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FULL INFORMATIU núm.195                     GENER 2020 
 

Estrenem un altre any, el 2020. Us el desitgem feliç, pròsper i alegre. No ens deixem portar pel pessimisme 

i 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.  

 Bon any nou 2020!  

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Recordem que durant el mes de gener es farà el cobrament de la quota de persona sòcia mitjançant la 

domiciliació bancària. L’import de la quota anual és de 9€ i l’Ajuntament de Barcelona durà a terme el 

cobrament de la quota mitjançant l’Associació Esportiva l’Eixample. Els rebuts que siguin retornats per 

part de la vostra entitat bancària tindran el recàrrec corresponent. 

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

La comissió d’administració modifica els seus horaris d’atenció i passen a ser els dimarts de 16 a 18.30h.  

Què puc fer en l’horari d’administració? 

o Modificar dades de la fitxa de soci/òcia 

o Afegir el correu electrònic a la fitxa 

o Fer l’alta com a nou soci o sòcia 

o Comunicar la baixa com a persona sòcia 

o Demanar una còpia del carnet de sòcia en 

cas de pèrdua o robatori 

*Fora de l’horari d’atenció no es podrà realitzar cap d’aquestes gestions. 

CURSOS I TALLERS   Horari d’atenció: Dimarts de 16 a 18h i dijous de 16:30 a 19h 

 

INICI DEL SEGON TRIMESTRE. Els cursos i tallers s’iniciaran a partir del dimecres 8 de gener.   

TANCAMENT INSCRIPCIONS TRIMESTRALS. El dijous 30 de gener es tancarà el període d’inscripcions pels 

cursos i tallers del Segon Trimestre al Casal Carlit.  

Què puc fer en l’horari de cursos i tallers? 

o Inscripcions als cursos i tallers del casal 

(sempre dins del calendari) 

o Tramitar la baixa com a alumne d’un curs  

o Consultar informació i resoldre dubtes 

sobre els cursos 

o Notificar una falta 

*Fora de l’horari d’atenció no es podrà realitzar cap d’aquestes gestions. 

PROGRAMA DE SALUT  

TALLER DE MEMÒRIA.  Inscripcions el dimarts 28 de gener de 10:30 a 12 h al Casal Carlit.  

Dates i horari del taller: del 5 de febrer al 13 de març els dimecres de 10.30 a 12h 

MARXA NÒRDICA. Ja podeu trobar al casal la programació de les sortides pel nou trimestre. 

 

http://www.gentgraneixample.cat/


CASAL CARLIT  

Carrer Roger de Flor, 162  | 932 324 967 | carlit@gentgraneixample.cat 

 

www.gentgraneixample.cat  

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

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

AUDITORI: OBC: Festival Beethoven I / dissabte 25 de gener a les 19h / Preu: 15€ /  

Inscripcions del 4 de desembre fins el 8 de gener.  

AUDITORI: OBC: Festival Beethoven II. La cinquena simfonia / dissabte 1 de febrer a les 19h / Preu: 15€ /  

Inscripcions els dimecres 8 i 15 de gener de 10 a 11.45h 

AUDITORI: OBC: Concert per a violí de Mendelssohn / dissabte 29 de febrer a les 19h / Preu: 15€ /  

Inscripcions els dimecres 15, 22, 29 de gener i 5 de febrer de 10 a 11.45h. 

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

TNC: Justicia Guillem Clua / dissabte 22 de febrer a les 19h / Preu: 20€ /  

Inscripcions els dimecres 8, 15, 22, 29 de gener de 10 a 11.45h. 

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

VISITA GUIADA A LA CIUTAT ROMANA DE BAETULO (BADALONA) / Dimarts 14 de gener a les 10.50h / Punt 

de trobada: Porta principal del Museu (pl. Assemblea de Catalunya 1, Badalona) / Preu: 7,40 € / Últim dia 

d’inscripcions el dimecres 8 de  gener de 10 a 11.45h.  

VISITA GUIADA AL PALAU DE JUSTICIA DE CATALUNYA / Divendres 14 de febrer a les 10.50h / Punt de 

trobada: davant del Palau de Justícia (Passeig de Lluís Companys, 14-16) / Preu: gratuït /  

Inscripcions els dimecres 15, 22, 29 de gener i 5 de febrer de 10 a 11.45h. 

EXCURSIONS I VIATGES   Inscripcions: dll de 10 a 12.30h i de 16 a 18h, dc de 10 a 12.30h i dj d’11.30 a 13h 

CALÇOTADA AL RESTAURANT CASA FÈLIX / Divendres  24 de gener a les 8.00h  / Preu: 50€ / Inscripcions del 

2 de desembre al 16 de gener de 2020.  

XATONADA AMB VISITA AL REFUGI ANTIAERI DE PENYAFORT / Divendres  21 de febrer a les 8.00h  /  

Preu: 46€ / Inscripcions del 13 de gener al 13 de febrer.  

CAMINADES I SENDERISME DE LA GENT GRAN  
 

 
 

SENDERISME: Caldetes i Torrentbó - Dimarts 14 de gener  

Hora de trobada: 7.25h   |   Durada del recorregut: 4 h 

Punt de trobada: Taquilles de Renfe de l’estació de Sants 
 

CAMINADA: Petjades d’esclavitud - Dijous 23 de gener 

Hora de trobada: 10.00h   |   Durada de la caminada: 2 h 

Punt de trobada: Gran Via - Rambla Catalunya (davant del cinema Coliseum) 

INFORMACIÓ COMPLETA AL TRÍPTIC INFORMATIU QUE TROBAREU AL CASAL 

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 
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