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Període d’inscripció:
A partir del dilluns 7 de 
gener de 2019, de 10 a 14 h 
i de 16.30 a 20 h
La inscripció es farà efectiva 
un cop l’inscrit o inscrita 
hagi abonat l’import que 
correspon. 
Les matrícules es poden 
realitzar presencialment 
al Centre Cívic. El torn 
d’inscripció és per ordre 
d’arribada.

Confirmació de continuïtat:
Del dilluns 3 a l’11 de 
desembre, de  10 a 14 h i 
de 16.30 a 20 h.
Tots els tallers de continuïtat 
estan marcats amb el símbol      
     al davant.
Poden confirmar la plaça 
les persones que es van 
inscriure en el mateix grup, 
horari i taller del trimestre de 
la tardor 2018. 
La confirmació de la 
plaça es fa efectiva en el 
moment d’abonar l’import 
corresponent. 

Inscripcions on-line:
https://cancastello.
inscripcionscc.com/ccivic/
Abans de fer una inscripció 
en línia has de saber que la 
inscripció és nominal. Amb 
les teves dades no pots 
inscriure una altra persona.
Per poder fer una inscripció 
t’has de registrar com a 
usuari. Les inscripcions per 
a menors d’edat no podran 
fer-se en línia, només 
presencialment.

INSCRIPCIONS 2/3

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Cal tenir en compte:
El pagament es farà 
mitjançant ingrés bancari, 
targeta de crèdit o on-line.
El termini per presentar 
el resguard d’ingrés 
dels pagaments fets per 
transferència bancària des 
del moment en què es fa la 
reserva és de 24 hores.

El centre es reserva el dret 
de suspendre els tallers i/o 
cursos que no tinguin un 
mínim de persones inscrites. 
En aquest cas, es retornarà 
l’import abonat. 

El termini de devolució s’ha 
de fer efectiu en un termini 
màxim de 30 dies.
L’import de la matrícula dels 
tallers només es retornarà 
en cas que el taller s’hagi 
d’anul·lar. El centre es 
reserva la possibilitat 
d’ampliar el període 
d’inscripció.

El preu dels tallers i/o 
cursos no inclou les 
despeses de material.  
El centre cívic es reserva 
el dret a canviar i/o 
suspendre qualsevol 
activitat per causes alienes 
a l’organització.



INSCRIPCIONS

CRITERIS D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Suplements en concepte 
de material:
Els suplements en concepte 
de material es lliuraran als 
talleristes en efectiu en la 
primera sessió del taller. 

Preus públics 
(IVA no inclòs)
4,11 €/hora: Tallers per a la 
població en general
2,66 €/hora: Tallers adreçats 
a joves
4,11 €/hora: Tallers adreçats 
a famílies. 1 adult més 1 o 2 
infants
8,22 €/hora: Tallers adreçats 
a famílies. 1 adult més 3 o 
més infants

Preus pendents 
d’aprovació per la 
Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona

Reducció de preus.
Informació al punt 
d’informació del centre.

Inici tallers: a partir del 14 
de gener de 2019



TALLERS

Prepara-les a casa, de manera 
més saludable i en pocs minuts, 
sense haver de recórrer a les 
precuinades. Descobreix alguns 
ingredients com el miso, tamari, 
dashi, algues, xiitake, etc.
A càrrec d‘Isa Márquez 

La tendència gastronòmica del 
moment. En aquest taller et 
proposem aprendre a preparar 
les receptes més autèntiques 
de l’street food de diferents 
països.
A càrrec de Lamammaalcia

1. SOPES ORIENTALS 3. EL MILLOR DEL 
STREET FOOD

A LA CARTA

CULTURA, EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 
28 gener (2 hores)
Preu: 9,95 €  § 5 € 

Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
7 > 21 març (6 hores)
Preu: 29,84 €  § 12 € 

Cuinar segons el que hi ha 
més fresc als mercats, fent 
una aposta per la tradició, el 
producte proper i de temporada.
A càrrec de l’Escola Cuina 
Eulàlia Fargas

2. CUINA DE MERCAT

Dimecres, de 17.45 a 
20.45 h
30 gener > 13 febrer 
(9 hores)
Preu: 44,76 €  § 15 € 

Els preus de les entrades als museus no estan inclosos.
Descobrirem el patrimoni artístic de Barcelona i gaudirem de la 
vida cultural de la ciutat mitjançant visites comentades a museus, 
centres culturals, exposicions temporals i espais d’interès artístic 
com galeries i fàbriques de creació.
A càrrec de Trama Serveis Culturals

4. VISITEM LA BARCELONA CULTURAL  

Dimecres, d’ 11.30 a 13 h 
16 gener > 20 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)
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DANSA

5. GRUP A

Dilluns, de 18.50 a 19.50 h
14 gener > 18 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

©

Activitat per estar en forma 
i passar-ho bé, indicat per a 
totes les edats, on es fusiona el 
ball coreogràfic i els exercicis 
específics d’un entrenament 
cardiovascular.
A càrrec de Sant Andreu Pas a 
Pas.

TALLERS

7. GRUP C

9. GYMDANCE   

6. GRUP B

8. GRUP D

10. SEVILLANES    

Dimecres, de 18.50 a 19.50 h 
16 gener > 20 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
15 gener > 19 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dilluns, de 19.55 a 20.55 h
14 gener > 18 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dimecres, de 19.55 a 20.55 h
16 gener > 20 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
16 gener > 20 març 
Preu: 49,73 € (10 hores) 

Dinàmica de moviment en el 
qual es combinen exercicis 
d’aeròbic, boxing-dance i 
ritmes coreografiats. Millorarem 
la resistència, la flexibilitat, 
l’equilibri i l’estat anímic. Apte 
per a totes les edats.
A càrrec d’Isabel Oliva

Per millorar si ja en saps una 
mica i matisar detalls. Corregirem 
posicions i treballarem els braços 
i les mans.
A càrrec d’Isabel Oliva

LLENGÜES

Repassarem els coneixements 
bàsics i aprendrem nou 
vocabulari i gramàtica per 
avançar a poc a poc amb 
l’anglès.
A càrrec de Montse Garcia

11. ANGLÈS ELEMENTAL

Dilluns, de 18.30 a 20 h
14 gener > 18 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)

ZUMBA

Per a persones que ja tenen 
domini dels temps verbals i 
les normes bàsiques i volen 
aprofundir en grammar, 
vocabulary, reading & speaking 
d’una manera dinàmica i 
entretinguda.
A càrrec de Jordi Palacín

12. ANGLÈS INTERMEDIATE 

Dilluns, de 18.30 a 20 h 
14 gener > 18 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)



TALLERS

Ens trobem per parlar i 
comunicar-nos amb comoditat 
en aquest idioma.
A càrrec de Montse Garcia

Ens centrarem en la millora de 
la conversa en anglès utilitzant 
com a vehicle la cultura 
britànica, centrant-nos en 
l’expressió oral, pronunciació 
i les capacitats comunicatives 
per poder parlar anglès en 
públic.
A càrrec de Jordi Palacín

13. ANGLÈS CONVERSA 
INTERMEDIATE 

14. ENGLISH & CULTURE  

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h 
15 gener > 19 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Dimecres, de 18.30 a 20 h 
16 gener > 20 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)

NOVES TECNOLOGIES

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Curs bàsic per saber utilitzar el Windows 10 on descobrirem i 
aprendrem a utilitzar-lo i totes les novetats que aporta aquest nou 
sistema operatiu. Cal portar una tauleta amb W10.
A càrrec de Jordi-Joan Rubí

Gimnàstica dinàmica, divertida 
i relaxada, proporcionant 
al nostre organisme força, 
coordinació, flexibilitat i 
resistència.
A càrrec de Sílvia Vega

Pren consciència del teu cos 
practicant exercicis per enfortir 
el sòl pelvià i mantenir així 
una bona salut de la teva 
musculatura abdominal. Curs 
orientat tant a dones com a 
homes.
A càrrec de Bady Domingo

15. INICIA’T AL WINDOWS 10 AMB TAULETA

16. GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT 

17. GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA 

Dimarts, de 10.15 a 11.45 h
15 gener > 19 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Dilluns, de 12.05 a 13.35 h 
14 gener > 18 març 
Preu: 74,60 € (15 hores)

Dilluns, de 17.45 a 18.45 h
14 gener > 18 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)
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Combinació d’exercicis 
d’elongació amb exercicis 
de força a través de 
contraccions musculars. Es 
fan estirats a terra partint de 
la zona abdominal, involucrant 
l’elevació de la resta del tronc i 
les cames.
A càrrec de Virginia Gola

Aquest esport ajuda a millorar la 
posició corporal i a fer un treball 
cardiovascular i respiratori. 
Activitat que es realitza fora 
del centre. Cal portar calçat 
esportiu, roba còmoda i aigua.
A càrrec de Nòrdic Walking 
Terapèutic (NWT)

18. PILATES 19. SORTIDA MENSUAL 
DE MARXA NÒRDICA

Dimarts, de 18.15 a 19.15 h
15 gener > 19 març 
Preu: 49,73 € (10 hores)

Dissabte, de 10.30 a 13 h
19 de gener, 23 de febrer i 
16 de març
Preu: 12,43 €/sessió 
(1 sessió: 2.5 h)

TALLERS

ACTIVITATS

Cicle d’activitats i tallers que organitzen persones voluntàries del 
Centre Cívic Can Castelló.

TROBA’T 

Dirigit a totes les persones que 
vulguin  iniciar-se i introduir-se 
en el món del punt de mitja. 
Agulles i llanes, a càrrec de 
l’alumnat.
A càrrec de Carmina Alonso 

Per a persones amb 
coneixements mínims de 
vocabulari, articles, números, 
etc. Es repassarà el present 
simple i es practicarà la part oral 
i gramatical. 
A càrrec de Carmen Llorente

MITJA AL TEU GUST

ANGLÈS BÀSIC 

Dimarts, de 16 a 17.30 h 
15 gener > 19 març 
(15 hores) 

Dimarts, d‘11 a 12.30 h 
15 gener > 19 març 
(15 hores)

Es continuarà avançant 
en el domini de la llengua 
ampliant l’estudi gramatical i 
de vocabulari i es practicarà la 
construcció de frases, amb una 
especial atenció en la pronúncia 
i la comprensió lectora.
A càrrec de Carmen Llorente

ANGLÈS BEGINNER   

Dimecres, de 18 a 19.30 h 
16 gener > 20 març  
(15 hores) 



ACTIVITATS

Lectura d’un llibre de forma 
individual. Setmanalment 
ens reunim per comentar, 
valorar l’obra i intercanviar  
impressions. Moltes vegades, la 
lectura es complementa amb la 
projecció de la pel·lícula.
A càrrec de Teresa Catasús

CLUB DE LECTURA 

Dijous, de 17.30 a 19 h
17 gener > 21 març 
(15 hores)

CUIDA’T 

Treure millor partit de la vida 
a través del diàleg, compartint 
vivències i emocions.
A càrrec de Teresa Catasús

Aprendràs a relaxar cos i 
ment gradualment. La seva 
pràctica regular allibera la ment 
d’angoixes i aporta benestar 
interior. Dirigit a persones amb 
dolors crònics de nivell lleu 
o moderat i/o amb alt nivell 
d’estrès.
A càrrec de Carmen Herraiz

Per facilitar la connexió amb 
el propi cos i trobar el silenci 
interior. 
A càrrec de Carmen Herraiz

REFLEXIÓ

IOGA NIDRA

IOGA REINTEGRADOR  

Dimarts, de 18.15 a 19.45 h 
15 gener > 19 març 
(15 hores)

Dijous, de 19.30 a 20.15 h
17 gener > 21 març 
(7,5 hores) 

Dijous, de 18 a 19 h
17 gener > 21 març 
(10 hores) 

Cicle d’activitats i tallers on tu ets el protagonista. Millora la teva 
qualitat de vida i tingues cura del teu benestar.
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S’ampliarà el vocabulari bàsic, 
es treballaran nous continguts 
gramaticals i temps verbals 
(past simple, verbs regulars i 
to be), es practicarà l’expressió 
oral, la compressió lectora i la 
pronúncia amb textos senzills.
A càrrec de Carmen Llorente

ANGLÈS ELEMENTARY 

Dijous, d’11 a 12.30 h
17 gener > 21 març 
(15 hores)

IL·LUSTRA’T    

Farem un àlbum únic de viatge, 
amb tots els records, fotos i 
tiquets, fent servir la il•lustració 
i altres elements per muntar un 
quadern de records.
A càrrec de Sira Lobo 

ÀLBUM DE VIATGE 
IL·LUSTRAT

Dilluns, de 18.30 a 20 h
4 febrer > 11 març (9 hores)
Preu: 44,76 €
Suplement de 3 € en 
concepte de material



ACTIVITATS

ACTIVITATS FAMILIARS       

ESPECTACLES FAMILIARS       

Es treballaran els conceptes de 
salut ambiental i contaminació 
acústica a partir de la dansa 
com a pedagogia activa i 
creativa. S’identifiquen les fonts 
quotidianes de generació de 
soroll, s’aprèn a diferenciar 
diferents sons i es fa una 
dinàmica de reflexió.
A càrrec de Programa 
d’Educació per a la 
Sostenibilitat de l’AMB
 

Activitats adreçades a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys en 
la cura, l’educació i la relació 
amb la comunitat. Es donaran 
pautes, es desenvoluparan 
accions i es compartiran 
experiències.
Inscripcions presencials

Us presentem dues divertides 
històries sobre els bons hàbits 
alimentaris i els beneficis de 
les fruites i verdures. Podreu 
tocar, olorar i fins i tot escoltar 
què hi tenen a dir els aliments. 
Mmmm! Un espectacle 
interactiu, per menjar-se’l 
sencer!
Edats recomanades: de 4 a 10 
anys
A càrrec de Raig de Sol Contes

MOU EL COS PER LA 
SALUT AMBIENTAL

FAMÍLIES I NADONS

BON PROFIT DE CONTES

Dissabte, 2 març 
d’11 a 12.30 h

Divendres, de 10 a 11.30 h
18 gener > 22 març 
Preu: 63,41 € 
(15 hores)

Dissabte, 9 de febrer, 
a les 12 h

Cal inscripció prèvia. 
Les places són limitades.
Cal recollir l’entrada el mateix 
dia un quart d’hora abans de 
començar l’actuació.

INSTRUMENTA’T   

Taller on aprendràs a ballar 
la música swing sense 
necessitat de tenir una parella. 
Destaca pels seus moviments 
improvisats, naturals i molt 
fluids de tot el cos. 
A càrrec d’El Temple del Swing

SWING SOLO

Dimecres, de 19 a 20 h  
16 gener > 20 març 
Preu: 49,73 €
(10 hores)



ACTIVITATS

Cal inscripció prèvia. 
Les places són limitades.
Cal recollir l’entrada el mateix 
dia un quart d’hora abans de 
començar l’actuació.

MÚSICA’T
TEATRE PETIT FORMAT   

Grup de música argentina 
contemporània d’arrel folklòrica 
i nou tango, amb veu pròpia 
i so personal, recorren els 
escenaris de Catalunya amb 
una proposta de fusió actual. 
Tangos, chacareras i zambas 
en un repertori ple de poesia.

Susana Negriveu, veu i
percussió,
Guillermo Gómez Álvarez,
guitarra,
Pablo Giménez en flauta 
travessera.

Monòleg teatral escrit, dirigit  i 
interpretat per una dona. Són les 
reflexions vitals d’una persona, 
des de la mirada crítica de la 
seva protagonista que, fent ús 
de la seva llibertat d’expressió, fa 
un repàs de la seva vida valorant 
les seves experiències, els seus 
èxits, els seus errors, les seves 
contradiccions i els seus dubtes. 
Humana, reflexiva, provocadora, 
però sempre lliure i empoderada, 
aquests són els valors que 
impulsen la protagonista.

Creació: Marta Paytubí i Ester 
Amiel
Direcció: Marta Paytubí
Interpretació: Ester Amiel
Tècnic de llum i so: Toño Vladimir
Producció: Atalaya Nómada – 
Cultura
A càrrec de  Cia Kanas Krónikas

Vivències inversemblants, 
ocurrències amb abillament, 
converses sense sentit i acció al 
natural als carrers, els lavabos 
o a les clavegueres de la ciutat. 
Mateólika parla, crida, balla i fins 
i tot canta, i ho fa per la rumba, 
pel punk o pel que faci falta. El 
món com a escenari i els seus 
fets en lletres i comentaris. 
Ironia, humor, crítica i sarcasme! 
Un espectacle que no deixarà a 
ningú indiferent!
A càrrec de David Mateos

ARACA

VIVA

MATEÓLIKA

Divendres, 15 de febrer, 
a les 19 h

Divendres, 15 de març, 
a les 19 h

Divendres, 22 de març, 
a les 19 h 
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ACTIVITATS PER A JOVES           

Taller per endinsar-se en el 
sorprenent món de la cuina. 
Aprendràs tècniques de cocció, 
a organitzar-te i a preparar plats 
bons i saludables.
A càrrec de Laurier Ngilimana

AUTONOMIA A LA CUINA 
(de 18 a 29 anys)

Dimarts, de 18 a 20 h 
19 febrer > 5 març 
Preu: 17,56 €  § 7 € 
(6 hores)

DIES AMATEURS: CUINEM



Dimecres, 6 de febrer, 
a les 18.30 h

Del 14 al 19 de gener

Dimecres, 6 de març, a les 19 h

Dimecres, 20 de febrer, a les 
18.30 h

CONFERÈNCIES EXPOSICIONS

UN DIA D’ORDRE

L’OBLIGACIÓ D’ALIMENTS 
ENTRE FAMILIARS 

RESIDU ZERO
REPARACIONS DE PETITS 
APARELLS ELÈCTRICS

Cal inscripció prèvia.
SOM SOSTENIBLES

T’agradaria aprendre a 
organitzar-te millor, tenir la 
casa més endreçada i que 
aquest ordre duri? No saps 
per on començar? No et perdis 
aquesta xerrada pràctica sobre 
ordre a casa.
A càrrec d‘Àmmia Serra

Projecte sobre sostenibilitat que 
han dut a terme els alumnes 
verds, ecodelegats, per 
sensibilitzar la població.
Inauguració: Dilluns 14 de 
gener a les 17 h
A càrrec de L’escola Els Arcs

Ascendents i descendents 
amb dret a rebre’ls i obligació 
de pagar-los. Quanties. Casos 
d’excepció.
A càrrec de Fco. Javier 
Martínez Hornero, advocat

Per tal de donar una segona 
vida als nostres aparells, 
ens explicaran quins són els 
problemes més habituals dels 
nostres petits electrodomèstics 
(assecador, calefactora, 
aspiradors, etc.). Porta el teu 
aparell i t’assessorarem sobre 
com reparar-lo.
A càrrec d’Ajuntament de 
Barcelona-Medi Ambient i 
Serveis Urbans

ACTIVITATS

Del 4 al 22 de febrer

TÀCITA

Reportatge anàrquic dels colors 
de l’Anna a Lió, a través d’ulleres 
3D, un 35mm i filtres digitals; 
entre capvespres i boines 
franceses. Una sèrie tàcita, 
perquè no li calen paraules.
A càrrec de Sílvia Tarín
Inauguració: Dimecres 6 de 
febrer a les 18.30 h

Del 4 al 22 de març

COLORS DEL MÓN

Després de la medicina, la 
pintura m´ha fet viure una 
vida paral·lela, plena de 
satisfaccions i a la vegada molt 
relaxant.
A càrrec de Montse Boada

Montse Boada©



ACTIVITATS

ACTUA

AVUI CELEBREM  

Projecte per donar visibilitat al treball que estan realitzant els grups 
emergents.

Divendres, 25 de gener, 
a les 19 h

Divendres, 1 de març, 
a les 19 h

Divendres, 29 de març, 
a les 19 h

Duet musical que ofereix un 
viatge pel món a través de 
la música de cada país. Del 
clàssic al folk, passant per la 
música moderna, fusionant 
veus, guitarra i violí.
A càrrec de Rubén Caneiro 
(guitarra i veus) i Marçal 
Pàmies (violí i veu)

A través d’una narració amb manipulació d’objectes i moviment, 
es construeix el viatge fantàstic d’una capitana pirata, en el qual 
es despleguen temes més profunds del que significa ser dona i 
navegar sola pel món.
Creació i interpretació: Sarah Stearns

Amb el cos com a veritat 
ineludible, les sensacions de 
l’etern subdesenvolupament 
llatinoamericà com a motor 
poètic, “Projecte Trans” 
tradueix aquestes necessitats 
en un esdeveniment escènic 
performatiu que recorre en el 
seu llenguatge les relacions 
de desigualtat des del 
començament de la modernitat 
fins als nostres dies. 
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de Colectivo Ordinario

TERRA

NAVIGATE

PROJECTE TRANS
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Sarah Sterns©



ACTIVITATS

Si participes en un projecte 
de creació, oferim estades 
trimestrals, en espais del 
centre, a novells creadors 
(a partir de de 18 anys) com 
a suport a les iniciatives 
artístiques col•lectives o 
individuals, en disciplines 
diverses com arts visuals, 
escèniques o musicals de petit 
format dirigides tant a públic 
adult com familiar. Envia la 
demanda a info@cccancastello.
cat amb les teves dades i una 
petita descripció del projecte 
en que treballes indicant-hi el 
concepte CREA’T.
Convocatòria oberta tot l’any.

Si ets artista i/o formes part 
d’un col·lectiu de pintors o 
entitat, t’oferim diversos espais 
on mostrar la teva obra. Omple 
el formulari que trobaràs a bit.
ly/exposa.
La propera convocatòria estarà 
oberta del 2 al 20 de gener de 
2019.

CREA’T

EXPOSA’T

ACOSTA’T A L’ART

Si tens un grup de música, ets 
cantautor/a, participes en un 
grup de teatre o dansa i sou 
majors de 18 anys, t’ oferim 
un espai no convencional de 
petit format per donar visibilitat 
al treball que esteu realitzant. 
Envia la demanda a info@
cccancastello.cat amb les teves 
dades, una petita descripció 
del projecte en què treballes 
indicant-hi el concepte ACTUA.
Convocatòria oberta tot l’any.

Obrim convocatòria per donar la possibilitat a creadors novells 
d’exhibir la seva obra i generar un espai de trobada.

ACTUA



OFERTA PERMANENT

SERVEIS

Aula oberta d’informàtica per a adults.  Espai gratuït. 
Ordinadors d’ús lliure amb connexió a Internet. Per a reserves, 
truqueu per telèfon. Consulteu-ne horaris.

Autoservei de begudes i alimentació.

Cessió i/o lloguer d’espais. Les entitats, els grups professionals 
i les empreses que ho necessitin poden fer ús d’un espai de 
l’equipament per a organitzar reunions, conferències i/o jornades. 
Consulteu-ne les condicions.

Espai estudi. Oferim un espai tranquil per a estudiar. Abans 
d’accedir-hi, cal passar per informació.

Espai relacional. El centre cívic disposa d’un espai on podeu 
llegir la premsa o senzillament utilitzar-lo com a lloc de trobada. 
Aquest espai és de lliure accés durant l’horari d’obertura del centre 
cívic. 

Connexió Wi-Fi. Espai per a poder-vos connectar a Internet de 
forma gratuïta a través dels vostres dispositius digitals.

Oficina virtual. Permet a la ciutadania de Barcelona fer-hi tràmits 
com ara comunicar un canvi de domicili,  sol•licitar un volant de 
residència o bé inscriure’s al padró d’habitants de la ciutat de 
Barcelona.

Racó del lector. Un petit punt de lectura per a gaudir d’un bon 
llibre en qualsevol moment. També fem préstec extern.

Recollida de piles. Al nostre centre trobareu contenidors per a 
reciclar-les.
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GENER

CALENDARI HIVERN ‘19

> 7 GEN ** INSCRIPCIONS  TALLERS I 
ACTIVITATS HIVERN 2019

15 GEN 10.15 a 
11.45 h

14 > 19 GEN ** EXPOSICIÓ: SOM SOSTENIBLES

TALLER:  INICIA’T AL WINDOWS 10 
AMB TAULETA

INSTRUMENTA’T: SWING SOLO

ACTIVITATS FAMILIARS:  
FAMÍLIES I NADONS

ACTUA:  TERRA

TALLER: SOPES ORIENTALS

TALLER: CUINA DE MERCAT

16 GEN

18 GEN

25 GEN

28 GEN

30 GEN

19 a 20 h

10 a 11.30 h

19.00 h

18.30 a 
20.30 h

17.45 a 
20.45 h

FEBRER

4 FEB 18.30 a 
20 h

IL·LUSTRA’T: ÀLBUM DE 
VIATGE IL·LUSTRAT

15 FEB 19 h

4 > 22 FEB **

20 FEB 18.30 h

6 FEB 18.30 h CONFERÈNCIA: UN DIA D’ORDRE

EXPOSICIÓ: TÀCITA

MÚSICA’T: ARACA

DIES AMATEURS:  AUTONOMIA 
A LA CUINA

CONFERÈNCIA: RESIDU ZERO. 
REPARACIONS PETITS APARELLS 
ELÈCTRICS

19 FEB 10.30 a 
12.30 h



MARÇ
CALENDARI HIVERN ‘19

1 MAR 19 h AVUI CELEBREM: NAVIGATE

22 MAR 19 h

6 MAR

2 MAR

18.30 h

11 a 
12.30 h

4 > 22  MAR ** EXPOSICIÓ: COLORS DEL MÓN

CONFERÈNCIA: L’OBLIGACIÓ 
D’ALIMENTS ENTRE FAMILIARS 

ACTIVITATS FAMILIARS:  
MOU EL COS PER LA SALUT 

TEATRE PETIT FORMAT: VIVA

MÚSICA’T: MATEÓLIKA

ACTUA:  PROJECTE TRANS29 MAR 19 h

15 MAR 19 h
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Les dates esmentades en el calendari corresponen a l’inici del 
taller o activitat 

7 > 21 MAR 18.30 a 
20.30 h

TALLER: EL MILLOR DEL 
STREET FOOD



NOTES



NOTES



Districte de
Sarrià - Sant Gervasi

VIA AUGUSTA

CENTRE CÍVIC
 CAN CASTELLÓ

MU
NT

AN
ER

SA
NT

AL
Ó

PLATÓ

FGC:
Muntaner

V13

   68, V11

   68, V11

CA
LV

ET

AM
IG

O

FREIXA

DESCARTES

RASET

MAPA

ADREÇA HORARIS

C/ Castelló, 1-7
08021 Barcelona
Tel. 93 241 78 74

Web: bit.ly/cccancastello
A/e: info@cccancastello.cat
facebook.com/cc.cancastello
twitter.com/CanCastello

Gestió tècnica: Esport3 Serveis 
Alternatius, SL.

FGC: Muntaner
BUS: 68, V11 i V13
BICING: Vallmajor 13, Santaló 165

** Horari de visita de les 
exposicions
De dilluns a divendres, de 10.15 
a 20.30 h
Dissabtes, de 10.15 a 13.45 h

PROGRAMA  
ADAPTAT PER A  
DISCAPACITAT  

VISUAL
Descarregar l’App  
WHERIS LINKS    
i escanejar   / 

Horari del centre:
De dilluns a divendres, de 10 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h


