
1

ACTIVITATS,
TALLERS
I SERVEIS

Centre Cívic
El Coll - La Bruguera

Abril - juny de 2023



2

El Centre Cívic El Coll – La Bruguera és un espai de troba-
da i de difusió, obert a totes les manifestacions socials i cul-
turals. 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 desen-
volupen les seves activitats socioculturals. Podeu sol·licitar la 
cessió d’espais per a realitzar-hi les vostres.

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 co-
nèixer els altres edificis del barri que també hi van formar part, 
truca’ns o escriu-nos un correu.
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CALENDARI                          

ABRIL                         

MAIG                         

JUNY                         

Dijous 6 A les 17h Activitat per a Joves, Malson a la cuina!

Dimecres 19 A les 16.30h Xerrada-taller: festes divertides i saludables

Del 20 d’abril 
al 20 de maig

Horari d’obertura 
de l’equipament Exposició ”Al Coll de l’Aventura”

Dijous 20 A les 11h Passejada de Gent Gran: Muntanya Pelada

Dijous 20 De 17 a 21h Activitat per a Joves, Intercanvi de llibres

Divendres 21 A les 21:30h Concert Sant Jordi Rebel amb “Hardcore Hits 
Cancer”

Divendres 21 A partir de les 17h Festa de Sant Jordi per a Tothom

Dijous 27 17.30h Masterclass de dansa per a gent gran

Divendres 28 A les 18h Espectacle infantil, Super Bleda BDC

Del 2 al 25 Cicle Primavera Verda 2023

Del 2 al 20 Renova la teva Roba

Divendres 5 A les 20h Concert, Rythm & blues amb Wax & Boogie

Diumenge 7 Matí Espectacle infantil, Sortida al Parc de l’Oreneta

Divendres 5 A les 19h Activitat per a Joves, “graffiti meets reggae”

Dimecres 10 A les 18h Itinerari: la revolució de les plantes oblidades

Dijous 11 A les 18.30h Taller d’Eco Prints

Dijous 18 A les 11h Passejada de Gent Gran: Parc de Cervantes

Dijous 18 A les 19h Taller de cuina silvestre

Dijous 18 A les 17 h Activitat per a Joves, Fem objectes amb resina

Divendres 19 A les 17h Activitat per a Joves, Passejada a la Muntanya 
Pelada

Dissabte 20 De 10 a 18h Festa Verda

del 22 al 25 De 16.30 a 19.30 h Renova la teva joguina

Del 25 maig
al 30 juny

Horari d’obertura 
de l’equipament Exposició “Altres escenaris possibles”

Dijous 25 A les 17.30h Renova la teva roba i fes la teva “Tote bag”

Dijous 25 A les 11h Visita per a Gent Gran La Ciutat del Born

Divendres 26 A les 16.30h Activitat Infantil, L’hora del Pati

Dijous 1 A les 11h Passejada de Gent Gran: Parc de les aigües

Del 9 al 18 Festa Major del Coll

Dijous 15 A les 11h Passejada de Gent Gran: Font de la Budellera

Divendres 16 A les 18h Cinema en família, El Grúfal

Diumenge 18 A les 20h Havaneres de Sant Joan
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TALLERS CULTURALS                                                                                                                                        
               
Els tallers comencen a partir del 24 d’abril. Les inscripcions 
són a partir del 27 de març, de dilluns a divendres de 10.15 a 
13.45h i 16.15 a 21.30h. Les persones interessades en aco-
llir-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 

IOGA
Dilluns, de 18.45 a 20.15h               
Del 24 d’abril al 19 de juny 
Preu: 39,51 €
Gràcies a la pràctica del hatha 
ioga, aprendrem a relaxar-nos 
i revitalitzar-nos, tot carregant 
el cos d’energia. 
Professora: Delphine Fauvet

PILATES
Dilluns, de 20.15 a 21.45h         
Del 24 d’abril al 19 de juny 
Preu: 39,51 €
El Pilates millora el teu estat 
integral, mitjançant un reper-
tori d’exercicis fluids, precisos 
i eficaços que fusionen la força 
muscular i el control mental. 
Professora: Valentina Medel

TAI-TXI-TXUAN I TXI-KUNG
Dimarts, de 19 a 20.30h        
Del 25 d’abril al 13 de juny 
Preu: 45,16 €
Amb exercicis respiratoris, es-
tiraments, auto-massatge i me-
ditacions aconseguirem que 
l’energia circuli, afavorint la sa-
lut, la consciència i la vitalitat. 
Professora: Gemma Ordóñez

INICIA’T AL RUNNING
Dilluns, de 19 a 20.30h              
Del 24 d’abril al 19 de juny 
Preu: 39,51 €
Aprendrem les bases per inici-
ar-nos en la pràctica del Run-
ning amb tota seguretat. Amb 
l’acompanyament d’un tècnic 
en educació física i entrenador 
professional, sortirem a cór-
rer als diferents parcs i espais 
verds del barri, suma’t al Run-
ning i posa’t en bona forma!
Professor: Arnau Canet

SALUT I BENESTAR

ZUMBA  
Dimarts, de 20.30 a 21.30h      
Del 25 d’abril al 13 de juny 
Preu: 30,10 €
Vine a gaudir d’aquesta nova 
forma de practicar esport tot 
combinant exercicis de tonifica-
ció amb passos de balls llatins. 
Professor: Enrique Dorado

GIMNÀSTICA I BALL
Dimecres, de 10 a 11.30h                                               
Del 26 d’abril al 14 
de juny Preu: 45,16€                                     
Targeta Rosa: 21,49€
Taller indicat tant per a gent 
gran com per a qualsevol al-
tra edat. Combinació de ball, 
gimnàstica i estiraments, per 
al manteniment de tot el cos, 
i una bona correcció postural. 
El ritme s’adapta a tothom.
Professora: Paquita Castillo

EXPRESSIÓ I MOVIMENT
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EXPOSICIONS

AL COLL DE L’AVENTURA. 
SILVER KANE I FRANCISCO 
GONZÁLEZ LEDESMA
Del 20 d’abril al 20 de maig

Una exposició sobre  Francis-
co González Ledesma, el seu 
món, els còmics i les novel·les 
d’aquest il·lustre veí del Coll, 

guionista i autor de bolsilibros 
de l’editorial Bruguera. Un autor 
que durant anys va escriure sota 
el pseudònim de Silver Kane, 
amb una producció de novel·les 
enorme. Escriptor de tots els 
gèneres, molts de vosaltres el 
recordareu especialment per les 
seves històries de l’Oest, que van 
fer somiar a tota una generació.
A càrrec de: Joaquim Noguero

ALTRES ESCENARIS       
POSSIBLES
Del 25 de maig al 30 juny
Una exposició fotogràfica, que 
viatjarà pels diferents barris de 
la ciutat, on descobrir desenes 
d’espais escampats per tots els 
racons de Barcelona que pro-
gramen concerts de tots els es-
tils i per a tota mena de públics.
A càrrec de Nando Cruz

AGENDA D’ACTIVITATS

HAMBURGUESES VEGANES                                 
I ALTRES “CARNS”           
VEGETALS – NOU!  
Dimarts 20 de juny                                     
De 19 a 21.30                                                         
Preu: 9,41 €                                         
(taller amb suplement)
En aquest taller monogràfic ela-
boraràs delicioses receptes i 
aprendràs a fer les teves ham-
burgueses vegetals casolanes, a 
més descobriràs com amb pocs 
elements pots cuinar altres alter-
natives saludables a la carn.
Professora: Marta Toledo

RECURSOS

ESPECTACLES I CONCERTS 

seu propi llenguatge. Són nota-
bles les seves influències Kan-
sas City, el blues texà i el r&b 
dels anys 50 del segle XX. Una 
oportunitat per gaudir de la veu i 
el talent únics d’aquest especta-
cular trio de blues!
A càrrec de Wax & Boogie; Ster 
Wax (veu), David Giorcelli (pia-
no) i Reginald Vilardell (bateria)

RYTHM & BLUES AMB 
WAX & BOOGIE
Divendres 5 de maig a les 21h
Wax & Boogie s’ha convertit en 
els darrers anys en una de les 
millors bandes de blues, rythm 
& blues i el boogie woogie. Ca-
paç de captar l’essència i l’es-
perit del blues adaptant-lo al 

Veniu a gaudir de la millor proposta de música i cultura sense sor-
tir del barri. Activitats gratuïtes amb reserva prèvia.
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FESTA MAJOR 2023
Del 9 al 18 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.  

DIADA DE SANT JORDI, 
PER A TOTHOM!
Divendres 21 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 dife-
rents espais per fer manualitats 
i un punt d’intercanvi de llibres.
• 17h Taller de roses
i punt de llibre
• 17.30h Xocolatada
per a tothom
• 17 a 19h Punt d’intercanvi
de llibres
• 18h Contes cantats 
a càrrec de Lucía Barea
Lloc: Plaça Laguna Lanao
*només llibres en bon estat i 
format d’intercanvi directe

CICLES 

CICLES FESTIU I POPULAR

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL  

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

aclucant els ulls ja no es veu i 
pot salvar qui convingui només 
dient “un-dos-tres-salvats”. Però 
el més important de tot és que, 
quan sorgeix un problema real, 
una necessitat de veritat, ella té 
el superpoder més real de tots: 
la imaginació!
A càrrec de la Cia. LA BLEDA
Per a reserves i més info:
www.districtecultural.barcelona

“SUPER BLEDA”
Divendres 28 d’abril a les 18h
Tots i totes tenim superpoders! 
Els tenim tan amagats que cos-
ten de trobar, però quan els ne-
cessitem, apareixen. La Bleda 
té la força d’una formiga perquè 
pot aixecar set vegades el pes 
d’una formiga, té el poder de 
desaparèixer perquè només 
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CICLE PRIMAVERA VERDA 2023 

Del 2 al 25 de maig
Sota el lema TREBALLEM PEL CLIMA EN QUÈ VOLEM VIURE, 
us oferim un programa d’activitats entorn dels valors de l’ecologia 
i la sostenibilitat. Enguany us convidem a participar d’un seguit 
d’activitats on l’acció directa i el compromís personal contra el 
canvi climàtic en són els protagonistes. T’hi esperem!

de cotó i aprèn a crear estam-
pats de manera sostenible fent 
servir flors, fulles i altres ele-
ments de la natura.
A càrrec de Mònica Julian

TALLER DE CUINA              
SILVESTRE
Dijous 18 de maig de 19 a 21h
David Balsells, dietista, fitote-
rapeuta i pagès, ens ensenyarà 
a reconèixer i cuinar algunes de 
les plantes que creixen al nos-
tre voltant i prepararem recep-
tes delicioses i sorprenents.

FESTA VERDA
Dissabte 20 de maig,                   
de 10 a 18h
Torna La Festa Verda! una 
oportunitat per a celebrar 
els nostres valors compartits 
d’ecologia i sostenibilitat. Sota 
el lema “ Treballem pel clima 
en què volem viure”, la festa 
tornarà a reunir a diferents co-
munitats i associacions entorn 
del compromís pel medi ambi-
ent. Música, tallers ambientals i 
festa per a tothom!
Lloc: Parc de la Creueta del 
Coll

RENOVA LA TEVA ROBA I 
FES LA TEVA TOTE BAG
Dijous 25 de maig,                      
a partir de les 17.30h
Gràcies a les companyes de 
l’ONG “La Tela Late”, apren-
drem a donar una segona vida 
a la roba que no estem fem ser-
vir. Vine a fer volar la teva cre-
ativitat i sortiràs del taller amb 
la teva tote bag customitzada 
amb el teu toc personal.
Activitat inclosa dins del pro-
grama Renova la Roba i Co-
organitzada amb l’ONG la tela 
late

RENOVA LA TEVA ROBA
Del 2 al 20 de maig,                    
de 16h a 21h
Uneix-te a aquest programa 
municipal d’intercanvi i por-
ta’ns la roba que ja no et poses, 
aconsegueix tickets i participa 
a l’intercanvi que farem durant 
la Festa Verda.
Recollida de roba:
del 2 al 18 de maig
Intercanvi:
20 de maig a la Festa Verda

ITINERARI: LA REVOLUCIÓ                                         
DE LES PLANTES           
OBLIDADES
Dimecres 10 de maig,                 
de 18 a 20h
De la mà del Col·lectiu Eixarco-
lant, passejarem i descobrirem 
les plantes silvestres comes-
tibles del nostre entorn, amb 
l’objectiu de transformar el 
model agroalimentari i recon-
nectar tant amb la natura que 
duem a dins com amb la que 
creix, espontània, als esco-
cells, als parcs i al bellmig de 
les esquerdes del formigó. 
A càrrec de Col·lectiu
Eixarcolant. 
Gràcies a: Pla Clima -
Ajuntament de Barcelona 
Inscripcions a
aula@boscturull.cat
93 213 39 45 / 722 57 37 34  

TALLER D’ECOPRINTS
Dijous 11 de maig,                      
de 18.30 a 20.30h
Porta la teva bossa o samarreta 
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SERVEIS                                                                                                                                               

ESPAI DE TROBADA

ACTIVITATS I TALLERS

MASTERCLASS DANSA
Dijous 27 d’abril a les 17.30 h
Celebrem el dia de la dansa 
amb una masterclass de swing 
i una exhibició i classe pràctica 
del grup de bachata Tu Sazón. 
Que el ritme no s’aturi!

CICLE DE PASSEJADES 
Dijous a les 11 h. Quinzenal
Coneixem els beneficis que 
aquesta activitat física com-
porta, a més és una de les 
millors maneres de conèixer a 
les nostres veïnes i el nostre 
entorn.
20 d’abril: Muntanya Pelada
18 de maig: Parc de Cervantes
1 de juny: Parc de les Aigües 
15 de juny: Collserola-Font de 
la Budellera 

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. 

BALLS EN LÍNIA 
Dimarts de 17 a 18.30 h  
Aquesta classe està orientada 
a persones que volen aprendre 
diferents ritmes sense parella. 
Per a passar-s’ho molt bé.

MANUALITATS 
Dimarts de 17 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

CLUB LECTURA 
Dimecres quinzenal de 17.30 
a 19 h
Espai per als amants dels lli-
bres on poder compartir la 

L’Espai de gent gran facilita una programació d’activitats i recur-
sos 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.

ESPAI DE GENT GRAN                                                                                                                          

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.
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passió per la lectura. 
Amb la col·laboració de la Bibli-
oteca El Carmel – Juan Marsé

TALLER D’EMOCIONS 
Dimecres del 10 al 31 de maig 
de 16.30 a 18 h 
Aprendre a identificar emoci-
ons i com fer una bona gestió 
és fonamental per cuidar de 
la nostra salut. Cal inscripció 
prèvia. 
A càrrec de la Creu Roja de 
Barcelona

TALLER DE FACTURACIÓ
Per aconseguir una transfor-
mació en el model energètic 
cal conscienciar-nos sobre 
la necessitat i la importància 
de fer un bon ús de l’energia. 
Aquest bloc consta de tres ta-
llers:
12 de maig d’11 a 12.30 h
Desmuntem la factura
de la llum
19 de maig d’11 a 12.30 h
Bo social + bo tèrmic
26 de maig d’11 a 12.30 h
Entendre la factura
de l’aigua
Aquesta activitat s’emmarca 
dintre del cicle Primavera Verda

FORMACIONS

TALLER DE SMARTPHONES

Dilluns del 8 de maig al 19 de 
juny d’11 a 13 h. 6 sessions 
Formació destinada a guanyar 
autonomia en la pràctica de la 
telefonia mòbil. Aprendrem a 
fer recerques útils i treure par-
tit de les aplicacions per la vida 
del dia a dia . Nivell iniciació-
mig. Places limitades. 

SORTIDES CULTURALS 

VISITA COMENTADA A LA 
CIUTAT DEL BORN
Dijous 25 de maig a les 11h
Contemplar el jaciment de l’An-
tic Mercat del Born és fer una 
aproximació a la vida quotidia-
na de la Barcelona de finals del 
segle XVII i principis del XVIII, 
un espai únic i excepcional. 
Places limitades. 

CICLES FESTIUS I POPULARS 

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 di-
versos espais del Districte de 
Gràcia. Per a més informació, 
consulteu la programació es-
pecífica a partir d’abril.

HAVANERES DE SANT 
JOAN
Diumenge 18 de juny a les 
20 h
Celebrem el Sant Joan amb 
el grup d’havaneres Montjuïc i 
rom cremat. No t’ho perdis!
Activitat emmarcada dintre del 
programa de Festa Major
Lloc: Plaça Laguna Lanao
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Amb més de 30 anys d’història, El Casal de Joves del Coll ofe-
reix múltiples activitats:  tallers, concerts, xerrades, exposicions 
i molt més. Si tens entre 12 i 30 anys, aquest és el teu espai.

CASAL DE JOVES                                                                                                                                            

ESPAI DE TROBADA
Passa una bona estona amb 
els teus amics per xerrar, riu-
re, jugar a ping-pong, jocs de 
taula o escoltar música entre 
moltes altres activitats. 
Horari: de dilluns a divendres 
de 17 a 21h
Adreça: C/ Duran i Borrell, 24
Contacte: Tel. 93 256 28 74

WhatsApp: 697 61 63 06
Instagram: @casaljovesdelcoll
casaljoves@ccelcoll.org

BUC D’ASSAIG   
Tens un grup? Vols cantar o to-
car un instrument? Vine al casal!
Preu: 4,61 € / hora
32,43 € / 8 hores

AGENDA D’ACTIVITATS

XERRADA I TALLER DE 
FANZINE 
Dijous 13 d’abril a les 19h
Amb Cinta Tort @Zinteta, mes-
tra d’educació artística, pintora 
i activista. 
Cal inscripció prèvia. 

CONCERT SANT JORDI 
REBEL
Divendres 21 d’abril                      
a les 21.30h
HCXHC (Hardcore Hits Cancer) 
és una associació sense ànim 
de lucre, l’objectiu principal 
de la qual consisteix en ajudar 
anímicament i econòmicament 
malalts de càncer i recaptar di-
ners per a donar a fundacions, 
especialment infantils; organit-
zant festes, concerts i venda 
de marxandatge. Tot això re-
lacionat amb la música Hard-
core, Punk-rock i Metall. En 
aquesta ocasió amb l’actuació 
de Bro hymns, Paüra, Super 
heavy Bricks i Kubiak.
Lloc: Sala d’actes del Centre 
cívic, entrada carrer Aldea 15

GRAFFITI MEETS REGGAE
Divendres 5 de maig a partir 
de les 19h
Activitat amb taller de graffi-
ti per a joves adolescents a 
càrrec del grafiter Tizne. Fi-
nalment el Tizne (Pedro José 
Sanchez) acabarà el graffiti de 
la paret del casal de joves en 
directe amb la música de Ka-
para Sound in session. Tizne 
és un artista molt conegut als 
barris de Vallcarca i el Coll on 
col·labora molt activament en 
el moviment veïnal i la cultura 
alternativa. Té intervencions de 
graffiti a carrers i centres so-
cials a ciutats com Barcelona, 
Madrid, Bilbao i Granada.

ACTIVITATS JOVES DE LA 
FESTA MAJOR DEL COLL 
2023 
Del 9 al 18 de juny 

BARRAQUES DEL COLL 
Divendres  9 i 10 dissabte de 
Juny,  a partir de les 21h. 
Actuació de Les Salvatges, Ru-
ïnosa i les strepers de Rahola 
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(Guanyadores del DMJ 22), 
TRIBADE i altres. Després mú-
sica a les barraques. 
Lloc: Parc de la Creueta 

CORREFOC DE FESTA 
MAJOR
Dissabte 10 de juny a les 20.30h
Itinerari a concretar

COLL REGGAE SOUND 
SYSTEM 
Dissabte 17 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 electrònica 

basat en les raves de finals dels 
80. Vine i prova-ho!
Professor: Òscar Cabero.
Curs gratuït.

Des del Casal de Joves oferim un espai obert i gratuït per als nois 
i noies de 12 a 16 anys on poder expressar les seves inquietuds i 
fer propostes per tal d’elaborar un calendari d’activitats segons els 
seus interessos. Ens trobem cada tarda al casal! Vine i participa!
Espai d’estudi: Cada tarda pots venir a fer feina de l’institut al 
Casal de Joves, et reservem un espai! (Gratuït). 
Informació al web, al casal o escrivint a: adolescents@ccelcoll.org

L’ESPAI ADOLESCENTS DEL CASAL DE JOVES DEL COLL                                                                                                                                             

ACTIVITATS

MALSON A LA CUINA!
Dijous 6 d’abril de 17h a 20h
Concurs de cuina per a adoles-
cents.

INTERCANVI DE LLIBRES 
ABANS DE SANT JORDI
Dijous 20 d’abril de 17h a 21h
Vine a intercanviar llibres abans 
de Sant Jordi, per a tu i per a 
regalar.

FEM OBJECTES AMB 
RESINA
Dijous 18 de maig de 17h a 20h

PASSEJADA A LA              
MUNTANYA PELADA
Divendres 19 de maig de 17h 
a 19h
Descobrim la natura que ens 
envolta molt a prop de nosal-
tres. Activitat dins el Cicle de la 
Primavera Verda. 

CÒCTELS PER LA FESTA 
MAJOR
Divendres 9 de juny a les 17h 
Preparem còctels variats sense 
alcohol. 
Al Parc de la Creueta del Coll
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XERRADA-TALLER: 
FESTES DIVERTIDES I 
SALUDABLES
Dimecres 19 d’abril de 17 a 
19h
Nadal, aniversaris, dolços, 
pastissos,... Com podem ce-
lebrar les festes amb una ali-

mentació saludable i inclusiva?
Mentre parlem d’educació, 
aprendrem idees, trucs i re-
ceptes perquè els nostres in-
fants gaudeixin d’una oferta de 
begudes i aliments deliciosos i 
saludables
Activitat a càrrec d’Àlex Pérez, 
dietista i nutricionista del CAP 
Vallcarca Sant-Gervasi.

AGENDA D’ACTIVITATS

ESPAI PER A FAMÍLIES
Infants de 0 a 3 anys            
acompanyats d’un adult
Dies d’obertura i horaris:
Els dimarts de 10 a 12h i les tar-
des de dilluns a divendres de 
16.30 a 19.30h.
Les famílies podran 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
Dies d’obertura i horaris:
Dilluns i divendres de 16.30 a 19 h

Inscripcions
De l’11 al 14 d’abril
Matins: de 10.30 a 13.30 h
Tardes: de 16.30 a 20.30 h

Preus
1 dia a la setmana:
16,07 €/trimestre
2 dies a la setmana:
22,51 €/trimestre
3 dies a la setmana:
29 €/trimestre
4 dies/setmana:
35 €/trimestre
Ús puntual-1 dia: 1,82 €/dia
Abonament 5 dies: 8 €
Abonament 10 dies: 16 €.

Descomptes
Primer germà 25% i segon 50%

Contacte
Tel. 93 256 28 86
casalinfantil@ccelcoll.org

Més informació a
bcn.cat/ccelcoll
instagram.com/casalinfantildelcoll

ACTIVITATS GRATUÏTES OBERTES AL BARRI

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, activi-
tats 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!

CASAL INFANTIL                                                                                                                          



13

Activitat gratuïta  amb afora-
ment limitat. Inscriu-te a:
casalinfantil@ccelcoll.org

FESTA DE SANT JORDI
Divendres 21 d’abril 
17h: Taller de roses i punt de 
llibre
17.30h: Xocolatada per a tot-
hom
18h: Contes cantats a càrrec 
de Lucía Barea
Lloc: Plaça de Laguna Lanao

SORTIDA AL PARC DE 
L’ORENETA
Diumenge 7 de maig 
Acompanyats d’altres famílies 
del barri i gaudint d’unes es-
pectaculars vistes de la ciutat, 
ens endinsarem en aquest fa-
bulós parc, compartint esto-
nes de joc i coneixent els seus 
trens en miniatura.

RENOVA LA TEVA JOGUINA
Del 22 al 25 maig                          
de 16.30 a 19.30 h                        
(Recollida de joguines)                           
Dilluns 29 de maig a les 17 h 
(Intercanvi de joguines)
Programa de l’Ajuntament per 
a fomentar l’intercanvi de jo-
guines que es troben en bon 
estat i no fem servir i promou-
re’n el seu reaprofitament.
Del 2 de maig al 9 de juny a 
diferents equipaments muni-
cipals.

ORQUESTA REUSÓNICA
(Activitat inclosa a la                                     
Festa Verda)                                          
Dissabte 20 de maig 
Lloc: Parc de la Creueta del 
Coll 
Proposta de sensibilització 
mediambiental que combina 
la música, l’ecologia i la crea-
tivitat. 
11 h: Taller de construcció 
d’instruments musicals amb 
residus
13 h: Concert de Rocco Papìa

L’HORA DEL PATI
Divendres 26 de maig de 16.30 
a 19.30 h
Amb motiu del Dia Internacio-
nal del joc, el Casal es mou als 
patis oberts de l’escola Mont-
seny, portant-hi un munt de 
jocs i joguines!

CINEMA: EL GRÚFAL
Divendres 16 de juny a les 18 h
Un ratolí passeja alegrement 
pel bosc. Té molta gana, així 
que decideix anar a buscar 
avellanes per fer un bon fes-
tí. Pel camí es troba amb una 
guineu, un mussol i una serp 
tan afamats com ell. Tots tres 
el volen convidar a dinar a casa 
seva, però el ratolí, que no es 
refia de res de les seves inten-
cions, molt amablement de-
clina les invitacions perquè ha 
quedat amb… el grúfal! Però 
què és un grúfal?
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JOCS AL PARC
Els dimecres i divendres, del 
28 de juny al 21 de juliol, de 
16.30 a 19.30 h 
El casal infantil del Coll es 
trasllada al Parc de la Creue-
ta del Coll amb un bon grapat 
de jocs i activitats lúdiques per 
als infants i les seves famíli-
es, per a gaudir de les tardes 
d’estiu. 

UN ESTIU PLE DE JOC!
Els dimarts i dijous, del 27 de 
juny al 20 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 ju-
gar 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.

CASAL OBERT
Els dilluns del 26 de juny al 17 
de juliol, de 16.30 a 19.30 h
Aprofita els dilluns d’estiu per a 
venir a conèixer el Casal i gau-
dir dels nostres jocs amb els 
amics i la família.
Activitat gratuïta  amb afora-
ment limitat. Inscriu-te a:
casalinfantil@ccelcoll.org

UN ESTIU DE JOC DEL CASAL INFANTIL DEL COLL!
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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.

ACCIÓ COMUNITÀRIA 
DEL COLL
El Centre Cívic participa acti-
vament del procés comunitari 
que s’ha engegat al barri. 

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.

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

RADARS
Xarxa d’acció comunitària per 
evitar la solitud i l’aïllament 
de les persones grans amb la 
complicitat del seu entorn.

ÀPATS EN COMPANYIA
Servei diürn dirigit a persones 
grans en situació de fragilitat 

per assegurar una alimentació 
saludable i en companyia. 

BARCELONA ACTIVA      
“PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS”
Programa d’orientació i recer-
ca  de feina dirigit a perso-
nes amb baix nivell formatiu i 
experiència professional poc 
qualificada, que viuen a Bar-
celona.  Les inscripcions s’han 
de fer a través de: http://w27.
bcn.cat/porta22/cat/carrera/
carrera.do. També podeu tru-
car als telèfons: 901551122 / 
934019899.  

CASAL COMUNITARI DEL 
COLL
El Centre Cívic col·labora ac-
tivament amb el casal comu-
nitari al barri que vol donar 
suport a 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. 

ALTRES SERVEIS                                                                                                                                          
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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

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
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Òrgan gestor: CALAIX DE CULTURA S.L.

MAPA

ADREÇA TRANSPORTS


