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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates d’inscripció: del 19 al 28 de setembre del 2022
Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
Inici tallers: la setmana del 3 d’octubre del 2022
Inscripcions en línia: del 19 al 28 de setembre del 2022
https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

NORMATIVA

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

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per 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.

Tallers infantils: seguint la normativa vigent de protecció de dades s’hauran de fer 
a nom de la mare, el pare o un tutor o tutora legal i en cap cas a nom de la persona 
menor d’edat. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà 
emplenar i entregar signat, abans de la primera sessió un document d’autorització 
del menor o la menor que podeu recollir al Centre Cívic.

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

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat 
que s’anul·li el taller.

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any. 

 

NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA 

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual s’està inscrit/a de 
forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  
aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol 
dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. 
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no 
donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes 
virtualment.

D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma 
telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

IOGA
 

1. Grup A
Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total hores: 15. Preu: 56,45 €

2. Grup B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total hores: 15. Preu: 56,45 €

PILATES

3. Grup A
Dilluns, de 18.45 a 19.45 h 
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total hores: 9. Preu: 33,87 €

4. Grup B
Dimecres, de 18.45 a 19.45 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 9. Preu: 33,87 €

ZUMBA DANCE

5. Grup A
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 9. Preu: 33,87 €

6. Grup B
Dimecres, de 20.15 a 21.15 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 9. Preu: 33,87 €

7. FITNES DANCE

Dilluns, de 20.15 a 21.15 h   
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total hores: 9.  Preu: 33,87 €

8. HIPOPRESSIUS

Dissabtes, de 10.30 a 12 h
Del 8 d’octubre al 19 de novembre
Total hores: 9.  Preu: 33,87 €

9. KUNDALINI IOGA

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

10. JOCS DE MEMÒRIA

Dimarts, d’11.30 a 13 h  
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

ARTESANIA, TÈXTIL  
I ARTS DECORATIVES

 

11. LABORS: PUNT DE CREU, MITJA  
I GANXET

 

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total hores: 15. Preu: 56,45 €

TALLERS

           NOVETAT                  ACTIVITAT GRATUÏTA  TALLER EN LÍNIAN G  L



 

12. ACABATS DECORATIUS 
AMB MOBLES

 

Tens un moble del qual estàs avorrit o 
vols donar-li un altre aire que el faci més 
modern o divertit?
T’ensenyem tècniques per fer un canvi a les 
teves peces de manera senzilla i divertida.
Només cal que portis una peça que no 
sigui molt gran, guants i una bata.
Divendres, de 17 a 19 h
Del 4 de novembre al 2 de desembre
Total hores: 10. Preu: 37,63 € + material

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

13. DIBUIX I PINTURA
 

Taller dirigit a totes aquelles persones 
que vulguin introduir-se o continuar 
aprenent en el món del dibuix i la pintura i 
vulguin desenvolupar les seves capacitats 
expressives i creatives.  Es treballaran 
conceptes bàsics de dibuix i diferents 
tècniques pictòriques:  carbonet, acrílic, oli, 
aquarel·la, pastel...   
Dimecres de 17.30 a 19 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

GASTRONOMIA  
I ALIMENTACIÓ

 

14. CUINA DE TARDOR
 

Els millors productes que ens dona la 
temporada, en plats originals i divertits!  
Dimarts, de 19 a 21 h
Del 4 d’octubre al 22 de novembre
Total hores: 14. Preu: 52,68 € + material 
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15. APERITIUS I POSTRES 
NADALENCS

 

Ens avancem al Nadal per preparar els 
plats i postres més exquisits!
Dimarts, de 19 a 21 h
Del 29 de novembre al 13 de desembre
Total hores: 4. Preu: 15,05 € + material

LLENGÜES

 

16. CONVERSA  EN  ANGLÈS
 

Dimarts, de 19.30 a 21 h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

BALLS DE SALÓ  
O BALLS TRADICIONALS

 

17. BOLLYWOOD
 

Calen coneixements bàsics
Dimarts, de 19.30 a 21 h  
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

 

18. SALSA I RODA    
 

Calen coneixements bàsics.
Divendres, de 19.45 a 21.15 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

 

19. DANSA AFROBRASILERA 
 

Dilluns, de 18.30 a 20 h  
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Total hores: 13,5. Preu: 50,81 €

N



INFANTS, ADOLESCENTS  
I JOVES

 

20. MÚSICA PER A NENES I NENS
 

Un acompanyant per a cada nen o nena
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Divendres, de 17.15 a 18.15 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre
Total hores: 9. Preu: 27,42 €

 

21. INICIACIÓ A LA DANSA 
 

De 3 a 5 anys  
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Total hores: 9. Preu: 27,42 €

 

22. GUITARRA PER A JOVES
 

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 19 h  
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Total hores: 15. Preu: 45,71 €

TALLERS FAMILIARS

 

23. DANSA AFROBRASILERA 
EN FAMILIA

 

Un acompanyant per a cada nen o nena 
Edats 5 a 8 anys
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Del 17 d’octubre al 28 de novembre
Total hores: 6. Preu: 29,04 €

CÀPSULES

 

24. CERÀMICA
 

En aquesta càpsula ens endinsarem en el 
món de la ceràmica: crearem peces d’ús 
utilitari o decoratiu a través de les principals 
tècniques de modelatge i experimentarem 
algunes tècniques de decoració sobre 
ceràmica. No cal experiència prèvia.
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Del 7 al 28 de novembre
Total hores: 8. Preu: 30,10 € + material

 

25. DANSA POLINÈSIA
 

Estil de ball d’origen a les illes del Pacífic 
sud. 
Dijous, de 20 a 21.15 h
Del 3 al 24 de novembre
Total hores: 5. Preu: 18,82 €

 

26. AUTOMAQUILLATGE
 

Dilluns, de 19 a 21 h
Del 12 al 19 de desembre
Total hores: 4. Preu: 15,05 €

 

27. GUARNIMENTS DE NADAL 
AMB MATERIAL RECICLAT

 

Vols decorar casa teva amb materials 
sostenibles? Prepararem decoracions 
nadalenques amb el material aprofitat, 
donant via lliure a la creativitat. Cal portar 
capses de cereals, de galetes, brics, tubs 
de WC, papers, postals, cordills, cintes... 
qualsevol cosa que vulguis aprofitar! També 
tisores i algun estri per dibuixar o pintar.
Taller familiar. Un acompanyant per a cada 
nen o nena.
Dimecres 14 de desembre, de 17.30 a 
19.30 h
Total hores: 2. Preu: 9,68 €
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CICLES I ACTIVITATS

 

JAZZ TAST
 

Del 26 de setembre al 22 d’octubre
Ruta gastronòmica pels bars del barri, una 
banda de jazz acompanyant-te, un gran 
concert... tot això i moltes coses més, és el 
que podràs viure aquests dies tan espe-
cials, en què també trobareu concerts en 
altres equipaments del districte: els nostres 
Friends; activitats per als més petits en el 
Jazz Tast Kids o un concert de swing amb 
taller de xarleston!

Dijous 29 de setembre a les 19 h
Cercatapes musical. Completeu la ruta 
pels bars participants d’aquest Jazz Tast i 
tastareu les seves tapes delicioses, alhora 
que gaudireu de música en directe.

Diumenge 2 d’octubre a les 12 h 
Voleu gaudir d’un bon vermut amb un con-
cert de jazz en directe?

Consulteu el díptic específic de l’activitat.

 

CICLE DE CLÀSSICA A HORTA 
GUINARDÓ

 

Dijous 20 d’octubre a les 11h 
Acordió per tutti
A càrrec del trio d’acordions AcordDansa 
Activitat tancada per a escoles

G

 

RENOVA
 

Un any més, entitats, associacions i equi-
paments municipals de la ciutat organitzem 
la campanya “Renova la teva roba”. Es 
tracta d’una iniciativa que vol fomentar la 
cultura del consum col·laboratiu i l’inter-
canvi, a través de l’organització de diversos 
mercats de roba i altres activitats.

Del 14 al 25 de novembre 
Recollida de roba al Centre Cívic en horari 
de 10 a 13.30 h i de 16 a 18 h 

Dissabte 26 de novembre
Intercanvi de roba en horari d’11 a 14 h

Consulteu el díptic específic de l’activitat.

 

FOK
 

De l’11 al 19 de novembre del 2022
Quarta edició del F.O.K (Festes de l’Orgull 
del Karmel)
Una setmana d’activitats de temàtica LGT-
BI al barri del Carmel. 
El FOK pretén enllaçar una sèrie d’actes, 
activitats i intervencions per part d’equi-
paments, associacions, entitats i persones 
a títol individual per donar visibilitat al 
col·lectiu LGTBI, com també que el barri 
del Carmel, pioner en el terreny social al 
llarg dels anys, sigui un referent en la lluita 
pels col·lectius LGTBI.
Consulteu el díptic específic de l’activitat.
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BOHÈMIES CLUB
 

Divendres 11 de novembre a les 22 h
ESPECIAL FOK
Veniu a gaudir dels espectacles teatrals 
de petit format que us presentem al nostre 
cafè teatre!
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

 

VIU EL DISSABTE!
 

Cuidem la nostra Muntanya Pelada
Dins de la Setmana Europea de la Preven-
ció de Residus volem organitzar una neteja 
d’una part de la Muntanya Pelada. A punt 
amb guants, bosses per separar residus i 
moltíssimes ganes!
Dissabte 26 de novembre de 10 a 12.30 h
Punt de sortida: plaça Salvador Allende
Consulteu el díptic específic de l’activitat.

JUGA-TE-LA!

Dimecres 28 de desembre
Activitat familiar i recollida de joguines
Per Nadal, siguem més solidaris que mai 
amb aquells infants que ho necessiten!
Si podeu, regaleu-nos una joguina nova!
Consulteu el díptic específic de l’activitat
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EXPOSICIONS

Del 3 al 23 d’octubre
“I tu... què tens al cap”
Escultura a càrrec d’usuaris C.C. Carmel, 
Pol +, infants de la ludoteca Arimel i alum-
nes escola Virolai.

Del 2 al 27 de novembre 
“Identitats plurals”
Il·lustracions a càrrec dels alumnes de l’es-
cola Piaget

Del 28 de novembre al 23 de desembre
“Natura quotidiana”
Fotografia a càrrec de Jordi Pozo

CLUB CULTURAL TUTTI FRUTTI

Si voleu gaudir de la vida cultural, diürna i 
nocturna de la ciutat, apunteu-vos a aquest 
club obert a tothom!

Novembre
Symphony CaixaForum
Podreu gaudir d’una experiència immersiva 
audiovisual única, que us portarà al cor de 
la música clàssica amb obres de Beethoven, 
Mahler i Bernstein, tot gràcies a la tecnolo-
gia de realitat virtual. A partir de 8 anys.
Preu: pendent de definir
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
Places limitades.

Desembre
Gran concert d’any nou
Com cada any una de les activitats més 
esperades de la temporada. La Strauss Fes-
tival Orchestra ens acompanyarà amb el seu 
programa, en què no podrà faltar el vals més 
conegut de tots, “El bell Danubi blau”. 

(Consulteu el díptic específic de l’activitat)



SERVEIS

 

SUPORT A LA CREACIÓ
 

Espais d’assaig disponibles per a grups 
d’arts escèniques i música
Demaneu-nos la disponibilitat horària dels 
espais!

 

BUCS 
 

BUCS D’ASSAIG 
Vine als nostres bucs d’assaig per a grups 
de música. Consulta’ns les condicions d’ús 
d’aquests espais!

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
 

Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01
       

 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
 

Organització i inscripcions:
Associació Esportiva Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01

 

SERVEI DE BARCELONA WIFI
 

Posem a la disposició dels ciutadans i 
ciutadanes la xarxa pública d’ús lliure per 
a tothom que vingui a la sala de lectura del 
Centre Cívic, tant amb l’ordinador com amb 
el mòbil.

GRUPS I ENTITATS

 

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 
SENSE TRAVES 

 

 

CHICAS DE ORO
 

 

GRUP DE SEVILLANES: 
LAS 40 PRIMAVERAS

 

 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS 
EL CARMEL

 

1a planta del Centre Cívic

ATENCIÓ PRESENCIAL
De l’1 d’octubre al 23 de desembre:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, 
de 9 a 13.30 h
Dijous de 15 a 19.30 h

del 24 al 31 de de desembre:
de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
El 24 i el 31 de desembre els CSS estaran 
tancats

Per a programar una visita: 900 922 357

ATENCIÓ TELEFÒNICA
900 922 357
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Divendres de 9 h a 15 h
Per contactar amb la vostra TS podeu deixar 
missatge
en aquest mateix telèfon.

URGÈNCIES
De 9 a 14 h al CSS Horta
Fora aquest horari al CUESB
C/ Llacuna, 25. Tel. 900 703 030



 

BIBLIOTECA EL CARMEL - JUAN 
MARSÉ

 

Dijous 20 d’octubre a les 18 h
Presentació del còmic “En el ombligo”
L’autora Gala Rocabert i la il·lustradora 
Anna-Lina Mattar ens presentaran “En 
el ombligo. Diarios de guerra y paz en 
Colombia, obra guanyadora del  XIV Premio 
Fnac-Salamandra Graphic.
En el marc del club de lectura de còmics.

Dissabte 22 d’octubre a les 12 h
Aperitius musicals. Els llobatons
Conte i espectacle musical interactiu i viu 
que deixarà bocabadats nens i nenes.
A càrrec de Christophe Sainsot
En català, anglès,francès i italià.
A partir de 4 anys.

Dimarts 8 de novembre a les 18.30 h
Parlem amb... Llucia Ramis
Conversarem amb la periodista i escriptora 
mallorquina sobre la seva novel·la “Les 
possessions”.
Dins el club de lectura de novel·la 
barcelonina.

Dijous 17 de novembre a les 18 h
Parlem amb... Agustina Guerrero
A la sessió oberta del club de lectura de 
còmics ens acompanyarà “La Volàtil”, nom 
artístic de la il·lustradora Agustina Guerrero, 
autora de títols com “El viaje” o “Érase una 
vez La Volátil”.

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

 

LUDOTECA ARIMEL
 

Per a nens i nenes dels 0 als 12 anys, en 
diferents grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48  

 

XARXA DE SUPORT MUTU DEL CARMEL
 

Persones que ajuden persones davant dife-
rents necessitats. Fem una cistella alimen-
tària, assessorament laboral i d’habitatge.
Tel. 722 199 385



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


