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Període d’inscripció:
A partir del dilluns 18 de 
març de 2019, de 10 a 14 h i 
de 16.30 a 20 h.
La inscripció es farà efectiva 
un cop l’inscrit o inscrita 
hagi abonat l’import que 
correspon. 
Les matrícules es poden 
realitzar presencialment 
al centre cívic. El torn 
d’inscripció és per ordre 
d’arribada.

Confirmació de continuïtat:
Del dilluns 11 al 15 de 
març, de 10 a 14 h, i de 
16.30 a 20 h.
Tots els tallers de continuïtat 
estan marcats amb el símbol      
     al davant.
Poden confirmar la plaça 
les persones que es van 
inscriure en el mateix grup, 
horari i taller del trimestre de 
l’Hivern 2019. 
La confirmació de la 
plaça es fa efectiva en el 
moment d’abonar l’import 
corresponent. 

Inscripcions on-line:
https://cancastello.
inscripcionscc.com/ccivic/
Abans de fer una inscripció 
en línia has de saber que la 
inscripció és nominal. Amb 
les teves dades no pots 
inscriure una altra persona.
Per poder fer una inscripció 
t’has de registrar com a 
usuari. Les inscripcions per 
a menors d’edat no podran 
fer-se en línia, només 
presencialment.
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CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Cal tenir en compte:
El pagament es farà 
mitjançant ingrés bancari, 
targeta de crèdit o on-line.
El termini per presentar 
el resguard d’ingrés 
dels pagaments fets per 
transferència bancària des 
del moment en què es fa la 
reserva és de 24 hores.

El centre es reserva el dret 
de suspendre els tallers i/o 
cursos que no tinguin un 
mínim de persones inscrites. 
En aquest cas, es retornarà 
l’import abonat. 

El termini de devolució s’ha 
de fer efectiu en un termini 
màxim de 30 dies.
L’import de la matrícula dels 
tallers només es retornarà 
en cas que el taller s’hagi 
d’anul·lar. El centre es 
reserva la possibilitat 
d’ampliar el període 
d’inscripció.

El preu dels tallers i/o 
cursos no inclou les 
despeses de material.  
El centre cívic es reserva 
el dret a canviar i/o 
suspendre qualsevol 
activitat per causes alienes 
a l’organització.

INSCRIPCIONS

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Suplements en concepte 
de material:
Els suplements en concepte 
de material es lliuraran als 
talleristes en efectiu en la 
primera sessió del taller. 

Preus públics 
(IVA no inclòs)
4,11 €/hora: Tallers per a la 
població en general
2,66 €/hora: Tallers adreçats 
a joves
4,11 €/hora: Tallers adreçats 
a famílies. 1 adult més 1 o 2 
infants
8,22 €/hora: Tallers adreçats 
a famílies. 1 adult més 3 o 
més infants

Preus aprovats per la 
Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona

Per informació sobre la 
reducció de preus adreceu-
vos al punt d’informació del 
centre.

Inici tallers: a partir de l’1 
d’abril de 2019



TALLERS

Prepararem unes postres 
delicioses sense forn i lliures 
d’ingredients d’origen animal, 
sucres i gluten. Aquesta base 
et servirà per fer-ne altres 
versions amb xocolata, mango 
o altres fruites.
A càrrec d‘Isa Márquez

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

Ja n’hi ha prou de pizzes 
congelades! En aquest taller 
aprendràs com fer una massa 
de pizza a casa que no tindrà 
res a envejar a la de la millor 
pizzeria napolitana. Descobreix 
els secrets de la seva 
preparació seguint la millor 
tradició italiana. És molt més 
senzill del que t’imagines! 
A càrrec de Lamammaalcia

Menja bé siguis on siguis! 
Aprendre a cuinar en un 
dia per a menjar tota la 
setmana. Receptes pràctiques, 
econòmiques i molt saludables.
Aprendrem a crear un menú 
setmanal nutricionalment 
equilibrat i variat.
A càrrec de Sara Ramos

1. PASTÍS DE FORMATGE 
VEGÀ AMB FRUITES 
VERMELLES 

4. VISITEM LA BARCELONA CULTURAL

3. PIZZES I FOCACCIAS 
CASOLANES 

2. CUINA UN DIA I MENJA 
TOTA LA SETMANA 

A LA CARTA

CULTURA, EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
8 abril 
Preu: 9,95 € (2 hores)
§ 4,5 €

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
3 abril > 12 juny  
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Dijous, de 18 a 20.30 h 
30 maig > 6 juny 
Preu: 24,87 € (5 hores) 
§ 12 €

Dimecres, de 18.30 a 
20.30 h
8 > 29 maig 
Preu: 39,78 € (8 hores)
§ 12 €
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DANSA

5. GRUP A

Dilluns, de 18.50 a 19.50 h
1 abril > 17 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)

©
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7. GRUP C

6. GRUP B 8. GRUP D

10. SEVILLANES    

Dimecres, de 18.50 a 19.50 h 
3 abril > 12 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)

Dilluns, de 19.55 a 20.55 h
1 abril > 17 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)

Dimecres, de 19.55 a 20.55 h
3 abril > 12 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)

Dimecres, de 19 a 20 h
3 abril > 12 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)

Per millorar, si ja en saps una mica, i matisar detalls. Corregirem 
posicions i treballarem els braços i les mans.
A càrrec d’Isabel Oliva

ZUMBA

Activitat per estar en forma i passar-ho bé, indicada per a totes les 
edats, on es fusiona el  ball coreogràfic i els exercicis específics 
d’un entrenament cardiovascular.
A càrrec d’Angie Morales

9. GYMDANCE   

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
2 abril > 11 juny
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dinàmica de moviment en el qual es combinen exercicis d’aeròbic, 
boxing-dance i ritmes coreografiats. Millorarem la resistència, la 
flexibilitat, l’equilibri i l’estat anímic. Apte per a totes les edats.
A càrrec d’Isabel Oliva

Taller on aprendràs a ballar la música swing sense necessitat 
de tenir una parella. Destaca pels seus moviments improvisats, 
naturals i molt fluids de tot el cos. 
A càrrec de SwingCat

11. SWING SOLO

Dimecres, de 19 a 20 h  
3 abril > 12 juny
Preu: 44,76 € (9 hores)

Foto©Freepick
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Ens trobem per parlar i 
comunicar-nos amb comoditat 
en aquest idioma.
A càrrec de Montse Garcia

Ens centrarem en la millora de 
la conversa en anglès utilitzant 
com a vehicle la cultura 
britànica, centrant-nos en 
l’expressió oral, la pronunciació 
i les capacitats comunicatives 
per poder parlar anglès en 
públic.
A càrrec de Jordi Palacín

14. ANGLÈS CONVERSA 
INTERMEDIATE 

15. ENGLISH & CULTURE  

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h 
2 abril > 11 juny 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Dimecres, de 18.30 a 20 h 
3 abril > 12 juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

NOVES TECNOLOGIES

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Per aprendre d’una manera fàcil, divertida i efectiva com moure’ns 
per Internet des de l’ordinador, la tauleta o el mòbil. A cada sessió 
es tractarà un tema determinat (funcionament d’Internet, correu 
electrònic, cercadors d’informació, seguretat, eines ofimàtiques de 
Google, treballar des del núvol, etc.)
A càrrec de Jordi Juan Rubí

Gimnàstica dinàmica, divertida 
i relaxada, que proporciona 
al nostre organisme força, 
coordinació, flexibilitat i 
resistència.
A càrrec de Sílvia Vega

Pren consciència del teu 
cos practicant exercicis per 
enfortir el sòl pelvià i mantenir 
una bona salut de la teva 
musculatura abdominal. Curs 
orientat tant a dones com a 
homes.
A càrrec de Virginia Gola

16. TRAIEM SUC D’INTERNET

17. GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT 

18. GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

Dimarts, de 10.15 a 11.45 h
30 abril > 11 juny 
Preu: 52,22 € (10,5 h)

Dilluns, de 12.05 a 13.35 h 
1 abril > 17 juny 
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Dilluns, de 17.45 a 18.45 h
1 abril > 17 juny 
Preu: 44,76 € (9 hores)
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A càrrec de Virginia Gola A càrrec de Marta Petit

Combinació d’exercicis d’elongació amb els de força a través de 
contraccions musculars. Aquests es fan estirats a terra partint de 
la zona abdominal, involucrant l’elevació de la resta del tronc i les 
cames.

Millora la teva salut caminant en un entorn natural i amb altres 
persones. Aquest esport ajuda a millorar la posició corporal i a fer 
un treball cardiovascular i respiratori. Cal portar calçat esportiu, 
roba còmoda i aigua.
A càrrec de Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)

19. GRUP A

PILATES

20. GRUP B

21. SORTIDA MENSUAL DE MARXA NÒRDICA

Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
2 abril > 11 juny 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dijous, de 18.15 a 19.15 h
4 abril > 13 juny 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dissabte, de 10.30 a 13 h
27 d’abril, 18 de maig i 
15 de juny
Preu: 12,43 € (2,5 hores/sessió)

TALLERS

LLENGÜES

Repassarem els coneixements 
bàsics i aprendrem nou 
vocabulari i gramàtica per 
avançar a poc a poc amb 
l’anglès.
A càrrec de Montse Garcia

12. ANGLÈS ELEMENTAL

Dilluns, de 18.30 a 20 h
1 abril > 17 juny 
Preu: 67,14 € (13,5 hores)

Per a persones que ja tenen 
domini dels temps verbals i 
les normes bàsiques i volen 
aprofundir en grammar, 
vocabulary, reading & speaking 
d’una manera dinàmica i 
entretinguda.
A càrrec de Jordi Palacín

13. ANGLÈS INTERMEDIATE 

Dilluns, de 18.30 a 20 h 
1 abril > 17 juny
Preu: 67,14 € (13,5 hores)
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TALLERS PER A JOVES    

DIES AMATEURS

CICLE CÒMIC

Taller per a tots els joves que 
volen rebre una formació bàsica 
en tècniques i habilitats de 
l’il·lusionisme. S’exploraran els 
principis i les possibilitats de la 
presentació d’un joc de màgia 
on la interpretació és una part 
fonamental.
A càrrec de Circonfuso

Diverteix-te aprenent a dibuixar 
el que t’imagines i crea els teus 
propis personatges i la teva 
història. T’ajudaran amb el guió 
i els diferents formats.
A càrrec d’E3

22. LA MÀGIA DE LA 
MÀGIA      
(de 18 a 29 anys)

23. CREA EL TEU CÒMIC
(de 18 a 29 anys)

Dimarts, de 19 a 20.30 h 
7 > 28 maig 
Preu: 17,56 € (6 hores)
§ 10 € 

Dimecres, de 19 a 20.30 h
8 maig > 5 juny
Preu: 21,95 € (7,5 hores)
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Cicle d’activitats i tallers que organitzen persones voluntàries.
Cal inscripció prèvia.

TROBA’T 

Per a persones amb 
coneixements mínims de 
vocabulari, articles, números, 
etc. Es repassarà el present 
simple i es practicarà la part 
oral i gramatical. 
A càrrec de Carmen Llorente

Dirigit a totes les persones que 
vulguin iniciar-se i introduir-se 
en el món del punt de mitja. 
Agulles i llanes, a càrrec de 
l’alumnat.
A càrrec de Carmina Alonso 

Sessió oberta i formativa de 
Teatre-Fòrum, a través de 
jocs i exercicis teatrals. I si 
t’engresca...

Vine a aprendre eines de 
Teatre-Fòrum, de manera 
vivencial tot reflexionant sobre 
el nostre dia a dia.
A càrrec de Jordi Corrius i la 
Xixa Teatre 

ANGLÈS BÀSIC MITJA AL TEU GUST  

TEATRE-FÒRUM. PUC FER-HO

SESSIÓ OBERTA TALLER

Dimarts, d‘11 a 12.30 h 
2 abril > 11 juny 
(15 hores)

Dimarts, de 16 a 17.30 h 
2 abril > 7 maig
(7,5 hores) 

Dimarts, de 17 a 19 h
2 abril 
(2 hores)

Dimarts, de 17 a 19 h
9 abril > 11 juny 
(18 hores)

Foto©Freepick
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Foto©Freepick



ACTIVITATS

Lectura d’un llibre de forma 
individual. Setmanalment 
ens reunim per comentar, 
valorar l’obra i intercanviar  
impressions. Moltes vegades, la 
lectura es complementa amb la 
projecció de la pel·lícula.
A càrrec de Teresa Catasús

CLUB DE LECTURA 

Dijous, de 17.30 a 19 h
4 abril > 13 juny
(15 hores)

CUIDA’T 

Treure millor partit de la vida 
a través del diàleg, compartint 
vivències i emocions.
A càrrec de Teresa Catasús

La seva pràctica d’asanes 
sincronitzades amb la respiració 
ajuda a millorar la flexibilitat 
de la columna i combat la 
flacciditat dels músculs. 
A càrrec de Marta Petit 

REFLEXIÓ IOGA 

Dimarts, de 18.15 a 19.45 h 
2 abril > 11 juny
(15 hores)

Dijous, de 19.30 a 20.30 h
4 abril > 13 juny 
(10 hores) 
Preu: 49,73 €

Cicle d’activitats i tallers on tu ets el protagonista. Millora la teva 
qualitat de vida i tingues cura del teu benestar. 
Cal inscripció prèvia.
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Es continuarà avançant 
en el domini de la llengua, 
ampliant l’estudi gramatical i 
de vocabulari i es practicarà la 
construcció de frases, amb una 
especial atenció en la pronúncia 
i la comprensió lectora.
A càrrec de Carmen Llorente

S’ampliarà el vocabulari bàsic, es treballaran nous continguts 
gramaticals i temps verbals (past simple, verbs regulars i to be), es 
practicarà l’expressió oral, la compressió lectora i la pronúncia amb 
textos senzills.
A càrrec de Carmen Llorente

ANGLÈS BEGINNER  

ANGLÈS ELEMENTARY 

Dimecres, de 18 a 19.30 h 
3 abril > 12 juny  
(13,5 hores) 

Dijous, de 11 a 12.30 h
4 abril > 13 juny 
(15 hores)

ACTIVITATS

ACTIVITATS FAMILIARS       

Edats recomanades: de 5 a 
12 anys. En trobareu més 
informació a la pàg. 20

 

Activitats adreçades a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys en 
la cura, l’educació i la relació 
amb la comunitat. Es donaran 
pautes, es desenvoluparan 
accions i es compartiran 
experiències.
Inscripcions presencials

TRANSFORMACIÓ D’UN 
MITJÓ DESPARELLAT EN 
UN TITELLA

FAMÍLIES I NADONS

Dissabte, 27 d’abril, 
d’11 a 12.30 h
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.

Divendres, de 10 a 11.30 h 
5 abril > 14 juny
(15 hores)
Preu: 63,41 € 

Conferència en la qual s’abordaran els coneixements bàsics sobre 
què és el sol pelvià i com funciona, com  reforçar-lo i també es farà 
referència a la prevenció. 
Més informació pàg.16

SALUT DEL SÒL PELVIÀ EN LES DIFERENTS ETAPES 
DE LA VIDA DE LA DONA

Dimecres, 3 d’abril, a les 18 hores
Cal inscripció prèvia.

Foto©Freepick
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ESPECTACLES FAMILIARS       

Contacontes familiar. Uns petits éssers apareixen de nou al nostre 
planeta. Farem un viatge fantàstic en cerca de les meravelles 
d’aquest món. A través de cançons tradicionals, jocs, balls i dels 
nostres sentits, descobrirem les estacions de l’any i les seves 
particularitats. Petits i grans compartint una aventura amb la qual 
aconseguirem que la màgia del nostre planeta no es perdi mai.
Adreçat a infants de 0 a 3 anys i al públic familiar.
A càrrec de Cia Routart

©Cia Routart

LES QUATRE ESTACIONS 

Dissabte, 25 de maig, a les 11 hores

Cal inscripció prèvia. 
Les places són limitades.
Cal recollir l’entrada el mateix dia un quart d’hora abans de 
començar l’actuació.

Divendres, 5 d’abril, 
a les 19 hores

Divendres, 31 de maig, a les 19 hores

Dissabte, 11 de maig, 
a les 11.30 hores 

MÚSICA’T

TEATRE PETIT FORMAT

LA CASTANYOLA 
MEDITERRÀNIA

MANUAL D’UN GARREPA 

CARMEN

El trio PI-CAS-SO ens 
presenta un concert 
atractiu i acollidor seguint 
un recorregut pel gènere a 
través de l’excel·lència de la 
castanyola. De la cançó més 
tradicional fins a la sarsuela, 
on la combinació d’aquests 
tres instruments assoleixen 
resultats sorprenents. En 
aquesta ocasió ens presenten 
un concert comentat on veurem 
la influència de la castanyola 
en compositors catalans com 
Granados, Obradors i Morera.
A càrrec de Sara Bañeras, 
soprano; Marie Malechová, 
piano, i José Luis Landry, 
castanyoles

Cal inscripció prèvia.
Francesc Gauder és un garrepa. Estalviar li produeix una immensa 
alegria. La seva vida gira amb l’únic desig de no gastar res, tan 
sols el que sigui estrictament necessari. El fet de ser un garrepa 
influeix de manera essencial en la seva forma de viure, en les 
seves relacions i, fins i tot, en els seus sentiments. Però un dia tot 
canvia...
A càrrec del grup Vada Retro Teatre.
Direcció: Glòria Matamala
Adaptació: Albert Capel

Espectacle musical inclòs en el 
FESTIVAL ÒPERA EN RUTA 
del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi.
Recull de fragments de 
l’Òpera Carmen, de G. Bizet, 
en versió concertant i una 
pinzellada de color. Alguns 
textos poètics intercalats  
acompanyen la peripècia vital 
dels protagonistes, fan  més  
entenedor el relat i ajuden a 
crear una atmosfera adequada.
A càrrec d’Aula de Cant AB

ACTIVITATS

Cal inscripció prèvia. 
Les places són limitades.
Cal recollir l’entrada el mateix dia un quart d’hora abans de 
començar l’actuació.



ACTIVITATS

CONFERÈNCIES

Cal inscripció prèvia.

Dimecres, 3 d’abril, a les 18 hores

Dimecres, 17 d’abril, a les 19 hores

Dimecres, 24 d’abril, a les 18.30 hores

Es tractaran els coneixements bàsics sobre què és el sòl pelvià 
i com funciona, com  reforçar-lo i també es farà referència a 
la prevenció. A més, s’explicaran els canvis fisiològics durant 
l’embaràs i la menopausa per tal de comprendre el propi cos. Per 
últim, es donaran eines per gaudir d’una bona salut pèlvica en les 
diferents etapes de la vida.
A càrrec de Kinair 120. Ariadna Peralta, fisioterapeuta especialista 
en sòl pelvià i maternitat

El llibre que es presenta reflecteix la trajectòria professional de 
l’autor en el món de l’art. És un compendi d’obra gràfica que 
interacciona amb fragments de poesies, cançons i textos del llibre 
inèdit Els mons de VRUS, que a manera de fil conductor porta el 
lector per les diferents etapes en les quals es desenvolupa. A més 
el mateix autor realitza una breu explicació del procés creatiu dels 
seus estudis que, a manera de “manifest artístic”, defineix l’estil 
artístic de la seva creació.
A càrrec de Justo Aliounedine Nguema Pouye

Només amb les dietes no s’acaben els problemes de sobrepès. 
La qüestió és que, un cop eliminats els quilos de més, ens puguem 
mantenir així. Reflexionarem sobre què, com, quan i on mengem 
i aprendrem a detectar els factors bàsics que ens ajudaran a 
atendre els nostres hàbits tenint respecte pel nostre cos.
A càrrec de Teresa Peña, nutricionista, especialista en banda 
gàstrica, i Neus Llorens, llicenciada en màrqueting, especialista en 
bioneuroemoció, conductes i trastorns de l’alimentació

SALUT DEL SÒL PELVIÀ EN LES DIFERENTS ETAPES 
DE LA VIDA DE LA DONA

ARTE DE LA INTERPRETACIÓN INTERACTIVA

ALIMENTACIÓ I EMOCIONS
EL BINOMI PERFECTE QUE ACABA AMB EL SOBREPÈS
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Dimecres, 22 de maig, a les 18.30 hores

Dimecres, 8 maig, a les 18.30 hores

Activitat teoricopràctica on donem consells i idees per ser més 
sostenibles. Crearem joguines i complements sostenibles per als 
nostres gossos i gats a partir de materials aprofitats, recollidors de 
cartró per recollir els excrements al carrer, rascadors per als gats i 
altres.
Associació Zero Waste Bcn

T’explicaran, de manera senzilla, les claus per saber com 
funciona una hipoteca. Contingut i naturalesa; connexió amb 
préstecs; constitució, drets i obligacions de cadascuna de les parts 
intervinents; efectes, execució, extinció.
A càrrec Fco. Javier Martínez, llicenciat en dret i màster i professor 
postgrau ESADE, Pompeu Fabra, Abat Oliba

COMPLEMENTS I JOGUINES PER A GOSSOS I GATS

HIPOTEQUES

AGRICULTURA DE PROXIMITAT

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient els equipaments 
municipals de Districte de Sarrià-Sant Gervasi organitzem un 
conjunt d’activitats relacionades amb l’agricultura de proximitat. 
Des de Can Castelló us proposem un taller i una exposició:

Dimecres, 5 juny, 
a les 18.30 hores
Activitat gratuïta. Cal 
inscripció prèvia.

Taller que mostra com sembrar 
productes de temporada. En 
el marc de promoure que la 
ciutadania aprofiti totes les 
oportunitats d’espai possibles 
per tal d’augmentar el verd urbà 
des de la jardineria sostenible 
i l’agricultura ecològica. Es 
recomana que portin guants de 
jardineria i una bossa de roba.
A càrrec de Sembra Natura

L’HORT AL TEST

©Ajuntament de Barcelona



SERVEIS

Del 17 al 29 de juny

L’exposició del Servei Civil 
Internacional consisteix en 
una recollida de les millors 
fotos preses per les persones 
voluntàries de l’entitat durant els 
camps de treball en els quals 
han participat. Representa un 
instrument per donar visibilitat 
al treball i la dedicació dels 
voluntaris a través de les 
emocions viscudes.
A càrrec del Servei Civil 
Internacional

RODA MÓN I AGITA EL 
TEU ENTORN

EXPOSICIONS

De l’1 al 18 d’abril

Del 6 al 24 de maig

La tècnica revolucionària és el concepte utilitzat. L’espectador, 
mogut per la intenció de l’autor mitjançant conceptes audiovisuals, 
amb suggestió o sense, interactua amb l’art plàstic.
A càrrec de Justo Aliounedine Nguema Pouye 
Intercanvi amb l’autor el dimecres 17 abril, a les 19 hores

Quadres de retorn a l’origen 
inspirats en la sensació creada 
per la idea abstracta del que és 
natural, verge, a l‘estat natural 
del que ens envolta, sense cap 
tipus d’alteració externa.
A càrrec d’Eduard Díaz

ARTE DE LA INTERPRETACIÓN INTERACTIVA

APOCASTASIS

ACTIVITATS 18/19

ACTUA

Projecte per donar visibilitat al treball que realitzen els grups 
emergents.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Dijous, 23 de maig, 
a les 19 hores

Dijous, 30 maig, a les 18 hores

Dijous, 6 juny, 
a les 19 hores

Improvisacions i covers. 
Començant des de zero amb 
l’instrumental, creant la base 
amb un pedal Loopstation, i 
utilitzant el piano, la guitarra, 
l’harmònica i els micròfons.
Amb molt amor i música a 
compartir i loopejar!
A càrrec de Júlia Mercadal

Es mostrarà el treball que realitzen les alumnes de la formació 
professional en Arts del Circ. Veurem els números roda cyr, 
equilibris acrobàtics i acrodansa. Espectacle apte per a tots els 
públics.
A càrrec dels alumnes del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

Cantautora indie amb 
pinzellades de folk i pop. 
Acompanyada d’una guitarra, 
un teclat i un ukulele,
ens explica les seves vivències 
més personals i ens mostra els 
temes que l’han influenciat.
A càrrec de Núria Duran

JÚLIA BEATLOOP

COMBINAT DE CIRC DE PETIT FORMAT

NÚRIA DURAN

Del 27 maig al 7 juny

Coneix les varietats km0 que han tingut un reconeixement per les 
seves  singularitats (l’enciam del sucre, el bròquil de Santa Teresa, 
el tomàquet mandó, etc.) tant per part de les organitzacions 
internacionals; com el moviment Slow Food, com per part dels 
grups de consum responsable i agents compromesos amb la 
sostenibilitat de la producció i consum d’aliments.
A càrrec de Associació Gaia amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, el Parc Natural de Collserola i la Fundació Miquel 
Agustí

LES VARIETATS BALUARDS DE BARCELONA

©Rogelio Rivel



ACTIVITATS

AVUI CELEBREM  

De 10.30 a 13 i 
de 17 a 19 hores
Dimarts 23 
i dimecres 24 d’abril

Dimecres, 12 de juny, a les 
18 hores

Dissabte, 27 d’abril, d’11 a 
12.30 h
Activitat familiar gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.
Edats recomanades: de 5 a 
12 anys

Segur que tens novel•les a casa 
que ja has llegit. Vine i podràs 
canviar-les per noves lectures. 
Porta el llibre que vulguis 
intercanviar (novel·la en català 
o castellà) i per cada exemplar 
que deixis t’enduràs un altre.
Els llibres han d’estar en bones 
condicions i ser relativament 
actuals.

Viu el final de curs amb 
nosaltres. No és un adéu per 
sempre, sinó unes BONES 
VACANCES!
El centre cívic convida a tothom 
a participar de l’activitat que 
preparem cada any per a 
aquestes dates per  celebrar 
que s’acaba el curs i arriba 
l’estiu. La idea és trobar-nos 
tots, talleristes, alumnes i 
personal per passar una estona 
junts. Consulteu-ne el programa 
específic.

Tens la sensació de que la 
teva rentadora s’empassa els 
mitjons i desapareixen per art 
de màgia? Recicla’ls i crea un 
divertit personatge fomentant la 
importància d’un consum més 
responsable.
Porteu material reciclat (mitjons, 
brics, cartró, xapes, cables, 
plàstics, etc.)
A càrrec d’HACHE Creativa

VIII MERCAT 
D’INTERCANVI DE 
LLIBRES

FES-TE UN CAN 
CASTELLÓ

TRANSFORMACIÓ D’UN 
MITJÓ DESPARELLAT EN 
UN TITELLA

ACTIVITATS

ACOSTA’T A L’ART

20/21

Si participes en un projecte 
de creació, oferim estades 
trimestrals, en espais del 
centre, a novells creadors 
(a partir de de 18 anys) com 
a suport a les iniciatives 
artístiques col·lectives o 
individuals, en disciplines 
diverses com arts visuals, 
escèniques o musicals de petit 
format dirigides tant a públic 
adult com familiar. Envia la 
demanda a info@cccancastello.
cat amb les teves dades i una 
petita descripció del projecte 
en que treballes indicant-hi el 
concepte CREA’T.
Convocatòria oberta tot l’any.

Si ets artista i/o formes part d’un 
col·lectiu de pintors o entitat, 
t’oferim diversos espais on 
mostrar la teva obra. Omple el 
formulari que trobaràs a bit.ly/
exposa.
La propera convocatòria estarà 
oberta del 23 al 30 d’abril de 
2019.

CREA’T

EXPOSA’T

Si tens un grup de música, ets 
cantautor/a, participes en un 
grup de teatre o dansa i sou 
majors de 18 anys, t’ oferim 
un espai no convencional de 
petit format per donar visibilitat 
al treball que esteu realitzant. 
Envia la demanda a info@
cccancastello.cat amb les teves 
dades, una petita descripció 
del projecte en què treballes 
indicant-hi el concepte ACTUA.
Convocatòria oberta tot l’any.

Obrim convocatòria per donar la possibilitat a creadors novells 
d’exhibir la seva obra i generar un espai de trobada.

ACTUA

©HACHE Creativa



ACTIVITATS

OFERTA PERMANENT

Aula oberta d’informàtica per a adults.  Espai gratuït. Ordinadors 
d’ús lliure amb connexió a Internet. Per a reserves, truqueu per telèfon. 
Consulteu-ne horaris.

Autoservei de begudes i alimentació.

Cessió i/o lloguer d’espais. Les entitats, els grups professionals i les 
empreses que ho necessitin poden fer ús d’un espai de l’equipament 
per a organitzar reunions, conferències i/o jornades. Consulteu-ne les 
condicions.

Espai estudi. Oferim un espai tranquil per a estudiar. Abans d’accedir-hi, 
cal passar per informació.

Espai relacional. El centre cívic disposa d’un espai on podeu llegir la 
premsa o senzillament utilitzar-lo com a lloc de trobada. Aquest espai és 
de lliure accés durant l’horari d’obertura del centre cívic. 

Connexió Wi-Fi. Espai per a poder-vos connectar a Internet de forma 
gratuïta a través dels vostres dispositius digitals.

Oficina virtual. Permet a la ciutadania de Barcelona fer-hi tràmits com 
ara comunicar un canvi de domicili,  sol•licitar un volant de residència o bé 
inscriure’s al padró d’habitants de la ciutat de Barcelona.

Racó del lector. Un petit punt de lectura per a gaudir d’un bon llibre en 
qualsevol moment. També fem préstec extern.

Recollida de piles. Al nostre centre trobareu contenidors per a reciclar-
les.

22/23

ABRIL

CALENDARI PRIMAVERA ‘19

2 ABR 17 a 19 h

1 > 18 ABR ** EXPOSICIÓ: ARTE DE LA 
INTERPRETACIÓN INTERACTIVA

TROBA’T:  TEATRE-FÒRUM. PUC 
FER-HO. SESSIÓ OBERTA

CONFERÈNCIA: SALUT DEL 
SÒL PELVIÀ EN LES DIFERENTS 
ETAPES DE LA VIDA DE LA 
DONA

TALLER: SWING SOLO 

CUIDA’T: IOGA

ACTIVITATS FAMILIARS: INICI 
FAMÍLIES I NADONS

MÚSICA’T: LA CASTANYOLA 
MEDITERRÀNIA

TROBA’T: TEATRE-FÒRUM. PUC 
FER-HO. INICI TALLER

CONFERÈNCIA: ARTE DE LA 
INTERPRETACIÓN INTERACTIVA

AVUI CELEBREM: VIII MERCAT 
D’INTERCANVI DE LLIBRES

CONFERÈNCIA: ALIMENTACIÓ I 
EMOCIONS

SORTIDA MENSUAL DE MARXA 
NÒRDICA

TALLER NNTT: TRAIEM SUC 
D’INTERNET

ACTIVITATS FAMILIARS: 
TRANSFORMACIÓ D’UN MITJÓ 
DESPARELLAT EN UN TITELLA

3 ABR

3 ABR

4 ABR

5 ABR

5 ABR

9 ABR

17 ABR

23 > 24 ABR

24 ABR

27 ABR

30 ABR

27 ABR

18 h

19 a 20 h

19.30 a 
20.30 h

10 a 11.30 h

10 a 11.30 h

17 a 19 h

19 h

10 a 13 i 
17 a 19 h

18.30 h

10.30 h 
a 13 h

10.15 
a 11.45 h

11 h 
a 12.30 h

8 ABR 18.30 a 
20.30 h

TALLER: PASTÍS DE FORMATGE 
VEGÀ AMB FRUITES 
VERMELLES 



MAIG

CALENDARI PRIMAVERA ‘19

6  > 24 MAI

8 MAI

**

18.30 h

EXPOSICIÓ: APOCASTASIS

CONFERÈNCIA: HIPOTEQUES

7 > 28 MAI 19 a 
20.30 h

DIES AMATEURS: LA MÀGIA DE 
LA MÀGIA

TALLER: CUINA UN DIA I MENJA 
TOTA LA SETMANA

CICLE CÒMIC: INICI TALLER 
CREA EL TEU CÒMIC

MÚSICA’T: CARMEN

SORTIDA MENSUAL DE MARXA 
NÒRDICA

CONFERÈNCIA: COMPLEMENTS 
I JOGUINES PER A GOSSOS I 
GATS

ACTUA: JÚLIA BEATLOOP

ESPECTACLES FAMILIARS: LES 
QUATRE ESTACIONS

AGRICULTURA DE PROXIMITAT 
EXPOSICIÓ ”LES VARIETATS 
BALUARDS DE BARCELONA”

TALLER: PIZZES I FOCACCIAS 
CASOLANES

TEATRE PETIT FORMAT: 
MANUAL D’UN GARREPA

ACTUA: COMBINAT DE CIRC DE 
PETIT FORMAT  

8 > 29 MAI

8 MAI

11 MAI

18 MAI

22 MAI

23 MAI

25 MAI

27 > 31 MAI

30 MAI

31 MAI

30 MAI

18.30 a
 20.30 h

19 a 20.30 h

11.30 h

10.30 a 13 h

18.30 h 

19 h

11 h

**

18 a 20.30 h

19 h 

18 h

JUNY
CALENDARI HIVERN ‘19

1 > 7 JUN ** AGRICULTURA DE PROXIMITAT 
EXPOSICIÓ ”LES VARIETATS 
BALUARDS DE BARCELONA”

6 JUN

5 JUN

19 h

18.30 h

ACTUA: NÚRIA DURAN

AGRICULTURA DE PROXIMITAT: 
L’HORT VERTICAL

EXPOSICIÓ: RODA MÓN I AGITA 
EL TEU ENTORN17 > 29 JUN **

16/17

Les dates esmentades en el calendari corresponen a l’inici del 
taller o activitat 

12 JUN

15 JUN

18 h

10.30 a 13 h

AVUI CELEBREM: FES-TE UN 
CAN CASTELLÓ

SORTIDA MENSUAL DE MARXA 
NÒRDICA



NOTES NOTES



Districte de
Sarrià - Sant Gervasi

VIA AUGUSTA

CENTRE CÍVIC
 CAN CASTELLÓ

MU
NT

AN
ER

SA
NT

AL
Ó

PLATÓ

FGC:
Muntaner

V13

   68, V11

   68, V11

CA
LV

ET

AM
IG

O

FREIXA

DESCARTES

RASET

MAPA

ADREÇA HORARIS

C/ Castelló, 1-7
08021 Barcelona
Tel. 93 241 78 74

Web: bit.ly/cccancastello
A/e: info@cccancastello.cat
facebook.com/cc.cancastello
twitter.com/CanCastello

Gestió tècnica: Esport3 Serveis 
Alternatius, SL.

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

** Horari de visita de les 
exposicions
De dilluns a divendres, de 10.15 
a 20.30 h
Dissabtes, de 10.15 a 13.45 h

PROGRAMA  
ADAPTAT PER A  
DISCAPACITAT  

VISUAL
Descarregar l’App  
WHERIS LINKS    
i escanejar   / 

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


