Centre Cívic
El Coll - La Bruguera

ACTIVITATS,
TALLERS
I SERVEIS
Abril, maig i juny de 2022
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El Centre Cívic El Coll – La Bruguera és un espai de trobada i de difusió, obert a totes les manifestacions socials i culturals. Hi trobareu tallers, actuacions musicals, exposicions,
xerrades i activitats festives, entre d’altres. Al Centre Cívic
s’aixopluguen moltes entitats i col·lectius del barri que desenvolupen les seves activitats socioculturals. Podeu sol·licitar la
cessió d’espais per a realitzar-hi les vostres.
Per tal de garantir la seguretat a totes les activitats, aquestes
es realitzaran en tot moment seguint els protocols vigents de
prevenció de contagi per a la Covid 19.
PROJECTE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA
DE L’ANTIGA EDITORIAL BRUGUERA
El centre cívic ocupa un dels edificis de l’antiga Bruguera.
Aquesta editorial va néixer al Coll i va tenir amb el barri una
relació molt estreta durant els seus anys de vida (1912 – 1986).
Si vols venir al centre cívic i conèixer les seves instal·lacions i
el que es feia quan formava part de la Bruguera, així com conèixer els altres edificis del barri que també hi van formar part,
truca’ns o escriu-nos un correu.
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CALENDARI

ABRIL

			

Del 7 al 30 d’abril

Horari
d’obertura de
l’equipament

EXPOSICIÓ: “Prohibit tot”

7 d’abril

A les 18.30h

INAUGURACIÓ “Prohibit tot”
i xerrada “What art means”

20 d’abril

A les 19h

XERRADA: “El còmic més
enllà de la Bruguera”

22 d’abril

A partir
de les 17h

SANT JORDI PER A TOTHOM

22 d’abril

A les 18h

ESPECTACLE FAMILIAR: Ra Contes

22 d’abril

A les 19h

MÚSICA I POEMES: A càrrec d’Álbert
Casanova

29 d’abril

A les 21h

CICLE BDC: “Flamenco en rojo”

MAIG

			

5 de maig

A les 19 h

TAULA RODONA: Voluntariat
ambiental, mans verdes per un
planeta viu i sostenible.

11 de maig

De 18 a
19.30h

PASSEJADA: UNS VEÏNS BEN VIUS

18 de maig

A les 19h

XERRADA: “El club Dhin: els dibuixants de còmic s’organitzen!”

21 de maig

A les 19 h

FESTA VERDA: Espectacles, activitats
ambientals i fira d’entitats

25 de maig

De 18 a
19.30h

Plantem els Escocells del barri!

27 de maig

A les 21.30h

NIT D’ACÚSTICS, amb
“Tintoreria la viuda”

JUNY

			

1 de juny

A les 18 h

CULTIVANT LA CIUTAT

4 de juny

A les 11 h

JORNADA COMUNITÀRIA:
Biodiversitat del Bosc Turull

Del 9 al 30
de juny

Horari
d’obertura de
l’equipament

EXPOSICIÓ:
“Vinyetes, jovent i pandèmia”

9 de juny

A les 19 h

INAUGURACIÓ: “Vinyetes, jovent i
pandèmia” i taula rodona

22 de juny

A les 19 h

XERRADA: “Ambròs: l’altra cara
de la seva obra”
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TALLERS CULTURALS

Els tallers comencen a partir del 25 d’abril. Les inscripcions
són a partir del 4 d’abril, de dilluns a divendres de 10.15 a
13.45h i 16.15 a 21.30 h. Les persones interessades en acollir-se a la subvenció de preus dels tallers s’han d’adreçar a la
recepció del centre. El pagament es pot fer en efectiu, amb
targeta o online a través del web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll
o a l’aplicació de cursos https://ccelcoll.inscripcionscc.com
SALUT I BENESTAR

IOGA

TAI-TXI-TXUAN I TXI-KUNG

Gràcies a la pràctica del hatha
ioga, aprendrem a relaxar-nos
i revitalitzar-nos, tot carregant
el cos d’energia.
Professor/a: A determinar

Amb exercicis respiratoris, estiraments, auto-massatge i meditacions aconseguirem que
l’energia circuli, afavorint la salut, la consciència i la vitalitat.
Professora: Gemma Ordóñez

Dilluns, de 18.30 a 20h
Del 25 d’abril al 20 de juny
Preu: 45,16€

PILATES

Dilluns, de 20.15 a 21.45h
Del 25 d’abril al 20 de juny
Preu: 45,16€

El Pilates millora el teu estat
integral, mitjançant un repertori d’exercicis fluids, precisos
i eficaços que fusionen la força
muscular i el control mental.
Professora: Valentina Medel

Dimarts, de 19 a 20.30h
Del 26 d’abril al 21 de juny
Preu: 50,80 €

INICIA’T AL RUNNING - NOU!
Dilluns, de 19 a 20.30h
Del 2 al 30 de maig
Preu: 28,22€

Aprendrem les bases per iniciar-nos en la practica del Running amb tota seguretat. Amb
l’acompanyament del tècnic en
educació física i entrenador professional Diego Rodriguez sortirem a córrer als diferents parcs
i espais verds del barri, sumat al
Running i posat en bona forma!
Professor: Diego Rodriguez

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

ZUMBA

Dimarts, de 20.30 a 21.30h
Del 26 d’abril al 21 de juny
Preu: 33,87 €

Vine a gaudir d’aquesta nova
forma de practicar esport tot
combinant exercicis de tonificació amb passos de balls llatins.
Professor: Jonathan Sabogal
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GIMNÀSTICA I BALL

Dimecres, de 10 a 11.30h
Del 27 d’abril al 22 de juny
Preu: 50,80 €
Preu Targeta Rosa: 24,18€

Taller indicat tant per a gent
gran com per a qualsevol altra edat. Combinació de ball,
gimnàstica i estiraments, per
al manteniment de tot el cos,
i una bona correcció postural.
El ritme es pot adaptar a tothom.
Professora: Paquita Castillo

AGENDA D’ACTIVITATS
EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ:
“PROHIBIT TOT”
Del 7 al 30 d’abril

El projecte “Prohibit Tot” neix
fruit de la inquietud de sortir
al carrer i reivindicar diversos
aspectes socials i repressius,
començant per l’ús de l’espai
públic com a recurs per a visibilitzar l’obra en una ciutat
elitista i institucional pel que fa
a l’art. Partint d’un llenguatge
informal, Sara Jansen, obre un
diàleg amb la ciutadania a qui
convida a reflexionar sobre un
món sovint inaccessible.
Inauguració, 7 d’abril a les
18.30h: amb performance de
l’artista i xerrada “WHAT ART
MEANS”, amb l’artista Sara
Jansen i Neus Martínez del
col·lectiu Pirulís BCN
A càrrec de l’artista Sara
Jansen

EXPOSICIÓ: “VINYETES,
JOVENT I PANDÈMIA”
Del 9 al 30 de juny

Com heu viscut la pandèmia els
joves? Com us ha afectat sentir-vos assenyalats? És el que hi
vam preguntar a l’alumnat de les
escoles d’art que feien les seves
pràctiques laborals a CCOO.
Aquestes historietes, aquestes
narracions gràfiques que podeu
veure penjades al centre, són la
resposta que ens van donar.
Inauguració: Dijous 9 de juny,
a les 19 h amb taula rodona a
càrrec dels participants.

ESPECTACLES I CONCERTS
VESPRES MUSICALS

Veniu a gaudir de la millor proposta de música i cultura sense sortir
del barri. Activitats gratuïtes amb reserva prèvia.

NIT D’ACÚSTICS, AMB
“TINTORERIA LA VIUDA”

Divendres 27 maig a les 21.30 h

Veus, musica i un micròfon... son pocs els elements
que necessiten els integrants
d’aquest col·lectiu d’artistes
per endinsar-nos en la seva

música. Comptarem amb diferents propostes de cantautors
i músics d’estils diversos que
ens transportant a l’ambient
dels bars i locals musicals de
la ciutat.
A càrrec del col·lectiu de mú·
sics Tintoreria la Viuda.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Circuit cultural que vol apropar als barris de la ciutat les noves propostes de teatre, dansa, música, circ i audiovisual més emergents.

“FLAMENCO EN ROJO”
Dijous 29 d’abril a les 21h

La Prenda Roja es caracteritza
per la seva passió per la música, la investigació sobre aquest
art i la curiositat d’experimentar

amb tendències actuals com
l’electrònica i la música urbana
a través del flamenc com a llenguatge en comú. Cada una de
les seves components, Ana Brenes, Cristina López i Sara Sambola, vocalment ortodoxes, i
musicalment rebels reivindiquen
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el que elles anomenen “flamenc
en vermell” per parlar de sororitat i empoderament.
A càrrec de la Cia. LA PRENDA
ROJA
Per a reserves i més info:
www.districtecultural.barcelona
CICLES
CICLES FESTIU I POPULAR

DIADA DE SANT JORDI,
PER A TOTHOM!

Divendres 22 d’abril a partir de
les 17h

Torna la festa de Sant Jordi al
barri del Coll, enguany hem
preparat una tarda d’activitats
per a gaudir de la gran festa
del llibre i la rosa. Omplirem
la plaça Laguna Lanao de racons per passar-ho bé, amb
diferents espais per fer manualitats i un punt d’intercanvi de
llibres. De la mà de la Cia. Sifo,
ens endinsarem en el món dels
contes i la narrativa familiar
amb l’espectacle “Ra Contes”
i després comptarem amb el
talent del cantautor Álbert Casanova, en un recital de música
i poemes.
17 h Tallers de manualitats
per totes les edats!

17 a 19 h Punt d’intercanvi de
llibres*
18 h Espectacle infantil
“Ra Contes”
19 h Música i poesia amb el
cantautor Álbert Casanova
Lloc: Plaça Laguna Lanao
Amb la col·laboració del grup
de manualitats de l’Espai de
Gent Gran
*només llibres en bon estat i
format d’intercanvi directe

FESTA MAJOR 2022
Del 3 al 19 de juny

Com cada any, al mes de juny
torna la festa més esperada i
participativa del barri del Coll.
Diversos serveis i entitats del
Coll, us convidem a celebrar
aquesta festa popular plena de
música, cultura, animació i bon
ambient.

CICLE PRIMAVERA VERDA 2022 / VOLUNTARIAT AMBIENTAL:
MANS VERDES PER UN PLANETA VIU I SOSTENIBLE

Del 5 de maig al 4 de juny
Enguany, el cicle Primavera Verda estarà dedicat al voluntariat ambiental. A Barcelona com a moltes ciutats del món, els ciutadans i
ciutadanes s’organitzen per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica o els efectes del canvi climàtic així com a defensar, conservar
i protegir els espais naturals, la flora i la fauna autòctona o els rius i
llacs del nostre país, entre d’altres.

TAULA RODONA: VOLUNTARIAT AMBIENTAL, MANS
VERDES PER UN PLANETA
VIU I SOSTENIBLE
Dijous 5 de maig a les 19h

Volem posar en valor i donar
a conèixer el treball voluntari
que molts grups i entitats dels
diversos barris del nostre voltant i d’altres barris de la ciutat
estan duent a terme a través de
projectes i iniciatives socioam6

bientals que cerquen la solució
als greus problemes ambientals que té plantejats la societat
actual.
Amb la presentació de diversos
projectes de voluntariat vinculats al Coll, Vallcarca i Gràcia.
A càrrec de l’Aula Ambiental
Bosc de Turull, Lliga DEPANA i
els Lluïsos de Gràcia entre d’al·
tres grups i entitats.
Lloc: Centre Cívic El Coll – La
Bruguera

CONEGUEM UNS VEÏNS
BEN VIUS

Dimecres 11 de maig, de 18 a
19.30h

En plena primavera, la biodiversitat del barri està més visible
que mai, i és que fins i tot el
racó més urbà guarda sorpreses que cal conèixer i protegir.
En aquesta passejada descobrirem la flora i la fauna que ens
envolta en aquesta època de
l’any i aprendrem a participar al
#CalendariNaturalVallcarca, un
projecte de ciència ciutadana
on podreu incloure les vostres
observacions naturalistes!
Amb la col·laboració de la Se·
cretària Tècnica de la Xarxa
d’Equipaments Ambientals de
Barcelona.
Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia a aula@boscturull.cat o
al 932133945
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

segurament la trobarà en un
arbre molt especial. Seguint les
instruccions de l´avi, en Tim, tot
saltant a peu coix, fa un viatge
per tal de trobar la seva sabata
perduda.
A càrrec de la companyia Pea
Green Boat
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

PLANTEM UN ESCOCELL,
ENVERDIM EL BARRI!
Dimecres 25 de maig
a les de 18 a 19:30h.

T’agradaria col·laborar a enverdir el barri? En aquesta activitat el grup ESKOCELLS ens
explicarà com podem millorar
els escocells i tenir-ne cura, i
ho posarem en pràctica! T’hi
apuntes?
A càrrec del col·lectiu Esko·
cells
Organitzat per l’Aula Ambiental
Bosc de Turull i el Centre Cívic
El Coll – La Bruguera
Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia a aula@boscturull.cat o
al 932133945
Lloc: a confirmar

CULTIVANT LA CIUTAT
FESTA VERDA

Dissabte 21 de maig a les 19h

Mostra d’activitats sostenibles,
espectacle, tallers i activitats
infantils i familiars, passejada
per la Creueta.
Lloc: Parc de la Creueta del
Coll.

ESPECTACLE DE TITELLES:
L’ARBRE DE LES SABATES
(Activitat inclosa a la Festa
Verda) Dissabte 21 de maig
a les 13h

Dimecres 1 de juny, a les 18h

Sabíeu que als nostres barris
existeixen diferents iniciatives
per promoure l’agricultura urbana? Coneixerem les diferents tipologies d’hort i formes
d’organitzar-se, els valors ambientals i socials que aporten al
territori i actualitzarem aquests
punts d’interès agroecològic al
Mapa Barcelona + Sostenible.
Organitzat per l’Aula Ambien·
tal Bosc de Turull amb la col·
laboració de Desenruna Vall·
carca i altres entitats del barri.
Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia a aula@boscturull.cat o
al 932133945
Lloc: Ens trobarem davant l’Escola Montseny (Carrer Torrent
del Remei, 2).

JORNADA COMUNITÀRIA
PER LA BIODIVERSITAT
DEL BOSC DE TURULL
Dissabte 4 de juny, d’11h a
13.30h

En Tim no troba la seva sabata
esquerra. La busca per tot arreu fins que el Sr. Gris li diu que

T’agradaria implicar-te activament en la millora del verd del
teu entorn?
En aquesta sessió pràctica, a
més d’aprendre sobre la natura
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que ens envolta, es col·laborarà
en la millora del Bosc Turull i la
seva biodiversitat i en el manteniment del viver forestal de
DEPANA. Activitat al voltant del
Dia Mundial del medi Ambient
(5 de juny)
Organitzat per l’Aula Ambi·
ental Bosc Turull amb la col·
laboració del Centre Cívic El
Coll i DEPANA.
Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, núm.2).
Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia a aula@boscturull.cat o
al 932133945

Cicle Primavera Verda organitzat per: Centre Cívic
El Coll – La Bruguera i Aula
Ambiental del Bosc de Turull.
Col·laboren: Entitats i Serveis del Coll i Vallcarca, Casa
d’Oficis Barris Sostenibles de
Barcelona Activa, DEPANA,
Les Trementinaires, Col·lectiu
Eskocells,
Espigoladores,
Xarxa Barcelona + Sostenible, Secretària Tècnica de la
Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona i altres
entitats a concretar.

CICLE DE XERRADES: “LA BRUGUERA I ELS ALTRES CÒMICS”

“EL CÒMIC MÉS ENLLÀ DE
LA BRUGUERA”
Dimecres 20 d’abril a les 19h

Coneixerem les altres editorials,
revistes i personatges que van
coexistir amb la Bruguera, oferint un ventall de publicacions
força interessants.
Xerrada A càrrec de Josep Mª
Delhom.

“EL CLUB DHIN: ELS
DIBUIXANTS DE CÒMIC
S’ORGANITZEN!”

Dimecres 18 de maig a les 19h

El Club DHIN fou una experiència associativa que va aplegar
a un bon nombre de dibuixants,
amb la intenció d’assolir una
representació i la defensa dels
seus interessos professionals.
Xerrada a càrrec de Josep Mª
Delhom, investigador del món
del còmic i membre del Club.

“AMBRÒS: L’ALTRA CARA
DE LA SEVA OBRA”

Divendres 22 de juny a les 19h

Enguany fa 30 anys de la mort del
dibuixant Miguel Ambrosio “Ambròs”, autor del Capitan Trueno,
entre d’altres grans personatges
del còmic del nostre país. Tanmateix, però, existeix una obra
no tan coneguda i de gran qualitat que volem reivindicar com a
homenatge a aquest gran artista.
Xerrada: A càrrec de Francesc
Franco, Josep Mª Delhom, Anto·
ni Guiral i José Luis Baron Sesé.
Cal inscripció prèvia a
informacio@ccelcoll.org

EXPOSICIÓ: “VINYETES,
JOVENT I PANDÈMIA”
Del 9 al 30 de juny
Inauguració i taula rodona,
dijous 9 de juny, a les 19h

(per a més informació consulteu l’apartat d’exposicions)

SERVEIS
ESPAI DE GENT GRAN

L’Espai de gent gran facilita una programació d’activitats i recursos adreçats a persones més grans de 60 anys. Totes les activitats són gratuïtes, excepte les que s’indiqui el contrari.
Per poder participar de les activitats, serà obligatori la inscripció
prèvia. Es pot fer per correu electrònic a gentgran@ccelcoll.org,
trucant per telèfon al 932 562 877 o presencial a l’equipament.
Per motius de seguretat, l’ús de mascareta serà obligatori per a
realitzar qualsevol activitat.

ESPAI DE TROBADA

De dilluns a divendres, de 16
a 20h, dissabtes i diumenges,
de 17 a 20h
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Podeu trobar jocs de taula, billar, lectura de premsa i altres
activitats.

ACTIVITATS

CICLE DE PASSEJADES

Dijous a les 11 h. Quinzenal

Coneixem els beneficis que
aquesta activitat física comporta, a més és una de les millors
maneres de conèixer a les nostres veïnes i el nostre entorn.
28 d’abril.- Muntanya Pelada
12 de maig.- Parc de la Ciutadella
26 de maig.- Ruta alternativa
al Parc Güell
9 de juny.- Sant Jeroni de la
Murtra

ESPAI OBERT DE COSTURA
Dijous de 17.30 a 19.30 h

Espai per aprendre, intercanviar i compartir coneixements
al voltant de la costura.

XERRADA SOBRE GESTIÓ
EMOCIONAL

Divendres 29 d’abril a les 12 h.

La gestió d’emocions es pot

aconseguir a qualsevol edat i
mai és tard per a aprendre-la.
En aquesta xerrada s’aprèn a
identificar les emocions, a més
de conèixer recursos que ajuden
a la correcte gestió d’aquestes.

ACTUACIÓ DE CASTANYOLES

Divendres 13 de maig a les 18 h

Vine a gaudir d’aquest meravellós espectacle de percussió.
Cançó tradicional, sarsuela i
molt més!
A càrrec del grup de castanyo·
les Font d’en Fargues

IDEES PER UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Dimarts 10 de maig a les 11h

En el marc de la Primavera
Verda presentem aquest taller
participatiu on posarem en
comú el nostre coneixement
per fer que la nostra cuina sigui més sostenible.
A càrrec de la Fundació Espi·
goladors

TALLERS

INFORMÀTICA ÚTIL

Dilluns del 2 al 30 de maig
d’11 a 13 h

Formació destinada a guanyar
autonomia en la pràctica de la
informàtica. Aprendrem a fer recerques útils i gestions quotidianes com demanar cites prèvies.
Tots els nivells. Places limitades.

TAULETES DIGITALS

Divendres del 6 de maig al 3
de juny d’11 a 13 h

Aprèn a fer ús i treure partit de
la teva tauleta digital a través
d’aquesta formació. Coneixerem diferents aplicacions i els
seus usos.
Amb la col·laboració de la Tau·
la Comunitària del Coll.

COUNTRY

Dilluns, Grup A, a les 16.30 h i
Grup B, a les 17.30 h

Si t’agrada el country, vine i
apunta’t a aquest divertit ball.
No cal parella.

MUSICOTERÀPIA

Dimarts del 17 de maig al 7 de
juny de 11.30 a 13 h

A través de la música promovem i facilitem la comunicació,
les relacions, l’aprenentatge, el
moviment i l’expressió, satisfent les nostres necessitats.
A càrrec de la Creu Roja de
Barcelona

BALLS EN LÍNIA

Dimarts de 16.30 a 18 h

Aquesta classe està orientada
a persones que volen aprendre
diferents ritmes sense parella.
Per a passar-s’ho molt bé.

MANUALITATS

Dimarts de 16.30 a 18.30 h

Taller adreçat a persones que
vulguin aprendre a transformar
i reutilitzar objectes vells de
manera creativa. S’ha de portar material propi
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CLUB LECTURA

Tercer dimecres del mes de 17
a 18.30 h

Espai pels amants dels llibres
on poder compartir la passió
per la lectura.
Amb la col·laboració de la Bi·
blioteca Vallcarca i els Peni·
tents — M. Antonieta Cot

TALLER DE HAMA

Dijous de 16.30 a 18 h

Vine a conèixer aquesta divertida pràctica manual amb la
qual treballarem la concentració i posarà en marxa la nostra
creativitat.
Amb la col·laboració del pro·
jecte Radars

SORTIDES CULTURALS

VISITA COMENTADA AL
CASTELL DE MONTJUÏC
Dijous 2 de juny a les 11 h

El recorregut permet descobrir
la història i l’arquitectura del
castell, visitant llocs que no
estan oberts al públic com els
calabossos. Places limitades.

CICLES FESTIUS I POPULARS

DIADA DE SANT JORDI

Divendres 22 d’abril a les 17 h

Vine a gaudir de la festa dels llibres i les roses i participa del
taller de manualitats a càrrec del
grup de manualitats de gent gran.
Per a més informació consulteu
el cicle festiu i popular del centre cívic.

SETMANA DE LA GENT
GRAN
Del 2 al 6 de maig

Vine a celebrar la Setmana de la
Gent Gran gaudint de les activitats que s’organitzen a diversos
espais del Districte de Gràcia.
Per a més informació, consulteu
la programació específica del
programa a partir d’abril.

HAVANERES PER SANT
JOAN

Diumenge 19 de juny a les 20 h

Celebrem el Sant Joan amb les
millors havaneres i rom cremat.
No t’ho perdis!
Lloc: Plaça Laguna Lanao

CASAL DE JOVES

Amb més de 35 anys d’història, El Casal de Joves del Coll ofereix múltiples activitats: tallers, concerts, xerrades, exposicions
i molt més. Si tens entre 12 i 30 anys, aquest és el teu espai.

ESPAI DE TROBADA

Passa una bona estona amb
els teus amics per xerrar, riure, jugar a ping-pong, jocs de
taula o escoltar música entre
moltes altres activitats.
Horari: de dilluns a divendres
de 17.30 a 21h
Adreça: C/ Duran i Borrell, 24
Contacte: Tel. 93 256 28 74
Whatsapp: 697 61 63 06
casaljoves@ccelcoll.org

BUC D’ASSAIG

Tens un grup? T’agrada cantar
o tocar un instrument i no saps
on?... Vine al casal!
Preu: 4,61 € / hora
32,43 € / 8 hores
(Preus pendents d’aprovació
per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona)

AGENDA D’ACTIVITATS

TALLER DE CARTELLS I
ART PROTESTA
Dimarts 5 d’abril a les 20h
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Aprendrem les tècniques bàsiques per a la realització de
cartells i com enganxar-los al
carrer. Descobrirem com el

nostre art, missatge o reivindicacions poden integrar-se en
el paisatge urbà tot utilitzant
l’espai públic com a altaveu.
Taller gratuït per a joves i entitats
A càrrec de l’Artista Sara
Jansen

CICLE DE CONCERTS EL
COLL REBEL
Divendres 22 d’abril a les
21.30h

Perifèria neix el 2019. Presenten el seu primer disc en estudi
“Ruta al desvelo”, un so contundent i amb missatge.
Thülusu, Els “Ramones” enamorats, els “Beach boys” enfadats, la banda de Punk Rock
preferida de ningú!
Divendres 13 de maig a les
21.30h

Deliri és un projecte de hardcore melòdic i punk-rock en
català amb una veu femenina
al capdavant, presenten el seu
primer LP “XIII”.
Les Salvatges són un grup de
punk rock però sobretot són
amiguis. Canten sobre amor,
odi i riures “tontos”. Per si us
agraden Green Day, Against
Me! o RVIVR.
Addenda, Power trio bascocatalà. Ens presenten “Orodic”
amb un hardcore més ralentitzat. El periodista musical Nando Cruz els va comparar amb el
pato Donald en una trituradora.
Lloc: Centre Cívic El Coll – La
Bruguera

EXPOSICIÓ 1937, LOS
SUCESOS DE MAYO

Divendres 6 de Maig a les 18h

Commemorem el 85è aniversari dels Fets de maig presentant
el còmic “1937, los sucesos de
Mayo” de Santiaguete i Joan
Bor. I ho farem a l’edifici on hi
havia una de les rotatives de
la editorial Bruguera. El còmic narra aquest episodi de la
guerra Civil en clau de superherois. Rememora la historia
amb nosaltres, tindrem música
en directe i espai de signatures.

35è ANIVERSARI DE L’ESPLAI SANT JORDI I 60è DE
L’A.E JAUME I DEL COLL
Dissabte 7 de Maig

El lleure del Coll està d’aniversari, fan un munt d’anys! Ho celebraran fent moltes activitats
durant tot el dia i concerts a la
nit. Us esperen a tots i totes!

TALLER DE SHUFFLE A
L’ANIVERSARI
Dissabte 7 de Maig a les
17.30h

Exhibició de Shuffle Showcase
i iniciació al ball.
Professor: Òscar Cabero
Lloc Parc de la Creueta del Coll

ACTIVITATS JOVES DE LA
FESTA MAJOR DEL COLL
2022
De l’11 al 18 de juny

BARRAQUES DEL COLL

Divendres 11 i 12 dissabte de
juny, a partir de les 21h

Lloc: Parc de la Creueta

CORREFOC DE FESTA
MAJOR
Dissabte 11 de juny a les
20.30h

Itinerari a concretar

COLL REGGAE SOUND
SYSTEM

Dissabte 18 de juny a partir de
les 21.30h

Lloc: Mirador de Joan Sales
TALLERS OBERTS A
JOVES DE 16 A 30 ANYS

TALLER DE SHUFFLE

Dissabtes, de 17.30 a 19h

Nou ball de música molt conegut a xarxes socials com TIK
TOK i en els festivals de música electrònica, basat en les
raves de finals dels 80. Vine i
prova-ho!
Professor: Òscar Cabero
Curs gratuït
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L’ESPAI ADOLESCENTS DEL CASAL DE JOVES DEL COLL

L’espai és un punt de trobada setmanal on expressar les nostres
inquietuds i fer propostes sobre el que ens interessa, a partir
d’aquí elaborem un calendari d’activitats segons els nostres interessos en cada moment. A continuació presentem la programació base que després complementarem amb les aportacions
de tothom. Espai d’estudi: cada tarda pots venir a fer feina de
l’institut al Casal de Joves, et reservem un espai!
Dilluns a divendres de 17h a 21h. De 12 a 16 anys. Gratuït.
Tota la informació al web, al casal o enviant un correu a:
adolescents@ccelcoll.org
AGENDA D’ACTIVITATS

JOCS DE TAULA DE GRAN
FORMAT
Dilluns 4 i 11 d’abril 18h a 21h

Escape Room vivim la sexualitat des del plaer i les emocions
evitant riscos? Activitat conjunta amb “Aquí t’escoltem”.

JUST DANCE I KARAOKE

ESCAPE ROOM: ESCAPA
AL PATRIARCAT

Dijous i divendres de 18h a 21h

Deixa la vergonya a casa i vine
a ballar i cantar amb les joves
del Casal!

SAMARRETES TIE DYE

Dijous 21 d’abril de 17h a 21h

Fem samarretes nosaltres mateixes amb la coneguda tècnica del Tie Dye.

ESCAPE ROOM: ESCAPA
DE LES ITS
Dimarts 26 d’abril de 18h a
19.30h

Seràs capaç de resoldre aquest

Dimarts 18 de maig 18h a
19.30h

Escape Room feminista. Aconseguiràs sortir del patriarcat?
Activitat conjunta amb “Aquí
t’escoltem”.

FEM CARTERES SOSTENIBLES PER LA PRIMAVERA
VERDA
Dimarts 17 de maig de 17h a
21h

Emmarcats en la setmana de
la Primavera Verda, farem la
nostre pròpia cartera amb materials reciclats. Només cal que
portis un tetrabrick!

CASAL INFANTIL

Un espai lúdic per a infants de 0 a 12 anys amb diferents racons
de joc i un espai per a famílies. Hi oferim diferents serveis, activitats i tallers adreçats als infants i pensats per a realitzar en família
o individualment diferents dies de la setmana.
Per venir al Casal pots inscriure’t trimestralment o venir un dia
puntualment, sempre que sigui dins la teva franja d’edat!

ESPAI PER A FAMÍLIES
Infants de 0 a 3 anys acompanyats d’un adult
Dies d’obertura i horaris:
El servei s’oferirà dimarts de
9.30 a 12.30 h i les tardes de
dilluns a divendres de 16.30 a
19.30 h. Les famílies podran
12

assistir-hi un o més dies en funció de la demanda que hi hagi.

CASAL INFANTIL
Infants de 4 a 12 anys acompanyats de les animadores del
Casal.

Dies d’obertura i horaris:
Els dimarts, dimecres i dijous
de 16.30 a 19.30 h

JOC EN FAMÍLIA
Infants de 4 a 12 anys acompanyats d’un adult
Els dilluns i els divendres de
16.30 a 19.30h.

INSCRIPCIONS
Del 4 al 8 d’abril
Matins: de 10.30 a 13.30h
Tardes: de 16.30 a 20.30h

PREUS
1 dia a la setmana:
16,07 euros/trimestre

2 dies a la setmana:
22,51 euros/trimestre
3 dies a la setmana:
29 euros/trimestre
4 dies/setmana:
35 euros/trimestre
Ús puntual-1 dia:
1,82 euros/dia
Abonament 5 dies: 8 euros
Abonament 10 dies: 16 euros
Descomptes:
Primer germà 25% i segon 50%

CONTACTE
Tel: 93 256 28 86
casalinfantil@ccelcoll.org
Més info:
bcn.cat/ccelcoll
instagram.com/casalinfantildelcoll

ACTIVITATS DEL CASAL INFANTIL

KAPLA

Dimecres 20 d’abril a les 17h

Tarda creativa destinada als
amants de les construccions.

DISCO KIDS

Dijous 9 de juny a les 17h

REMULLADA I JOCS
D’AIGUA

El 8, 9 i 10 de juny a les 17h

Amb la calorada arriben les ganes de mullar-se... Porta el banyador, la tovallola i xancletes
perquè aquest dia acabaràs
ben xop/a!

Vine a ballar al ritme de la música que més t’agrada i gaudeix de les activitats sorpresa
que t’hem preparat!

ACTIVITATS DE L’ESPAI PER A FAMÍLIES

Aquestes activitats estan incloses dins la programació que oferim
a les persones inscrites a l’espai per a famílies. L’aforament és limitat i cal inscriure’s prèviament a casalinfantil@ccelcoll.org.

MINI “DISCO”

Divendres 10 de juny a les 17h

FEM SUCS

Del 6 al 8 de juny a les 17h

Taller súper refrescant d’experimentació amb fruites, destinat als més petits de casa.

“JUGAR NET”

Del 13 al 16 de juny

Gaudeix en família d’aquest
joc simbòlic que tant agrada a
la mainada! Banyarem nines,
fregarem terres i farem la bugada...Vine i ajuda’ns a deixar
el casal net com una patena!
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ACTIVITATS GRATUÏTES OBERTES AL BARRI

FESTA DE SANT JORDI
Divendres 22 d’abril

17h Taller familiar de roses i
punts de llibres
18h Ra Contes: Sessió de contes de tradició oral, explicats
amb suport de petits instruments. Contes cantats, contes
ballats, contes musicats.
A càrrec de la Marta Gorchs;
Cia. Sifó
Lloc: Plaça de Laguna Lanao

i una xerrada amb la Vicki Bernadet i amb l’autora, que parlaran sobre els abusos a menors
i com la literatura pot ajudar en
la prevenció i l’empoderament
dels infants.

RENOVA LA TEVA JOGUINA
Del 16 al 19 de maig de 16.30 a
19.30h (Recollida de joguines)
20 de maig a les 17h
(Intercanvi de joguines)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
RESPIRA CONMIGO
Dimecres 20 d’abril a les 18.30h

L’Àgatha Subirats, creadora
de MamaYoga i reconeguda
especialista en criança i ioga
familiar, vindrà a presentar-nos
el seu primer conte infantil:
Respira conmigo. Una guia
que, a través de cinc històries
diferents, ajuda a pares i mares
a acompanyar la gestió de les
emocions dels seus fills i filles
i ho fa mitjançant la respiració
conscient.
Cada història és una respiració
guiada que tota la família pot
seguir amb facilitat.
És una lectura ideal per a
abans d’anar al llit.

TALLER: POLAROID
MÀGICA
20 de maig a les 17h

Aprèn a crear una càmera de
fotografiar instantània que et
servirà per a jugar i retratar tot
allò que no pot captar un objectiu comú!
Activitat inclosa dins el programa “Renova la teva Joguina”
Activitat amb aforament limitat. Inscriu-te a
casalinfantil@ccelcoll.org

XERRADA I PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE: VINT-I-SET
DINOSAURES

ESPECTACLE DE TITELLES:
L’ARBRE DE LES SABATES

Arran de la publicació de la
novel·la infantil Vint-i-set dinosaures, de Teresa Muñoz, farem una presentació del llibre

(Més informació al Cicle Primavera Verda)
Lloc: Parc de la Creueta del
Coll

Dijous 21 d’abril a les 18h
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Campanya de l’Ajuntament per
a fomentar l’intercanvi de joguines que es troben en bon
estat i no fem servir i promoure’n el seu reaprofitament.
Del 2 de maig a l’11 de juny a
diferents equipaments municipals.

Dissabte 21 de maig a les 13h

ENS HO JUGUEM TOT!
Divendres 27 de maig

En motiu del dia internacional
del joc, pujarem al Parc d ela
Creueta del Coll a celebrar la
jornada amb un arsenal de jocs
gegants i joguines! No hi faltis!

SORTIDA: AKELARRE A
CAN CAROL

Dijous 23 de Juny a les 17h

Diuen que a Vallcarca estant
fent un Akelarre. T’apuntes a
baixar amb nosaltres i gaudir
plegats/des d’aquesta tarda de
festivitat familiar?

UN ESTIU DE JOC DEL CASAL INFANTIL DEL COLL!

JOCS AL PARC

Els dilluns, dimecres i divendres, del 27 de juny al 22 de
juliol, de 16.30 a 19.30h

El casal infantil del Coll es trasllada al Parc de la Creueta del
Coll amb un bon grapat de jocs
i activitats lúdiques per als infants i les seves famílies, per
gaudir de les tardes d’estiu.

UN ESTIU PLE DE JOC!

Els dimarts i dijous, del 28 de
juny al 21 de juliol

El Casal infantil del Coll es
transforma en un gran espai
de joc on trobareu l’espai i les
joguines per a divertir-vos i jugar amb una proposta lúdica
diferent cada dia a la que esteu
convidats a participar en grup.
Activitat gratuïta proposada
per a casals d’estiu, serveis i
entitats del barri i del districte
amb reserva prèvia.

FENT BARRI, FENT XARXA

El Centre Cívic El Coll La Bruguera acull diferents serveis i
iniciatives de caire comunitari, si vols participar-hi o conèixer
més detall, contacta amb nosaltres i informa-te’n.

GRUPS DE CONVERSA EN
CATALÀ

Vols participar en grups de
conversa o parelles lingüístiques per a practicar la llengua
catalana? Amb el suport de
Plataforma per la Llengua.

ACCIÓ COMUNITÀRIA DEL
COLL

El Centre Cívic participa acti-

vament del procés comunitari
que s’ha engegat al barri.

CASAL COMUNITARI DEL
COLL

El Centre Cívic col·labora activament amb el casal comunitari al barri que faciliti les tasques
solidàries que diverses entitats
i grups del Coll, Vallcarca i la
Salut estan duent a terme arrel
de la crisi del COVID 19.

EL CENTRE CÍVIC AMB LES ENTITATS

Al Centre Cívic s’apleguen un ventall d’entitats del Coll que
desenvolupen les seves activitats i propostes. Contacta amb
nosaltres i informa’t de què fa cadascuna d’elles.
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ADREÇA

TRANSPORTS

El Coll - La Bruguera
c/ L’Aldea, 15 . 08023 Barcelona
tel. 93 256 28 77 · fax 93 256 28 76
ccelcoll@ccelcoll.org
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll
De dilluns a divendres,
de 10h a 14h i de 16 a 22h.
Dissabtes i diumenges, de 17 a 21h.

Bus: V19, 22, 87 i 129
Metro: L5 El Coll-La
Teixonera
Sortida andana: Psg.
Mare de Déu del Coll
Sortida carrer: C/ Beat
Almató

ALTRES SERVEIS
RÀDIO GRÀCIA - 107.7 FM
Escolta l’emissora del teu Districte i
adreça-t’hi. Tel. 932848288
radio_gracia@hotmail.es

ÀPATS EN COMPANYIA
Servei diürn dirigit a persones grans en
situació de fragilitat per assegurar una
alimentació saludable i en companyia.

RADARS
Xarxa d’acció comunitària per evitar
la solitud i l’aïllament de les persones
grans amb la complicitat del seu entorn.
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que
és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments
municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici
de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció
de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona.
calaixdecultura@calaixdecultura.cat

Òrgan gestor: CALAIX DE CULTURA S.L.
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Telèfon 010: servei gratuït

MAPA

