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FULL INFORMATIU núm.185                    GENER 2019 
 

Estrenem un altre any, el 2019. Us el desitgem feliç, pròsper i alegre. No ens deixem portar pel pessimisme 

veient com està el món, a vegades les coses no són tan dolentes com semblen. Siguem optimistes, hi ha 

moltes activitats per fer, moltes persones per conèixer, moltes coses per aprendre i compartir. Cada nou 

dia és una oportunitat que ens ofereix la vida, no la desaprofitem.  

Feliç 2019! 

CURSOS I TALLERS   Horari d’atenció: Dilluns de 16 a 19h i dimecres i dijous de 10 a 12.30h 
 

INICI DEL SEGON TRIMESTRE. Els cursos començaran la setmana del 7 de gener exceptuant condicionament 

físic de dilluns i dimecres que començarà el 9 de gener. 

INSCRIPCIONS ALS CURSOS D’INFORMÀTICA DE LA CAIXA. Es realitzaran durant el mes de gener. Estigueu 

atents/es a la informació exposada als taulells del casal. 

 

 

MUSICA i TEATRE  Inscripcions i venda d’entrades: Cada dimecres de 10 a 11.45h 

AUDITORI -  La recollida d’entrades es realitzarà 15 dies abans de cada espectacle. 

 Shéhérazade i Korngold - Xian Zhang / diumenge 24 de febrer a les 11h / Preu: 15 € 

 Festival Emergents. Música de Ravel, Sibelius i Mozart /dissabte 23 de març  a les 19h /  

Preu: 15 €  

TEATRE -  La recollida d’entrades es realitzarà 15 dies abans de cada espectacle. 

 TNC: Afanys d'amor perduts William Shakespeare / diumenge 10 de febrer a les 18h / Preu: 20 € 

 TNC: La bona persona de Sezuan Bertolt Brecht / dimecres 13 de març a les 19h / Preu: 24,50 € 
 

SORTIDES CULTURALS   Inscripcions i venda d’entrades: Cada dimecres de 10 a 11.45h 
 

VELÁZQUEZ I EL SEGLE D’OR. Visita guiada al Caixafòrum / Dimarts 12 de febrer a les 10.50h / Punt de 

trobada: Entrada del Museu. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 / Preu: 2,65 € 

VISITA GUIADA A L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) / Dimarts 12 de març a les 

11.20h / Punt de trobada: Entrada principal a plaça universitat / Preu: 2,50 € 

 
CORAL   Horari d’atenció: Dimarts de 16 a 18.30h 

CANTADA DE LES CORALS DE GENT GRAN DE L’EIXAMPLE  /  Diumenge 13 de gener a les 12.30h  a l’Auditori 

de l’ONCE /  Activitat oberta inclosa al programa de les Festes Majors de Sant Antoni. 
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EXCURSIONS I VIATGES  Inscripcions: dilluns de 16.30 a 18.30h i dijous de 10 a 12.30h 

 

CALÇOTADA a Valls amb visita al museu de l’aiguardent / 1 de febrer de 2019 / Preu: 42 €  
Inscripcions a partir del 7 de gener. 
 
ANEM A VEURE EL REY LEÓN A MADRID AMB AVE / 29 i 30 de març de 2019 / Preu: 382 € 
Inscripcions a partir del 7 gener. És necessari que hi hagi un mínim de 35 persones inscrites per 
poder realitzar la sortida. Animeu als vostres amics/gues a guadir de la sortida! 

SENDERISME i CAMINADES  
 

 
 

SENDERISME:  Vallirana, Salt del Moro, Creu de Puig Vicens, Vallirana 

Dimarts 8 de gener a les 7.30h / Punt de trobada: Comte Borrell / Rosselló. 

*Transport en autocar preu aproximat 8€ 
 

CAMINADA URBANA: Mercat i barri de Sant Antoni 

Dijous 17 de gener a les 10.00h / Punt de trobada:  Mercat de Sant Antoni. 

Accés c/ Urgell-Manso  
 

 INFORMACIÓ COMPLETA AL TRÍPTIC INFORMATIU QUE TROBAREU AL CASAL 

PROGRAMA DE SALUT  
 

Podeu consultar el programa de salut del Districte a la web del Casal Carlit o venir-lo a buscar al casal. 

MARXA NÒRDICA: Inscripcions limitades a partir de dimecres 2 de gener, de dilluns a divendres de 10.30 a 

12.30 h i de 17 a 19 h a qualsevol dels 7 espais per gent gran de l'Eixample. 

Les inscripcions es tramitaran telefònicament o presencialment. 

TALLER DE MEMÒRIA. Consulteu la informació a les cartelleres del Casal. 

CINEMA:  

 
18 de gener a les 17 h / "CHICAGO"  (musical) 

Argument: Estem a Chicago dels anys 20 i la Velma Kelly i la Roxie Hart, una cantant de 

vodevil i una aspirant a ser-ho, es troben a la presó. Voldran aprofitar la seva presència 

mediàtica per fer-se famoses.  

 

ALTRES INFORMACIONS 

Nº Socis: 764 

 

RENOVACIÓ DE LA QUOTA DE SOCI/ÒCIA PEL 2019 

Us recordem que el cobrament de la quota de persones sòcies (9€) es farà mitjançant domiciliació bancària 

durant el mes de gener. Els socis/òcies que no l’hagin fet efectiu aquest tràmit es donaran de baixa. En cas 

que es vulguin tornar a donar d’alta al casal només caldrà portar les dades bancàries i DNI. 

INSCRIPCIONS: 7 dies abans de cada sortida a qualsevol espai o casal per gent gran de l’eixample 

Programa de salut 

No cal ser soci/òcia 

 


