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Del 27 de juny al 22 de juliol

Centre Cívic El Coll-La Bruguera

ESTIU AL CENTRE
CÍVIC

C/ Aldea, 15 (08023). 932562877
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll

El Coll- La Bruguera
c/ L'Aldea, 15 08023 Barcelona

tel. 932562877
ccelcoll@ccelcoll.org

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivic/elcoll

CASAL DE JOVES DEL COLL

ESTIU JOVE AL COLL!
Del 27 de juny al 22 de juliol
Aquest estiu El Casal et proposa un munt d'activitats diàries. Sortides, jocs en xarxa,
tallers, cuina, jocs i tot allò que ens demaneu. No t'ho perdis, serà molt divertit. Segueix-
nos a les xarxes o pregunta'ns per la programació especifica d'estiu. Activitats
adreçades a joves de 12 a 18 anys.

JULIOL A LA FRESCA
Divendres 8 de juliol a les 21.30h
És l’Aina Camps, amant de la música i la festeta. Fa versions per a poder relaxar-se i
també, moure’s una mica! Des de Zoombie a Sarandonga...T’apuntes?
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

CASAL INFANTIL

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.

SUMMERDISCO
Divendres 8 de juliol a les 18h
Lloc: Parc de la Creueta del Coll



TALLERS CULTURALS 
Els tallers comencen a partir del 27 juny. Les inscripcions són a partir del 7 de juny, de
dilluns a divendres de 10.15 a 13.45h i 16.15 a 21.30h. 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 

CULTURA A LA FRESCA!
Aquest estiu vine a gaudir de la millor cultura sense sortir del barri i a la fresca.

NIT DE FLAMENCO BLUES AMB “BLUE BACON”
Divendres 1 de juliol a les 21.30h
Vine a gaudir d'un vespre de música en directe de la mà d'un dels duets acústics més
interessants de l'escena barcelonina. Amb una fusió d'estils única i una posada en escena
optimista, el seu "flamenco blues", serà la millor companyia per gaudir de la bona música en
un entorn immillorable.
A càrrec de Blue Bacon (Frederico Vannini i Jesús Campos)
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

IOGA
Dilluns, de 18.30 a 20h 
Del 27 de juny al 18 de juliol
Gràcies a la pràctica del hatha ioga,
aprendrem a relaxar-nos i 
revitalitzar-nos, tot carregant el cos
d’energia. 
Professora: Delphine Fauvet
Preu: 22,58 €

PILATES
Dilluns, de 20.15 a 21.45h 
Del 27 de juny al 18 de juliol
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
Preu: 22,58 €

ZUMBA 
Dimarts, de 20.30 a 21.30h 
Del 26 de juny al 19 de juliol
Vine a gaudir d'aquesta nova forma de
practicar esport tot combinant exercicis
de tonificació amb passos de balls llatins. 
Professor: Jonathan Sabogal.
Preu: 15,05 €

TAI-TXI-TXUAN  I TXI-KUNG
Dimarts, de 19 a 20.30h 
Del 26 de juny al 19 de juliol
Amb exercicis respiratoris, estiraments,
auto-massatge i meditacions
aconseguirem que l’energia circuli,
afavorint la salut, la consciència i la
vitalitat. 
Professora: Gemma Ordoñez
Preu: 22,58 €

MAPPING “ELOGI A L’AIGUA”
Divendres 15 de juliol a partir de les 21:30 h
Us agradaria veure la mítica escultura d'Eduardo Chillida "Elogi a l'aigua" com no
l'havíeu vist fins ara? Us convidem a un espectacle de mapping que interactuarà amb
aquesta icona del barri del Coll, una proposta única apte per a tothom!
A càrrec dels alumnes de producció audiovisual de la Casa d’Oficis.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll

ESPAI DE GENT GRAN
ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres, de 16 a 20h, dissabtes i diumenges, de 17 a 20h 
És un espai de relació on podeu trobar jocs de taula, billar, lectura de premsa i altres
activitats.

LA GRAN PANTALLA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
PER A GENT GRAN 
Del 28 de juny al 3 de juliol
Arriba una nova edició de La Gran Pantalla, el Festival de Cinema de les Persones
Grans. Entrada gratuïta. L’Espai de Gent Gran participarà els següents dies:
Dimarts 28 de juny a les 19.30 h 
Inauguració amb el visionat de la pel·lícula “La vida era eso”.
Diumenge 3 de juliol a les 16 h
Visionat del vídeo participatiu “Entre nosotras” protagonitzat per veïnes grans del barri
del Coll als Cinemes Girona. 

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ ELS CATALÀ
Dijous 7 de juliol a les 11 h
Visita guiada per la història de la societat catalana del segle XX a través de la mirada
fotogràfica de la nissaga Català al Museu d’Història de Catalunya.

TARDA DE RUMMIKUB A LA FRESCA!
Divendres 8 de juliol a les 17.30 h
Aprenem a jugar a aquest divertit joc de taula. Ja saps jugar? Vine i ajuda’ns!
Lloc: Parc de la Creueta

PICNIC A LA RIERA DE SANT MEDIR
Dijous 14 a les 10 h
Acomiadem el curs i celebrem l’estiu fent exercici i un pícnic “de traje” a la Riera de
Sant Medir. Visitarem l’ermita i gaudirem de la natura en bona companyia. 
No t’ho perdis!


