA

Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h
Al Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera 2)
Activitat dirigida al públic familiar de caire 
lúdic però reivindicatiu i reflexiu entorn les 
qüestions a reivindicar en el marc del dia de 
la Dona. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Biblioteca Guinardó Mercè-
Rodoreda, Centre Cívic Casa Groga, Centre 
Cívic Teixonera, Centre Cívic Carmel, 
Centre Cívic Guinardó i Casal d’entitats Mas 
Guinardó. 
Consulta’n la informació al díptic específic

EXPOSICIONS

Del 7 al 27 de gener
FOTO ROCK EN DIRECTE
Fotografia a càrrec de Ferran Descàrrega

Del 4 al 24 de febrer
SALVAJE
Aerosol, a càrrec de Txinorri

Del 4 al 24 de març
LOVE YOURSELF FIRST
Fotografia, a càrrec d’Indira Luli

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si vols gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunta’t a aquest club 
obert a tothom! 

Dissabte 2 de febrer a les 12 h
EL MONESTIR DE PEDRALBES.  
HISTÒRIA I ART
La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per diferents 
estances que han emparat el dia a dia de les 
monges des de l’edat mitjana ens acostarà a 
una manera de viure que ha desafiat el pas del 
temps. La visita al monestir ofereix l’oportu-
nitat de contemplar l’arquitectura i les obres 
d’art que formen part del seu ric patrimoni i de 
comprendre com era la vida en clausura en un 
monestir medieval.
Preu aproximat:  6 €. Cal un mínim d’inscrits. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 18 de gener. Places limitades.

Dissabte, 23 de març a les 17 h
SORTIM DE RUTA: LA BARCELONA 
CALENTA & CANALLA
La Barcelona pecaminosa, de moral dubtosa, 
de vicis diversos: putes, macarres, transves-
tits, xaperos al servei de soldats, burgesos 
benestants i clients de tota mena: bordells, 
meublés, cases de cites, teatres d’òpera i 
opereta, music hall, antres de tota mena. Tot 
això ens guiarà entre el Paral·lel i la Rambla, 
al cor del xino, amb rius d’humanitat intentant 
satisfer els instints més bàsics, les tempta-
cions més diverses, la recerca de la felicitat 
efímera o la subsistència més bàsica.
Una visió històrica de la ciutat amagada i del 
“barri xino”. Des de la Barcelona feliç de la 
Belle Époque dels anys 20, passant per la 
Barcelona vençuda (i afamada) de la postgue-
rra dels 40, fins a la Barcelona de la transició i 
l’alliberament moral dels 70.
Preu: 11 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 15 de març. Places limitades.

Març
VISITA NOCTURNA AL CEMENTIRI DE 
MONTJUÏC
Visita teatralitzada amb personatges de finals 
del segle xix i principis del segle passat, que 
ens mostraran les sepultures més represen-

tatives del cementiri. La visita s’iniciarà al 
panteó de l’arquitecte del cementiri Leandre 
Albareda, passejant per la part més monu-
mental del cementiri, mostrant els personat-
ges il·lustres que reposen en ell i explicant la 
història del recinte funerari dins de l’atmosfera 
de pau i tranquil·litat que ens transmet la nit 
de la muntanya.
Preu: Gratuït
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 

Amb aquesta exclamació us presentem el 
nostre concert-espectacle: dinàmic, fresc 
i carregat d’humor. Format pel binomi 
artístic d’en Modesto Lai i l’Alba Rubió, el 
show de petit format s’esdevé entre temes 
propis d’estil modern i gags teatrals de caire 
humorístic que lliguen les peces musicals 
entre sí.

 

NIT DE CRIMS

Divendres i dissabte 15 i 16 de febrer, 
a les 22 h
Sembla que al barri s’estan produint un 
seguit d’assassinats...no et perdis aquest nou 
escenari del crim, segur que necessitarem de 
la teva ajuda per resoldre el gran misteri!
Consulta’n la informació al díptic específic

 

ESTALVIEM ENERGIA

Passar fred a casa no és normal. Tampoc 
ho és deixar de cuinar als fogons o de posar 
rentadores per fer front a les factures de 
llum, aigua i gas. La llum, l’aigua i el gas són 
un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. 
Els punts d’assessorament energètic són 
un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereixen la informació, l’atenció i la 
intervenció necessàries perquè les persones 
puguin exercir els seus drets energètics i 
les companyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics. Amb la col·laboració 
del PAE d’Horta Guinardó, t’informem perquè 
coneguis quins són els teus drets energètics i 
com estalviar energia.

Dimecres 20 de febrer, de 18.30 h a 20 h
ENERGIA PER A TOTHOM
En aquesta xerrada aprendrem com 
optimitzar l’ús de l’energia i reduir l’import 
de les factures, a més de conèixer possibles 
bonificacions. Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel, 
fins al 18 de febrer 

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Dijous 10 de gener de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE CÒMICS
Sessió dedicada al còmic de superherois, 
d’Spiderman a Batman passant per Super-
lópez.
Cal inscripció prèvia

Dimarts 12 de febrer de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  
BARCELONINA
Sessió en què es comentarà “Notes d’un 
estudiant que va morir boig” de Sebastià  
Juan Arbó.
Hi col·labora: Club Editor
Cal inscripció prèvia

 

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 

 

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 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h
Tel. 93 619 73 11

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts i Dimecres de 16 a 19 h
Tel. 93 429 07 59 / 622 20 32 98
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Hivern 2019

Centre Cívic El CarmelCÀPSULES

30. FES DE DJ

Introducció al món del DJ, tant artística i 
creativa com tècnica amb la qual nenes, nens 
i joves poden aprendre com s’han aconseguit 
mescles, com empalmar les cançons o com 
fer petits arranjaments. 
De 7 a 15 anys 
Dilluns, 21 i 28 de gener
De 17.30 a 19 h
Total d’hores: 3
Preu: 7,99 € 
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 al 17 de gener.

31. BATUCADA

Aprendrem els ritmes bàsics de la batucada. 
Gaudeix l’alegria d’aquesta música tocant en 
grup i podràs viure en primera persona la rua 
de Carnaval del barri, amb la nostra formació: 
Batumel. No cal portar instrument.
Divendres 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març
De 19.30 a 21 h
Total hores: 3 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia al centre cívic,  
del 7 de gener al 4 de febrer. Places limitades

32. ARROSSOS

Aprendrem a preparar diferents receptes 
basades en l’arròs i descobrirem més coses 
d’aquest ingredient bàsic. Aprèn com cuinar 
l’arròs amb diferents tipus de gra i amb tres 
receptes gourmet i també diferents tècniques 
de cuina.
Dijous 14 i 21 de març
De 19 a 21 h
Total d’hores: 4
Preu: 14,04 €  + material
Cal  inscripció prèvia al centre cívic,  
de l’1 al 12 de març.

N

N

N

VIU EL DISSABTE

K-POP

La música K-POP inclou diferents estils com 
ara la música dance electrònica, el hip-hop, 
el rap, el rock, l’R&B i d’altres. Imagina’t que 
divertit i versàtil pot ser ballar-ho. Vine i des-
cobreix la dansa coreana més popular!
Per a joves de 12 a 18 anys
Dissabtes 9 i 16 de març
De 11 a 12.30 h
Total d’hores: 3
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

PARES & NADONS DANCE

Papes, voleu sortir a la pista de ball amb els 
vostres nadons? Doncs en aquest taller tre-
ballarem la connexió amb el vostre fill o filla, 
alhora que us divertireu!
Per a nadons de 0 a 2 anys
Dissabtes 2 i 9 de febrer
De 10 a 11 h
Total hores: 2 
Activitat gratuïta 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades

CICLES I ACTIVITATS

 

BOHÈMIES CLUB

Divendres, 25 de gener, a les 22 h 
Al Centre Cívic Carmel
UAL·LA!
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa 
o de curiositat, potser fins i tot d’indignació… 

N

N

CARNAVAL

Dissabte 2 de març, a les 17 h
RUA DE CARNAVAL
Vine, disfressa’t, que no et faci vergonya, i 
gaudeix amb la gran rua del Carmel.
Període d’inscripcions per a participar en el 
concurs de disfresses: del 18 de febrer a l’1 
de març, al Centre Cívic Carmel i l’Espai Jove 
Bocanord
Consulta’n la informació al díptic específic

DIA DE LA DONA

Dissabte 16 de març, a partir de les 11.30 h
Al Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera 2)
Activitat dirigida al públic familiar de caire 
lúdic però reivindicatiu i reflexiu entorn les 
qüestions a reivindicar en el marc del dia de 
la Dona. 
Activitat gratuïta.
Organitza: Biblioteca Guinardó Mercè-
Rodoreda, Centre Cívic Casa Groga, Centre 
Cívic Teixonera, Centre Cívic Carmel, 
Centre Cívic Guinardó i Casal d’entitats Mas 
Guinardó. 
Consulta’n la informació al díptic específic

EXPOSICIONS

Del 7 al 27 de gener
FOTO ROCK EN DIRECTE
Fotografia a càrrec de Ferran Descàrrega

Del 4 al 24 de febrer
SALVAJE
Aerosol, a càrrec de Txinorri

Del 4 al 24 de març
LOVE YOURSELF FIRST
Fotografia, a càrrec d’Indira Luli

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si vols gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunta’t a aquest club 
obert a tothom! 

Dissabte 2 de febrer a les 12 h
EL MONESTIR DE PEDRALBES.  
HISTÒRIA I ART
La vida en un monestir no és impermeable 
al pas dels anys. El recorregut per diferents 
estances que han emparat el dia a dia de les 
monges des de l’edat mitjana ens acostarà a 
una manera de viure que ha desafiat el pas del 
temps. La visita al monestir ofereix l’oportu-
nitat de contemplar l’arquitectura i les obres 
d’art que formen part del seu ric patrimoni i de 
comprendre com era la vida en clausura en un 
monestir medieval.
Preu aproximat:  6 €. Cal un mínim d’inscrits. 
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 18 de gener. Places limitades.

Dissabte, 23 de març a les 17 h
SORTIM DE RUTA: LA BARCELONA 
CALENTA & CANALLA
La Barcelona pecaminosa, de moral dubtosa, 
de vicis diversos: putes, macarres, transves-
tits, xaperos al servei de soldats, burgesos 
benestants i clients de tota mena: bordells, 
meublés, cases de cites, teatres d’òpera i 
opereta, music hall, antres de tota mena. Tot 
això ens guiarà entre el Paral·lel i la Rambla, 
al cor del xino, amb rius d’humanitat intentant 
satisfer els instints més bàsics, les tempta-
cions més diverses, la recerca de la felicitat 
efímera o la subsistència més bàsica.
Una visió històrica de la ciutat amagada i del 
“barri xino”. Des de la Barcelona feliç de la 
Belle Époque dels anys 20, passant per la 
Barcelona vençuda (i afamada) de la postgue-
rra dels 40, fins a la Barcelona de la transició i 
l’alliberament moral dels 70.
Preu: 11 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel fins 
al 15 de març. Places limitades.

Març
VISITA NOCTURNA AL CEMENTIRI DE 
MONTJUÏC
Visita teatralitzada amb personatges de finals 
del segle xix i principis del segle passat, que 
ens mostraran les sepultures més represen-

tatives del cementiri. La visita s’iniciarà al 
panteó de l’arquitecte del cementiri Leandre 
Albareda, passejant per la part més monu-
mental del cementiri, mostrant els personat-
ges il·lustres que reposen en ell i explicant la 
història del recinte funerari dins de l’atmosfera 
de pau i tranquil·litat que ens transmet la nit 
de la muntanya.
Preu: Gratuït
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 

Amb aquesta exclamació us presentem el 
nostre concert-espectacle: dinàmic, fresc 
i carregat d’humor. Format pel binomi 
artístic d’en Modesto Lai i l’Alba Rubió, el 
show de petit format s’esdevé entre temes 
propis d’estil modern i gags teatrals de caire 
humorístic que lliguen les peces musicals 
entre sí.

 

NIT DE CRIMS

Divendres i dissabte 15 i 16 de febrer, 
a les 22 h
Sembla que al barri s’estan produint un 
seguit d’assassinats...no et perdis aquest nou 
escenari del crim, segur que necessitarem de 
la teva ajuda per resoldre el gran misteri!
Consulta’n la informació al díptic específic

 

ESTALVIEM ENERGIA

Passar fred a casa no és normal. Tampoc 
ho és deixar de cuinar als fogons o de posar 
rentadores per fer front a les factures de 
llum, aigua i gas. La llum, l’aigua i el gas són 
un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. 
Els punts d’assessorament energètic són 
un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereixen la informació, l’atenció i la 
intervenció necessàries perquè les persones 
puguin exercir els seus drets energètics i 
les companyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics. Amb la col·laboració 
del PAE d’Horta Guinardó, t’informem perquè 
coneguis quins són els teus drets energètics i 
com estalviar energia.

Dimecres 20 de febrer, de 18.30 h a 20 h
ENERGIA PER A TOTHOM
En aquesta xerrada aprendrem com 
optimitzar l’ús de l’energia i reduir l’import 
de les factures, a més de conèixer possibles 
bonificacions. Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel, 
fins al 18 de febrer 

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Dijous 10 de gener de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE CÒMICS
Sessió dedicada al còmic de superherois, 
d’Spiderman a Batman passant per Super-
lópez.
Cal inscripció prèvia

Dimarts 12 de febrer de 2019 a les 19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA  
BARCELONINA
Sessió en què es comentarà “Notes d’un 
estudiant que va morir boig” de Sebastià  
Juan Arbó.
Hi col·labora: Club Editor
Cal inscripció prèvia

 

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 

 

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 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h
Tel. 93 619 73 11

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic

Horari d’atenció personal
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts i Dimecres de 16 a 19 h
Tel. 93 429 07 59 / 622 20 32 98



Centre Cívic El Carmel

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

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 21.30 h
Dimarts, de 9 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Bus: V19, 22, 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  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

IOGA

2. GRUP A
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
3. GRUP B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

PILATES

4. GRUP A
Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
5. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
6. GRUP C
Dijous, de 19 a 20 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

7. GAC & DANCE

Dilluns, de 19 a 20 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

ZUMBA DANCE
 

8. GRUP A
Dimecres, de 19.15 a 20.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €
9. GRUP B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10
Preu: 35,09 €

 

10. FITNESS DANCE
 

Dijous, de 20.15 a 21.15 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

 

11. HIPOPRESSIUS 
 

La gimnàstica abdominal hipopressiva és 
un sistema de tonificació de la musculatura 
abdominal, del sol pelvià i dels estabilitzadors 
de la columna. Entre els seus beneficis trobem 
els estètics però també corregir desequilibris 
en la postura de l’esquena, millorar la 
incontinència urinària, evitar les hèrnies 
abdominals i/o facilitar una ràpida recuperació 
post part. 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total d’hores: 10
Preu: 35,09 €

ARTS VISUAL I PLÀSTIQUES

 

12. PINTURA
 

Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

TALLERS ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

13. LABORS: PUNT DE CREU,  
MITJA I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA MEDITERRÀNIA  
 

Dilluns, de 19 a 20.30 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €+ material 

LLENGÜES

 

15. CONVERSA EN ANGLÈS 
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

16. CONVERSA EN FRANCÈS 
 

Treu-te la vergonya i recupera els teus 
coneixements de francès oxidats! Trobaràs un 
espai  de pràctica grupal on debatre temes 
d’actualitat o d’interès comú. Treballarem 
diferents estratègies pel desenvolupament 
de la competència oral en un ambient amè i 
informal, practicant la comprensió, l’expressió 
i la interacció oral.
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Del 16 de gener al 20 de març 
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

N

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL

 

17. INFORMÀTICA I INTERNET  
PER A PRINCIPIANTS

 

Dimarts, de 17.30 a 19 h
Del  15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

MÚSICA I VEU

 

18. CANT 
 

T’agrada cantar a la dutxa?! Et passes el 
dia tararejant les teves cançons preferides? 
Creus que tens potencial però et fa vergonya 
cantar en públic? No saps com entonar però 
la teva passió és la música? T’ensenyarem a 
afinar i respirar per connectar amb la teva veu 
i triomfar!
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

19. TEATRE MUSICAL 
 

Vine a ser l’estrella! Coneixerem de primera 
mà tot el procés per a la creació d’un 
espectacle musical i ens acostarem a la 
tècnica vocal, interpretativa i coreogràfica. 
Aprendrem a jugar, tot traient-nos les 
vergonyes, a desaprendre i a fomentar la 
imaginació mentre estudiem les emocions, 
reforcem la nostra autoestima i treballem en 
equip. 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 52,64 €

N

N

 

20. 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 19.45 a 21.15 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

BOLLYWOOD
 

21. GRUP A
Dimarts, de 18.15 a 19.45h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €
22. GRUP B
Dimarts, de 19.45 a 21.15h
Del 15 de gener al 19 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

23. SALSA 
 

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 15
Preu: 43,92 €

 

24. BACHATA  
 

Divendres, de 20.15 a 21.30 h
Del 18 de gener al 29 de març
Total hores: 12,5 h
Preu: 36,30 €

INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

25. BALLET CLÀSSIC 
 

De 5 a 10 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30h
Del 14 de gener al 18 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

26. CREACIÓ DE VIDEOJOCS  
AMB SCRATCH

 

De 8 a 12 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Del 14 de gener al 18 de març 
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

27. MÚSICA PER A NADONS
 

Mitjançant metodologia activa (jocs, cantar, 
creativitat, dansa i expressió corporal) i passi-
va (audició, escoltar contes, relaxació) treba-
llarem l’estimulació musical amb el llenguatge 
de les emocions. Perquè la música estimula el 
cervell ajudant les neurones a establir conne-
xions entre si, durant els primers anys de vida. 
Un acompanyant per nadó. D’1 a 3 anys.
Dimecres, de 17.15 a 18.15 h
Del 16 de gener al 20 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

28. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys. Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Del 17 de gener al 21 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

 

29. EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  
EN ANGLÈS!

 

Els teus fills/es volen aprendre anglès però 
ho troben avorrit? En aquest taller treballaran 
vocabulari i gramàtica anglesa mentre 
desenvolupen la seva creativitat, jugant amb 
diferents tècniques plàstiques i artístiques 
amb d’altres nens i nenes. De 5 a 10 anys.
Dissabtes, d’11 a 12 h
Del 19 de gener al 23 de març
Total hores: 10. Preu: 26,62 €

N

N

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: del 7 a l’11 de gener del 2019 

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h

Inscripcions en línia: del 7 a l’11 de gener del 2019 

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

Inici: la setmana del 14 de gener del 2019

Consulteu el període d’inscripció, tant presencial com en línia, de cada càpsula 

 

LLEGENDA:

         NOVETAT

 

NORMATIVA

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a 
data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la 
primera o no. Cal portar 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.

Seguint la normativa vigent de protecció de dades, les inscripcions als tallers infantils 
s’hauran de realitzar a nom d’un major d’edat (mare, pare, tutor legal…) i en cap cas a nom 
del menor. Per assegurar-nos aquest fet, aquestes inscripcions només es podran dur a 
terme de forma presencial al centre cívic Carmel.

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest 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


