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Dates d’inscripció: Del 12 al 23 de desembre del 2022
Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
Inici tallers: La setmana del 9 de gener del 2023
Inscripcions en línia: Del 12 al 23 de desembre del 2022
https://carmel.inscripcionscc.com

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 mo-
tiu 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 me-
nor d’edat. Les inscripcions es podran fer 
presencialment o en línia i caldrà emplenar 
i entregar signat, abans de la primera ses-
sió 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 retorna-
rà immediatament, sinó que dependrà de les 
gestions administratives. 
 
Els tallers puntuals, càpsules o monogrà-
fics 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. 

Els preus són susceptibles de canvi d’acord 
amb l’increment anual de l’IPC i dels preus que 
s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barce-
lona al desembre de 2022. 

LLEGENDA                     

 N   NOVETAT    G  ACTIVITAT GRATUÏTA      PASSAPORT EDUNAUTA

INSCRIPCIONS ALS TALLERS                           

NORMATIVA                                   

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 governa-
mental 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’adap-
tarà 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 inscrip-
ció proporcional a les sessions fetes virtualment.
 
D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma tele-
màtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.



TALLERS                                                
 

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA                                

IOGA                 

1. Grup A
Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Del 12 de gener al 16 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

2. Grup B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 12 de gener al 16 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

PILATES               

3. Grup A
Dilluns, de 18.45 a 19.45 h 
Del 9 de gener al 13 de març
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

4. Grup B
Dimecres, de 18.45 a 19.45 h
De l’11 de gener al 15 de març
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

ZUMBA DANCE                    

5. Grup A
Dimecres, de 19 a 20 h
De l’11 de gener al 15 de març
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

6. Grup B
Dimecres, de 20 a 21 h
De l’11 de gener al 15 de març
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

7. FITNES DANCE             

Dilluns, de 20.15 a 21.15 h   
Del 9 de gener al 13 de març
Total d’hores: 10 | Preu: 37.63 €

8. REEDUCACIÓ POSTURAL I DE   
MOVIMENT              

Dissabtes, de 10.30 a 12 h
Del 14 de gener al 18 de març
Total d’hores: 15 h | Preu: 56.45  €

9. KUNDALINI IOGA            

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Del 10 de gener al 14 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45  €

10. JOCS DE MEMÒRIA              

Dimarts, de 11.45 a 13.15 h  
Del 10 de gener al 14 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45  €

ARTESANIA, TÈXTIL            
I ARTS DECORATIVES             

11. LABORS: PATCHWORK, MITJA,                     
GANXET I MOLT MÉS!             

Dijous, de 15.30 a 17 h
Del 12 de gener al 16 de març
Total hores: 15 | Preu: 50.28 €
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12. CERÀMICA                

Ens endinsarem en el món de la ceràmica: 
crearem peces d’ús utilitari o decoratiu a tra-
vés de les principals tècniques de modelat-
ge i experimentarem algunes tècniques de 
decoració sobre ceràmica.
No cal experiència prèvia.
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Del 30 de gener al 13 de març
Total hores: 14 | Preu: 52,68 €  + material

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES            

13. DIBUIX I PINTURA                 
  
Dimecres de 17.30 a 19 h
De l’11 de gener al 15 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ           

14. CUINA D’HIVERN           

Aprofitem la millor època de l’any pel “xup 
xup”, cremes, guisats, i llegums tot ben ca-
lentet!
Dimarts, de 19 a 21 h
Del 17 de gener al 7 de març
Total hores: 16 | Preu: 60,21 € + material 

LLENGÜES           

15. APRENEM  ANGLÈS CANTANT          
I MÉS           

Aprendrem anglès d’una forma divertida, es-
coltant cançons i aprenent i entenent les seves 
lletres. També podem veure vídeos i fragments 
de pel·lícules i discutir-los per millorar el nostre 
nivell d’anglès. Veuràs com ràpidament la teva 
conversa és més fluida i t’ho passaràs genial!
Cal un nivell preintermedi.
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Del 10 de gener al 14 de març
Total hores: 15 | Preu: 56,45 €

BALLS DE SALÓ O BALLS         
TRADICIONALS            

16. BOLLYWOOD             

Calen coneixements bàsics.
Dimarts, de 19.30 a 21 h  
Del 10 de gener al 14 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

17. SALSA I RODA               

Calen coneixements bàsics. Cal venir en 
parella.
Divendres, de 19.45 a 21.15 h
Del 13 de gener al 24 de març 
(el 3 de febrer no hi haurà sessió)
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

18. SALSA INDIVIDUAL,            
PASSOS LLIURES        
    
Calen coneixements bàsics.
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
Del 13 de gener al 24 de març 
(el 3 de febrer no hi haurà sessió)
Total hores: 10 | Preu: 37,63 €
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19. DANSA AFROBRASILERA            

Dilluns, de 18.30 a 20 h  
Del 9 de gener al 13 de març
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

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 13 de gener al 17 de març
Total hores: 10 | Preu: 30.47 €

21. INICIACIÓ A LA DANSA           

De 3 a 5 anys  
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Del 10 de gener al 14 de març
Total hores: 10 | Preu: 30.47 €

22. GUITARRA PER A JOVES         

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 19 h  
Del 12 de gener al 16 de març
Total hores: 15 | Preu: 45.71 €

23. DIBUIX MANGA          

Vols aprendre els secrets del dibuix manga 
i saber com dibuixar als teus personatges 
preferits, o bé t’agradaria crear els teus pro-
pis? En aquest curs introductori et mostrem 
les bases anatòmiques, de gest i moviment 
perquè puguis aconseguir-ho.
A partir de 14 anys. No calen coneixements previs
Dimarts, de 17.30 a 19 h  
Del 10 de gener al 14 de març 
(el 14 de febrer no hi haurà sessió)
Total hores: 13,5 | Preu: 41,13 € + material

CÀPSULES              

24. DANSA POLINÈSIA          

Dansa d’origen de les illes del Pacífic Sud, 
d’estil alegre, divertit i molt expressiva amb 
un ritme contagiós i molts beneficis pel nos-
tre cos!
Dimecres, de 20 a 21.15 h
De l’1 de febrer a l’1 de març
Total hores: 6,25 | Preu: 23,52 €

25. LETTERING           

Taller d’Iniciació al Lettering manual on 
aprendràs les regles bàsiques per a dibui-
xar lletres, els materials adequats per a això 
i alguns exemples per a crear lletres d’estils 
diferents. Veurem diferents maneres d’apli-
car el color i varietat d’aplicacions i usos 
d’aquesta tècnica.
Dimecres 8 de febrer, de 19.15 a 21.15 h
Total hores: 2 | Preu: 7,53 € 

26. EL MÓN A LA CUINA          

Servim el Món en diferents plats de diverses 
cultures, adaptats a ingredients de proximi-
tat. En concret ens endinsarem i assabori-
rem plats asiàtics i del mediterrani oriental: 
Pa bao, rollitos primavera, hummus, baba-
ganush...i molt més! 
Dimarts, de 19 a 21 h
Del 21 al 28 de març
Total hores: 4 | Preu: 15.05 € + material
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CICLES I ACTIVITATS                        
 

NIT DE CRIMS                                      

Divendres i diumenge 3 i 5 de febrer
Prepara les teves habilitats d’investigació  perquè torna la nit més misteriosa de l’any, un cop 
més seràs part fonamental de la història i et necessitarem per desvetllar els secrets dels i les 
nostres protagonistes i l’assassinat d’una d’elles... T’atreveixes? 

(Consulta’n la informació al díptic específic)

 

G

 
CARNAVAL             
 
Dissabte 18 de febrer
Tingues la disfressa ben preparada perquè 
el Carnaval arriba amb força al Carmel!
 
(Consulta’n la informació al díptic específic)

                            

DIA DE LA DONA              
 
Dissabte 11 de març
Jornada lúdica emmarcada dins dels actes 
del Dia de la Dona, amb diferents activitats 
reivindicatives i reflexives.

(Consulta’n la informació al díptic específic)
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VIU EL DISSABTE!            

Viu el centre cívic en cap de setmana, amb 
un munt d’activitats gratuïtes!! Reserva la 
teva plaça!

1.COSTURA CREATIVA. PREPARA LA         
TEVA DISFRESSA PEL CARNAVAL!               

A partir de roba i material vari, aprendrem a 
transformar la roba en desús com un mate-
rial en potència per iniciar la nostra disfressa 
de Carnaval, obrint la ment i despertant l’en-
giny dels participants!
Dissabte 28 de gener, de 10.30 a 13 h

2. DIBUIXOS NATURALS           
EN FAMILIA!               

Taller familiar: amb fulles o altres elements 
naturals crearem imatges que podrem ex-
posar per decorar casa nostra o per regalar
Dissabte 11 de febrer, de 10.30 a 13 h

3. PRIMERS AUXILIS           

Aprendrem primers auxilis davant d’una 
parada cardiorespiratòria i com actuar en 
aquests casos mitjançant el protocol de re-
animació amb DEA, entre altres coses que 
tots i totes hauríem de conèixer!
Dissabte 25 de febrer, de 10.30 a 12.30 h

 

4. DANSA CREATIVA I TERAPÈUTICA         

Ballarem centrant-nos en el treball corporal 
per a estimular el procés creatiu i expressiu i 
aconseguir el benestar físic, psíquic, afectiu 
i social, utilitzant com a suport la dansa i el 
moviment. Desenvolupem la capacitat crea-
dora i expressiva alhora que ho passem bé i 
gaudim amb la dansa.
Dissabte 18 març, de 10 a 11.30 h

Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Car-
mel o mitjançant la pàgina web. Places 
limitades
 

 

EXPOSICIONS                

Del 9 al 29 de gener
Absolutament per(a)fecte
I·lustració, a càrrec de Gemma Bru

Del 6 al 26 de febrer
Paisatges i marines
Pintura, a càrrec de José Parreño i Pilar 
Barbarà

Del 6 al 26 de març
Cicatrius
Fotografia, a càrrec de Cristina Doñate
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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!
 
Dimecres 15 de febrer, a les 18 h   
Diversitats de cultes a Horta Guinardó: 
visita a la comunitat Jueva 
Bet Shalom           

La religió jueva és la primera de les grans 
religions monoteistes (la segueixen el cris-
tianisme i l’islam), i neix al voltant de l’any 
2.500 aC. Actualment es calcula que hi ha 
uns catorze milions de fidels arreu del món. 
Els seus fidels, (jueus/jueves) creuen que no-
més hi ha un Déu i tenen un llibre sagrat que 
és la Torà. Us convidem a visitar la Comuni-
tat Jueva Bet Shalom, on podrem conèixer 
d’aprop i conversar amb la comunitat.

El punt de trobada es confirmarà per correu 
electrònic a les persones inscrites.

*Consulta les visites a centres de culte que 
ofereixen els altres centres cívics del districte.

Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Car-
mel fins al 27 de gener. Places limitades.

Març
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 Car-
mel. Places limitades.

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 a provar els nostres bucs d’assaig per 
a grups de música. Consulta’ns les condici-
ons 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 ciu-
tadanes 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.
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GRUPS I ENTITATS            

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS           
SENSE TRAVES            

CHICAS DE ORO           

GRUP DE SEVILLANES:            
LAS 40 PRIMAVERAS          

LUDOTECA ARIMEL            
 
Per a nens i nenes dels 0 als 12 anys, en di-
ferents grups i dies segons l’edat.
Per a més informació: tel. 93 256 33 48  
 
 
CENTRE DE SERVEIS           
SOCIALS EL CARMEL          

1a planta del Centre Cívic

ATENCIÓ PRESENCIAL
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9 
h a 13.30 h
Dijous de 15 h a 19.30 h

Per a programar una visita: 900 922 357

ATENCIÓ TELEFÒNICA
900 922 357
De dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
19 h
Divendres de 9 h a 15 h
Per contactar amb la vostra TS podeu dei-
xar missatge en aquest mateix telèfon.
 
URGÈNCIES
De 9 h a 14 h al CSS horta
Fora aquest horari al CUESB
C/ llacuna, 25. tel. 900 703 030

XARXA DE VOLUNTARIS DEL CARMEL   

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

BIBLIOTECA EL CARMEL - JUAN          
MARSÉ            
 
Dijous 19 de gener a les 18.00 h
Club de lectura de còmic
Un espai per descobrir i compartir la passió 
pels còmics.
Més sessions el 16 de febrer i el 16 març.
Cal inscripció prèvia.

Divendres 20 de gener a les 18.00 h
Fem cinema!
Cinefòrum. Projecció i debat al voltant 
d’una pel·lícula. Activitat quinzenal.
Entrada lliure. Places limitades.

Dimecres 15 de febrer a les 17.30 h
Llibres a escena.
Propostes escèniques de petit format, que 
combinen la narració amb el suport d’ob-
jectes, titelles o música.
A partir de 4 anys

Dimecres 15 de març a les 17.30 h
Contes a la mà.
Narració de contes per als més menuts.
De 2 a 4 anys

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



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

Districte
d’Horta-Guinardó


