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BATALLA DE LA MÚSICA   
 

Dijous 18 de juliol, a les 19 h  
Gaudeix de 4 concerts en 1!
4 grups musicals molt diferents et faran vibrar! 
Després de la teva jornada i abans d’arribar 
a casa, fes una pausa, pren-te un aperitiu 
vespertí i gaudeix d’un vespre musical en una 
proposta única.
Lloc: plaça Salvador Allende
Consulta’n la  programació específica

 

EXPOSICIONS 

Del 13 de juny al 14 de juliol
Imágenes desde el interior del Centre Cívic 
Carmel
Exposició de pintura dels alumnes-pintors/es 
del nostre Taller de Pintura al Centre Cívic del 
Carmel.

De l’1 al 11 de juliol
Mostra dels cartells presentats a concurs per 
escollir la imatge de la Festa Major del nostre 
barri!

 

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI:
ESPECIAL ESTIU!

 

12 de juliol, a les 20.30 h
PASSEIG EN GOLONDRINA I CONCERT 
PEL PORT DE BARCELONA
En aquesta sortida es barregen les grans 
vistes de Barcelona des del Mar Mediterrani 
i la música en directe amb una selecció dels 
millors artistes amateurs i professionals de la 
música soul, blues, rumba, flamenc i altres 
gèneres del panorama català 
Preu: 15 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC del Carmel 
fins al 5 de juliol. Places limitades.

 

HOMENATGE A SALVADOR ALLENDE
 

Dimecres 11 de setembre, a les 11 h
Acte per commemorar la memòria de qui va 
ser president de Xile des de l’any 1970 fins al 
1973.
Plaça de Salvador Allende
Organització: Centro Cultural Salvador Allende 
de Barcelona
Consulta’n la programació específica

 

JAZZ TAST

Del 27 de setembre  al 6 d’octubre
Diferents bars del barri, una ruta gastronò-
mica, una banda de jazz que t’acompanyarà, 
un gran concert a la plaça Salvador Allende...
tot això i més, és el que podràs viure aquesta 
quinzena tan especial!
Consula’n el díptic específic

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Fins al 31 de juliol
“A L’AIRE LLIBRE”
De dilluns a divendres a les 18:30 h
Cada dia una proposta diferent per gaudir de 
la terrassa infantil de la biblioteca: hora del 
conte, taller de manualitats, tarda del joc...

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT
 

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic
Horari d’atenció personal d’estiu

Juliol
De dilluns a divendres de 9 a 15 h

Setembre
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

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!

 

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 

 

LUDOTECA ARIMEL

CASAL D’ESTIU 
Oferim un temps de lleure de qualitat educa-
tiva mitjançant una metodologia basada en 
el fet lúdic que combini tallers d’expressió 
plàstica, corporal i musical, jocs d’exterior i 
interior i sortides. 
Torns (de 9 a 14 h): del 25 al 28 de juny; de l’1 
al 5 de juliol; del 8 al 12 de juliol; del 15 al 19 
de juliol. 
Per a més informació: tel. 932563348

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’estiu d’atenció personal:
De dilluns a divendres
de 9 a 13.30 h
Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tel. 93 619 73 11

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. IOGA
 

Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4h i 30 min
Preu: 15,79 €

 

PILATES
 

2. GRUP A 
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

3. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del  3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

4. GAC & DANCE
 

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

5. ZUMBA DANCE
 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 € 

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

6. BOLLYWOOD
 

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 4h i 30 min 
Preu: 15,79 €

 

7. RODA CUBANA
 

Divendres, de 18.45 a 20 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

 

8. BACHATA
 

Divendres, de 20 a 21.15 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

N

TALLERS ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

9. BURLESC
 

Descobreix aquesta barreja de diferents 
estils amb els quals mitjançant coreografies, 
desenvolupem la feminitat, la sensualitat i l’art 
de la provocació.
L’objectiu d’aquestes classes són:  augmentar 
l’autoestima, descobrir la sensualitat que cada
dona porta dins i desfer-se de tabús i este-
reotips.
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4 h i 30 min
Preu: 15,79 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

10. SOPARS D’ESTIU
 

Aquest taller és ideal per ajudar-te a pensar 
menús per organitzar grans nits d’estiu en 
bona companya i amb bon menjar! Farem 
tres menús ben diferents: tapes i torrades; 
amanides amb productes de temporada i 
l’últim dia, elaborarem tot un menú d’estiu 
amb diferents opcions i el degustarem a la 
nostre terrassa!
Dimarts, de 19 a 21 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 6
Preu: 21,05 € + material

N

N

 

11. MARIDATGE DE CERVESES
 

Farem una aproximació al món de la 
cervesa, on valorarem els diferents orígens, 
els ingredients que s’utilitzen, els diferents 
processos d’elaboració...I seguidament 
farem un tast de cerveses de diferents països 
maridades amb uns acompanyants boníssims 
i sorprenents. El maridatge de la cervesa és 
un dels més valents i atrevits...us hi esperem!
Divendres 12 de juliol, de 19 a 21.30 h

Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material

 

12. CÒCTELS
 

Passa una bona estona a la nostra cocteleria! 
Farem un resum de la història dels còctels, 
eines bàsiques, proporcions, etc. i tot maridat 
amb una bona dosi d’humor. Posteriorment 
els protagonistes sereu vosaltres, els bàr-
mans, ja que aprendrem a preparar diferents 
opcions delicioses per, finalment, degus-
tar-les.
Divendres 19 de juliol, de 19 a 21.30 h
Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material
 

INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES

 

13. GUITARRA INFANTIL
 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 3 
Preu: 7,99 €

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

FESTA MAJOR 
 

Divendres 5 de juliol 
Lloc: plaça de Salvador Allende

A partir de les 18.30 h 
FESTA DE TALLERS 
Emmarcada dins de la Festa Major del barri, 
gaudirem de les demostracions dels tallers i 
entitats del Centre Cívic del Carmel, com per 
exemple: Bollywood, Salsa, Zumba, Bachata, 
Fosse, Sense Traves i moltes sorpreses més!

A partir de les 21 h
SOPAR  POPULAR 
Porta el teu sopar de carmanyola i un cop 
acabi la festa de tallers soparem tots plegats!

GRAN NIT DE CONCERT KARAOKE 
Quan es faci fosc ens prepararem per cantar 
i ballar! Apugem el volum i preparem-nos per 
acabar de gaudir d’aquesta gran nit: escull 
una cançó que t’inspiri, puja a l’escenari sen-
se vergonya i canta amb la banda, els Zàping, 
com una estrella de rock!

 

CAMINART PEL CARMEL 
 

Dissabte 6 de juliol, a les 21.30 h
Celebrem 10 anys de CaminART! Un cercavila 
contemporani que pretén potenciar l’ús dels 
espais públics mitjançant intervencions d’art 
multidisciplinàries. Uneix-te a nosaltres en 
aquesta passejada artística pel barri i deixa’t 
enlluernar. 
Sortida:  mirador Joan Sales (mirador del 
Virolai: Camí de Can Móra, 1) 
Organització: Espai Jove Boca Nord i Centre 
Cívic del Carmel

 

TERRASSA DE JOCS
 

Dijous 11 de juliol, a les 11 h
Jocs de taula,tradicionals i petita mostra de 
jocs gegants. A descobrir!
Lloc: terrassa de la Biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé

 

EL CINEMA A LA FRESCA CANTAT  
ARRIBA AL CARMEL  

 

Dijous 11 de juliol, a les 22 h  
EL OTRO LADO DE LA CAMA 
Vine a gaudir d’una nit d’estiu inoblidable. 
Amb aquesta sessió de cinema dinamitza-
da, cantarem les cançons de la pel·lícula i 
la viuràs d’una forma ben diferent. Avui, el 
protagonista ets tu!
Lloc: terrassa del centre cívic

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019 

Horari: de 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Inscripcions en línia: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019

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

Inici: la setmana de l’1 de juliol de 2019 

 

LLEGENDA:  N

 

NORMATIVA

Els tallers d’estiu no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

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

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

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



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. IOGA
 

Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4h i 30 min
Preu: 15,79 €

 

PILATES
 

2. GRUP A 
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

3. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del  3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

4. GAC & DANCE
 

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

5. ZUMBA DANCE
 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 € 

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

6. BOLLYWOOD
 

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 4h i 30 min 
Preu: 15,79 €

 

7. RODA CUBANA
 

Divendres, de 18.45 a 20 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

 

8. BACHATA
 

Divendres, de 20 a 21.15 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

N

TALLERS ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

9. BURLESC
 

Descobreix aquesta barreja de diferents 
estils amb els quals mitjançant coreografies, 
desenvolupem la feminitat, la sensualitat i l’art 
de la provocació.
L’objectiu d’aquestes classes són:  augmentar 
l’autoestima, descobrir la sensualitat que cada
dona porta dins i desfer-se de tabús i este-
reotips.
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4 h i 30 min
Preu: 15,79 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

10. SOPARS D’ESTIU
 

Aquest taller és ideal per ajudar-te a pensar 
menús per organitzar grans nits d’estiu en 
bona companya i amb bon menjar! Farem 
tres menús ben diferents: tapes i torrades; 
amanides amb productes de temporada i 
l’últim dia, elaborarem tot un menú d’estiu 
amb diferents opcions i el degustarem a la 
nostre terrassa!
Dimarts, de 19 a 21 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 6
Preu: 21,05 € + material

N
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11. MARIDATGE DE CERVESES
 

Farem una aproximació al món de la 
cervesa, on valorarem els diferents orígens, 
els ingredients que s’utilitzen, els diferents 
processos d’elaboració...I seguidament 
farem un tast de cerveses de diferents països 
maridades amb uns acompanyants boníssims 
i sorprenents. El maridatge de la cervesa és 
un dels més valents i atrevits...us hi esperem!
Divendres 12 de juliol, de 19 a 21.30 h

Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material

 

12. CÒCTELS
 

Passa una bona estona a la nostra cocteleria! 
Farem un resum de la història dels còctels, 
eines bàsiques, proporcions, etc. i tot maridat 
amb una bona dosi d’humor. Posteriorment 
els protagonistes sereu vosaltres, els bàr-
mans, ja que aprendrem a preparar diferents 
opcions delicioses per, finalment, degus-
tar-les.
Divendres 19 de juliol, de 19 a 21.30 h
Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material
 

INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES

 

13. GUITARRA INFANTIL
 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 3 
Preu: 7,99 €
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CICLES I ACTIVITATS

 

FESTA MAJOR 
 

Divendres 5 de juliol 
Lloc: plaça de Salvador Allende

A partir de les 18.30 h 
FESTA DE TALLERS 
Emmarcada dins de la Festa Major del barri, 
gaudirem de les demostracions dels tallers i 
entitats del Centre Cívic del Carmel, com per 
exemple: Bollywood, Salsa, Zumba, Bachata, 
Fosse, Sense Traves i moltes sorpreses més!

A partir de les 21 h
SOPAR  POPULAR 
Porta el teu sopar de carmanyola i un cop 
acabi la festa de tallers soparem tots plegats!

GRAN NIT DE CONCERT KARAOKE 
Quan es faci fosc ens prepararem per cantar 
i ballar! Apugem el volum i preparem-nos per 
acabar de gaudir d’aquesta gran nit: escull 
una cançó que t’inspiri, puja a l’escenari sen-
se vergonya i canta amb la banda, els Zàping, 
com una estrella de rock!

 

CAMINART PEL CARMEL 
 

Dissabte 6 de juliol, a les 21.30 h
Celebrem 10 anys de CaminART! Un cercavila 
contemporani que pretén potenciar l’ús dels 
espais públics mitjançant intervencions d’art 
multidisciplinàries. Uneix-te a nosaltres en 
aquesta passejada artística pel barri i deixa’t 
enlluernar. 
Sortida:  mirador Joan Sales (mirador del 
Virolai: Camí de Can Móra, 1) 
Organització: Espai Jove Boca Nord i Centre 
Cívic del Carmel

 

TERRASSA DE JOCS
 

Dijous 11 de juliol, a les 11 h
Jocs de taula,tradicionals i petita mostra de 
jocs gegants. A descobrir!
Lloc: terrassa de la Biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé

 

EL CINEMA A LA FRESCA CANTAT  
ARRIBA AL CARMEL  

 

Dijous 11 de juliol, a les 22 h  
EL OTRO LADO DE LA CAMA 
Vine a gaudir d’una nit d’estiu inoblidable. 
Amb aquesta sessió de cinema dinamitza-
da, cantarem les cançons de la pel·lícula i 
la viuràs d’una forma ben diferent. Avui, el 
protagonista ets tu!
Lloc: terrassa del centre cívic
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Dates: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019 

Horari: de 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Inscripcions en línia: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019
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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.
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Descobreix aquesta barreja de diferents 
estils amb els quals mitjançant coreografies, 
desenvolupem la feminitat, la sensualitat i l’art 
de la provocació.
L’objectiu d’aquestes classes són:  augmentar 
l’autoestima, descobrir la sensualitat que cada
dona porta dins i desfer-se de tabús i este-
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Aquest taller és ideal per ajudar-te a pensar 
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els protagonistes sereu vosaltres, els bàr-
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aquesta passejada artística pel barri i deixa’t 
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Virolai: Camí de Can Móra, 1) 
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Dijous 11 de juliol, a les 11 h
Jocs de taula,tradicionals i petita mostra de 
jocs gegants. A descobrir!
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EL OTRO LADO DE LA CAMA 
Vine a gaudir d’una nit d’estiu inoblidable. 
Amb aquesta sessió de cinema dinamitza-
da, cantarem les cançons de la pel·lícula i 
la viuràs d’una forma ben diferent. Avui, el 
protagonista ets tu!
Lloc: terrassa del centre cívic

 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019 

Horari: de 9.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Inscripcions en línia: des del dimarts 11 fins al 21 de juny del 2019

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

Inici: la setmana de l’1 de juliol de 2019 

 

LLEGENDA:  N

 

NORMATIVA

Els tallers d’estiu no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

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

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

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



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 

 

1. IOGA
 

Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4h i 30 min
Preu: 15,79 €

 

PILATES
 

2. GRUP A 
Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

3. GRUP B
Dimecres, de 19 a 20 h
Del  3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

4. GAC & DANCE
 

Dilluns, de 19 a 20 h
De l’1 al 15 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 €

 

5. ZUMBA DANCE
 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 3 al 17 de juliol
Total hores: 3
Preu: 10,53 € 

BALLS DE SALÓ O BALLS 
TRADICIONALS

 

6. BOLLYWOOD
 

Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 4h i 30 min 
Preu: 15,79 €

 

7. RODA CUBANA
 

Divendres, de 18.45 a 20 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

 

8. BACHATA
 

Divendres, de 20 a 21.15 h
Del 28 de juny al 19 de juliol  
(el 5 de juliol no hi haurà taller)
Total hores: 3 h i 45 min 
Preu: 13,16 €

N

TALLERS ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

9. BURLESC
 

Descobreix aquesta barreja de diferents 
estils amb els quals mitjançant coreografies, 
desenvolupem la feminitat, la sensualitat i l’art 
de la provocació.
L’objectiu d’aquestes classes són:  augmentar 
l’autoestima, descobrir la sensualitat que cada
dona porta dins i desfer-se de tabús i este-
reotips.
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 4 h i 30 min
Preu: 15,79 €

GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

 

10. SOPARS D’ESTIU
 

Aquest taller és ideal per ajudar-te a pensar 
menús per organitzar grans nits d’estiu en 
bona companya i amb bon menjar! Farem 
tres menús ben diferents: tapes i torrades; 
amanides amb productes de temporada i 
l’últim dia, elaborarem tot un menú d’estiu 
amb diferents opcions i el degustarem a la 
nostre terrassa!
Dimarts, de 19 a 21 h
Del  2 al 16 de juliol
Total hores: 6
Preu: 21,05 € + material

N

N

 

11. MARIDATGE DE CERVESES
 

Farem una aproximació al món de la 
cervesa, on valorarem els diferents orígens, 
els ingredients que s’utilitzen, els diferents 
processos d’elaboració...I seguidament 
farem un tast de cerveses de diferents països 
maridades amb uns acompanyants boníssims 
i sorprenents. El maridatge de la cervesa és 
un dels més valents i atrevits...us hi esperem!
Divendres 12 de juliol, de 19 a 21.30 h

Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material

 

12. CÒCTELS
 

Passa una bona estona a la nostra cocteleria! 
Farem un resum de la història dels còctels, 
eines bàsiques, proporcions, etc. i tot maridat 
amb una bona dosi d’humor. Posteriorment 
els protagonistes sereu vosaltres, els bàr-
mans, ja que aprendrem a preparar diferents 
opcions delicioses per, finalment, degus-
tar-les.
Divendres 19 de juliol, de 19 a 21.30 h
Total hores: 2 h i 30 min
Preu: 8,77 € + material
 

INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES

 

13. GUITARRA INFANTIL
 

Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Total hores: 3 
Preu: 7,99 €

N

N

CICLES I ACTIVITATS

 

FESTA MAJOR 
 

Divendres 5 de juliol 
Lloc: plaça de Salvador Allende

A partir de les 18.30 h 
FESTA DE TALLERS 
Emmarcada dins de la Festa Major del barri, 
gaudirem de les demostracions dels tallers i 
entitats del Centre Cívic del Carmel, com per 
exemple: Bollywood, Salsa, Zumba, Bachata, 
Fosse, Sense Traves i moltes sorpreses més!

A partir de les 21 h
SOPAR  POPULAR 
Porta el teu sopar de carmanyola i un cop 
acabi la festa de tallers soparem tots plegats!

GRAN NIT DE CONCERT KARAOKE 
Quan es faci fosc ens prepararem per cantar 
i ballar! Apugem el volum i preparem-nos per 
acabar de gaudir d’aquesta gran nit: escull 
una cançó que t’inspiri, puja a l’escenari sen-
se vergonya i canta amb la banda, els Zàping, 
com una estrella de rock!

 

CAMINART PEL CARMEL 
 

Dissabte 6 de juliol, a les 21.30 h
Celebrem 10 anys de CaminART! Un cercavila 
contemporani que pretén potenciar l’ús dels 
espais públics mitjançant intervencions d’art 
multidisciplinàries. Uneix-te a nosaltres en 
aquesta passejada artística pel barri i deixa’t 
enlluernar. 
Sortida:  mirador Joan Sales (mirador del 
Virolai: Camí de Can Móra, 1) 
Organització: Espai Jove Boca Nord i Centre 
Cívic del Carmel
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TALLERS, 
CICLES I 
ESPECTACLES
Estiu 2019

Centre Cívic El Carmel
 

BATALLA DE LA MÚSICA   
 

Dijous 18 de juliol, a les 19 h  
Gaudeix de 4 concerts en 1!
4 grups musicals molt diferents et faran vibrar! 
Després de la teva jornada i abans d’arribar 
a casa, fes una pausa, pren-te un aperitiu 
vespertí i gaudeix d’un vespre musical en una 
proposta única.
Lloc: plaça Salvador Allende
Consulta’n la  programació específica

 

EXPOSICIONS 

Del 13 de juny al 14 de juliol
Imágenes desde el interior del Centre Cívic 
Carmel
Exposició de pintura dels alumnes-pintors/es 
del nostre Taller de Pintura al Centre Cívic del 
Carmel.

De l’1 al 11 de juliol
Mostra dels cartells presentats a concurs per 
escollir la imatge de la Festa Major del nostre 
barri!

 

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI:
ESPECIAL ESTIU!

 

12 de juliol, a les 20.30 h
PASSEIG EN GOLONDRINA I CONCERT 
PEL PORT DE BARCELONA
En aquesta sortida es barregen les grans 
vistes de Barcelona des del Mar Mediterrani 
i la música en directe amb una selecció dels 
millors artistes amateurs i professionals de la 
música soul, blues, rumba, flamenc i altres 
gèneres del panorama català 
Preu: 15 €
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC del Carmel 
fins al 5 de juliol. Places limitades.

 

HOMENATGE A SALVADOR ALLENDE
 

Dimecres 11 de setembre, a les 11 h
Acte per commemorar la memòria de qui va 
ser president de Xile des de l’any 1970 fins al 
1973.
Plaça de Salvador Allende
Organització: Centro Cultural Salvador Allende 
de Barcelona
Consulta’n la programació específica

 

JAZZ TAST

Del 27 de setembre  al 6 d’octubre
Diferents bars del barri, una ruta gastronò-
mica, una banda de jazz que t’acompanyarà, 
un gran concert a la plaça Salvador Allende...
tot això i més, és el que podràs viure aquesta 
quinzena tan especial!
Consula’n el díptic específic

 

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

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

Fins al 31 de juliol
“A L’AIRE LLIBRE”
De dilluns a divendres a les 18:30 h
Cada dia una proposta diferent per gaudir de 
la terrassa infantil de la biblioteca: hora del 
conte, taller de manualitats, tarda del joc...

 

ASSOCIACIÓ CARMEL AMUNT
 

Pla de dinamització comunitària del Carmel. 
Connecta’t al teu barri!
1a planta del Centre Cívic
Horari d’atenció personal d’estiu

Juliol
De dilluns a divendres de 9 a 15 h

Setembre
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

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!

 

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 

 

LUDOTECA ARIMEL

CASAL D’ESTIU 
Oferim un temps de lleure de qualitat educa-
tiva mitjançant una metodologia basada en 
el fet lúdic que combini tallers d’expressió 
plàstica, corporal i musical, jocs d’exterior i 
interior i sortides. 
Torns (de 9 a 14 h): del 25 al 28 de juny; de l’1 
al 5 de juliol; del 8 al 12 de juliol; del 15 al 19 
de juliol. 
Per a més informació: tel. 932563348

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS EL 
CARMEL

1a planta del Centre Cívic

Horari d’estiu d’atenció personal:
De dilluns a divendres
de 9 a 13.30 h
Horari d’atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tel. 93 619 73 11

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
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