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Dates d’inscripció: Del 13 al 22 de març del 2023
Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
Inici tallers: La setmana del 27 de març del 2023
Inscripcions en línia: Del 13 al 22 de març del 2023
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. 

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 30 de març al 8 de juny
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

2. Grup B
Dijous, de 19 a 20.30 h
Del 30 de març al 8 de juny
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

PILATES                  

3. Grup A
Dilluns, de 18.45 a 19.45 h 
Del 27 de març al 12 de juny
Total hores: 8 | Preu: 30.10 €

4. Grup B
Dimecres, de 18.45 a 19.45 h
Del 29 de març al 7 de juny
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

ZUMBA DANCE                        

5. Grup A
Dimecres, de 19 a 20 h
Del 29 de març al 7 de juny
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

6. Grup B
Dimecres, de 20 a 21 h
Del 29 de març al 7 de juny
Total hores: 10 | Preu: 37.63 €

7. FITNES DANCE                       

Dilluns, de 20.15 a 21.15 h   
Del 27 de març al 12 de juny
Total d’hores: 8 | Preu: 30.10 €

8. REEDUCACIÓ POSTURAL I DE                  
MOVIMENT          

Dissabtes, de 10.30 a 12 h
De l’1 d’abril al 10 de juny
Total d’hores: 10,5 h | Preu: 39,51  €

9. KUNDALINI IOGA             

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Del 28 de març al 6 de juny
Total hores: 15 | Preu: 56.45  €

10. JOCS DE MEMÒRIA          

Dimarts, de 11.45 a 13.15 h  
Del 28 de març al 6 de juny
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 30 de març al 8 de juny
Total hores: 15 | Preu: 50.28 €

12. CERÀMICA            

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h
Del 17 d’abril al 12 de juny
Total hores: 14 | Preu: 52,68 €  + material

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES         

13. DIBUIX I PINTURA          

Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Del 29 de març al 31 de maig
Total hores: 18 | Preu: 67.74 €

GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ                  

14. CUINA MEDITERRÀNIA                            

Vine a assaborir diferents menjars de diver-
sos llocs del Mediterrani: amanida de tomà-
quets rostits, tapa original de Malta, baba 
ganush de mig orient... la diversitat cultural 
arriba a la vostra taula!

Dimarts, de 19 a 21 h
De l’11 d’abril al 23 de maig
Total hores: 14 | Preu: 52,68 € + material 

BALLS DE SALÓ O BALLS           
TRADICIONALS        

15. BOLLYWOOD           

Calen coneixements bàsics.
Dimarts, de 19.30 a 21 h  
Del 28 de març al 6 de juny
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

16. SALSA I RODA              

Calen coneixements bàsics. Cal venir en 
parella.
Divendres, de 19.45 a 21.15 h
Del 31 de març al 9 de juny
Total hores: 15 | Preu: 56.45 €

17. DANSA AFROBRASILERA           

Dilluns, de 18.30 a 20 h  
Del 17 d’abril al 12 de juny
Total hores: 10,5 | Preu: 39.51 €

18. 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 
nostre cos!
Dimecres, de 20 a 21.15 h
Del 29 de març al 31 de maig
Total hores: 11,25 | Preu: 42,33 €



INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES      

19. 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 17.30 a 18.30 h
Del 31 de març al 9 de juny
Total hores: 10 | Preu: 30.47 €

20. INICIACIÓ A LA DANSA         

De 3 a 5 anys  
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Del 28 de març al 6 de juny
Total hores: 10 | Preu: 30.47 €

21. GUITARRA PER A JOVES          

De 8 a 14 anys
Cal portar la guitarra.
Dijous, de 17.30 a 19 h  
Del 30 de març al 8 de juny
Total hores: 15 | Preu: 45.71 €

22. BATUCADA INFANTIL          

Sent el ritme del Carmel en aquest taller 
d’iniciació a la batucada. Potenciarem la 
creativitat rítmica que totes tenim a dins 
alhora que gaudim i convertim la percussió 
en llenguatge artístic.
A partir de 5 anys. 
No calen coneixements previs
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 h  
Del 15 d’abril al 20 de maig
Total hores: 5 | Preu: 15.24 €

CÀPSULES          

23. LETTERING         

Dimecres, de 19.30 a 21.15 h
Del 19 d’abril al 17 de maig
Total hores: 8,75 h | Preu: 32,93 € 

24. RESTAURACIÓ DE MOBLES      

Vols donar-li una nova vida o un nou aire als 
teus mobles? Aquí ho podràs aconseguir 
amb la tècnica i material idoni. Res que no 
pugui canviar d’estil un decoupage, barnis-
sat o nova pintura!
Divendres, de 17 a 19 h
Del 5 de maig al 2 de juny
Total hores: 10 | Preu: 37,63 € + material

25. XERRADA “LA REPRESENTACIÓ          
DE LA DONA AL CINEMA”        

Xerrem i debatem envers com ha evolucionat 
la representació femenina al llarg de la histò-
ria del cinema, com s’ha retratat a la dona en 
els diferents gèneres cinematogràfics.
Maig 
Total hores: 1.5 h | Preu: gratuït 

26. MENJAR SENSE COBERTS        

Fàcil de fer i fàcil de menjar! Cuinarem plats 
d’aquells que agraden a tothom i alegren 
qualsevol taula!
Dimarts, 30 de maig, de 19 a 21 h 
Total hores: 2 | Preu: 7,53 € + material

27. HAMBURGUESES I PANETS          
Taller familiar!            

Les millors hamburgueses mereixen els 
millors panets. Cuinem en família i mengem 
la cuina “feta a casa”.
Dimarts, 6 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Total hores: 2 | Preu: 7,53 € + material
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CICLES I ACTIVITATS                        
 

PASSEJADA AMB BARRETS          

16 d’abril
Us animem a participar d’aquest esdeveni-
ment de ciutat tan peculiar, organitzat per 
per les capelleres barcelonines Cristina de 
Prada i Nina Pawlowsky. Només cal que et 
posis el barret, la gorra, el tocat...i surtis de 
casa amb moltes ganes de passejar i lluir el 
teu cap per la ciutat. Des del centre cívic us 
acompanyarem en la creació d’algun tocat 
divertit i singular i anirem totes juntes per 
gaudir d’aquest matí tan divertit! 

(Consulteu-ne la informació al díptic específic)

FIRA D’ABRIL             

Divendres 21 d’abril
Celebrarem al Centre Cívic aquesta festa 
andalusa amb música i sevillanes.

DE MARSÉ A MERCÈ                     

Dissabte 22 d’abril
Itinerari literari i artístic sota el guiatge dels 
universos literaris de Juan Marsé i de Mercè 
Rodoreda. Una descoberta particular d’una 
part del patrimoni físic, cultural i simbòlic 
dels barris del Carmel, Guinardó, Baix Gui-
nardó i Can Baró. 
 
Cal inscripció prèvia del 6 al 22 d’abril 
Activitat gratuïta

RECOLLIDA DE RESIDUS A LA   
CREUETA DEL COLL           

Dissabte 20 de maig, d11 a 12.30 h
Per millorar el planeta comencem pel nostre 
entorn més proper!
Organitzem una segona neteja de l’entorn, 
aquest cop de la muntanya de la Creueta del 
Coll.
Activitat organitzada conjuntament amb el 
Centre Cívic Teixonera i el Centre Cívic El 
Coll - La Bruguera, emmarcada dins la Festa 
de la Primavera Verda.
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1. FES EL TEU BARRET O TOCAT PER          
LA PASSEJADA!             

Dissabte 1 d’abril, de 10.30 a 12.30 h
Porta una gorra, barret o complement per 
posar al cap i t’ajudarem a crear una peça 
única, original i divertida perquè puguis 
acompanyar-nos a la passejada amb barrets 
per Barcelona!

2. AVIS I ÀVIES & INFANTS,                
TOTHOM A BALLAR!             

Dissabte 15 d’abril, de 10.30 a 12 h
Avis i àvies, nets i netes, a moure l’esquelet! 
Us animem a que vingueu a ballar amb no-
saltres, en un matí ben divertit.

3. SWING EN PARELLA           

Dissabte 6 de maig, de 10.30 a 12 h
Deixa fluir el cos i aprèn a ballar amb flow 
amb aquest estil de dansa, alegre i actiu, 
que és pur ritme, nascut al barri de Harlem!

CEL DEL CARMEL                                 

Del 15 al 27 de maig  
Enguany el Cel del Carmel torna a marxar d’excursió! Estem preparant moltes sorpreses 
per passar un dia de pel·lícula! A més a més, us espera una setmana d’espectacles, sor-
preses, postes de Sol, música, pluja d’estels i moltes coses més.
(Consulteu-ne la informació al díptic específic)

VIU EL DISSABTE!                                       

Viu el centre cívic en cap de setmana, amb un munt d’activitats gratuïtes!! 
Reserva la teva plaça!
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel o mitjançant la pàgina web. Places limitades
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EXPOSICIONS               

LA REALIDAD DEL COLOR
De l’11 al 30 d’abril
Pintura, a càrrec de Nito (Juan Solé)

POSTPRODUCCIÓ AL CINEMA
Del 8 al 28 de maig
Fotografia, a càrrec del Centre Cívic Carmel

SOTA LA PELL
Del 5 al 25 de juny
Dibuix i pintura, a càrrec d’alumnes de 1r de 
batxillerat artístic de l’Escola Virolai

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!

CASA DE L’AIGUA
Maig
Visita a la Casa de l’Aigua a la Trinitat Vella. 
S’explica la història del subministrament de 
l’aigua a Barcelona. S’inicia a la Casa de 
l’Aigua de la Trinitat Vella i s’acaba a la de la 
Trinitat Nova, travessant pel túnel sota l’av. 
Meridiana.
Preu: Gratuït
Cal inscriure-s’hi prèviament al CC Carmel. 
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.



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 alimentà-
ria, assessorament laboral i d’habitatge.
Tel. 722 199 385

BIBLIOTECA EL CARMEL - JUAN 
MARSÉ            

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA 
NEGRA BARCELONINA
Dilluns 17 d’abril a les 18.30 h
Un club per descobrir l’estreta relació de 
Barcelona amb la novel·la negra i apro-
par-nos a autors que ens han narrat la part 
fosca i més desconeguda de la nostra ciutat.
Cal inscripció prèvia

CLUB DE LECTURA DE CÒMIC
Dijous 20 d’abril a les 18.00
Espai per compartir la passió pels còmics 
mitjançant la lectura i el comentari a través 
de diferents autors, gèneres i tipologies de 
còmic.
Cal inscripció prèvia.

CONTES A LA MÀ
Dimecres 3 de maig a les 17.30 h
Narració de contes per als més menuts.
A càrrec de Núria Clemares
De 2 a 4 anys

LLIBRES A ESCENA. IMAGINACIÓ
Dimecres 17 de maig a les 17.30 h
Sessió contacontes. Contes curts, alguns 
amb text i d’altres sense, per escoltar i tam-
bé per poder participar.
A càrrec de Gisela Llimona.
A partir de 4 anys

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



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


