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Les comissions de cursos i tallers, música i teatre, sortides culturals i excursions i viatges reprendran l’horari 

d’atenció  al setembre. 

 
 

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

NOU! AQUEST ANY TENIM TALLERS D’ESTIU AL CASAL.           
Del 2 al 25 de juliol es realitzaran els tallers “Tècniques d’aquarel·la” i “Dibuix i aquarel·la a l’aire lliure”. 

Estem buscant professores i professors pels següents tallers:    

Ganxet i Mitja, Patchwork, Dibuix i Pintura a l’oli. 

INSCRIPCIONS CURS 2019-2020 

Dijous 19 de setembre a partir de les 10h. Consulteu el full adjunt on es detalla el funcionament de les 

inscripcions i el torn horari assignat.  

A partir del 29 de juliol podeu consultar la butlleta de cursos  al casal i a la pàgina web 

http://www.gentgraneixample.cat/casal-carlit/  

És responsabilitat de tothom inscriure's en els cursos amb un compromís clar de participar-hi. En cas de no 

poder assistir, cal comunicar-ho per tal de poder facilitar places lliures a la resta de persones usuàries. 

RECORDEM QUE...  

 Per al curs 2019-2020 hi haurà cursos anuals que passaran a ser trimestrals.   

 Tots els cursos trimestrals requereixen inscripció al setembre, desembre i març.  

 No es podrà realitzar la inscripció de cursos amb incompatibilitats horàries, és a dir, cursos en els 

quals els horaris coincideixen o se solapen. En aquest cas donarem de baixa automàticament la 

darrera inscripció que tinguem constància. 

 3 faltes consecutives a l’inici de curs o trimestre, indiferentment de si són justificades o no, comporten 

la baixa automàtica del curs.   

 3 faltes no justificades en un curs anual o trimestral comporten la baixa automàtica. 

 5 faltes justificades consecutives comporten la baixa automàtica. 

 IMPORTANT: Només es comptarà una falta com a justificada quan l’absència es comuniqui prèviament 

a l’inici de la classe avisant al professor/a o trucant al casal.  

 
 

 

T'agradaria compartir alguna habilitat i il·lusió amb la gent del Casal? Tens ganes de 

participar i col·laborar? 

Necessitem persones voluntàries que vulguin participar en les Comissions d'Activitats o bé en 

activitats puntuals per garantir el bon funcionament del Casal. Si estàs interessat/da pots comunicar-

ho a la dinamitzadora del casal o posar-te en contacte amb el Casal telefònicament. 

http://www.gentgraneixample.cat/
http://www.gentgraneixample.cat/casal-carlit/
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MUSICA i TEATRE  Inscripcions i venda d’entrades: Cada dimecres de 10 a 11.45h 

MÚSICA  | AUDITORI: OBC: La 7a de Mahler Markus Stenz / dissabte 19 d’octubre a les 19h /  

Preu: 15€ / Inscripcions del 4 de setembre al 2 d’octubre. 

 

TEATRE  | TNC: La mort i la primavera   Mercè Rodoreda / dissabte 26 d’octubre a les 19h / 

 Preu: 14,50€ / Inscripcions del 4 de setembre al 2 d’octubre.  

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

PLACES EXHAURIDES PER A LA VISITA COMENTADA AL CASTELL DE TORRE BARÓ / Dimarts 9 de juliol a les 

10.50h / Punt de trobada:  A les 10.15h al Metro L5 Virrei Amat - Sortida Fabra i Puig.  

VISITA GUIADA A L’ANTIGA FÀBRICA FABRA I COATS / Dijous 26 de setembre a les 10.50h / Punt de trobada: 

A les 10.50h a la Porta Principal de la Fàbrica ( C/ Sant Adrià, 20) / Preu: Gratuït / Inscripcions del 4 al 25 

de setembre. 

VISITA GUIADA FINCA PEDRO I PONS (Antiga casa pairal del segle XVI) / Dilluns 21 d’octubre a les 10.40h/ 

Preu: 2,50 € / Inscripcions del 4 de setembre al 16 d’octubre. 

EXCURSIONS I VIATGES   Inscripcions: Dll. de 10 a 13h i de 16 a 18h, dc. de 10 a 13h i dj. 11.30 a 13h  

EXCURSIÓ A LES COMARQUES DE LLEIDA I VISITA A L’ESPAI MACIÀ / Divendres 18 d’octubre a les 8.00h / 

Inscripcions al setembre. Més informació a les cartelleres del Casal.  

 

ALTRES INFORMACIONS 

  

HORARI D’ESTIU 

Durant el mes de juliol el Casal obrirà en l’horari habitual, de 10 a 13h i de 16 a 20h.  

Durant aquest mes les comissions d’activitats no realitzaran l’horari d’atenció. 

De l’1 al 30 d’agost el Casal Carlit romandrà tancat (ambdós dies inclosos). 

 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS 

Recordem que el Casal disposa d'una bústia de suggeriments. Únicament s’atendran les cartes que estiguin 

signades i emplenades amb les dades que es sol·liciten al full.   

 

SERVEI D’ACOLLIDA ESTIU 2019 

Durant el mes d’agost el Districte de l’Eixample ofereix un servei d’acollida i esbarjo per a les persones 

majors de 60 any que viviu al Districte de l’Eixample i/o pertanyeu a alguna entitat de gent gran del mateix.  

Enguany aquest servei es realitzarà a l’Espai de Gent Gran Esquerra (c. Rosselló, 78-80) i és necessari 

realitzar una inscripció prèvia. Trobareu més informació al Casal. 

http://www.gentgraneixample.cat/

