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Horaris d’atenció i obertura: 

de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h. 
 

Per inscriure’t a les diferents activitats has de venir: 

• Administració i Gestió de Socis, dimarts de 16 a 18.30h 

• Cursos i Tallers, dijous de 16.30 a 19.00h 

• Coral, dimarts de 16 a 17.45h 

• Excursions i Viatges, dilluns de 10.00 a 12.30 i de 16.00 a 

18.30h, dimecres de 10.00 a 12.30h i dijous d’11.30 a 13.00h. 

• Música i Teatre, dimecres de 10 a 11.45h 

• Sortides Culturals, dimecres de 10 a 11.45h 
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El Casal de Gent Gran de Carlit és un servei públic 

municipal adreçat a la gent gran. 

Com està organitzat i com funciona 

El funcionament del Casal es basa en el voluntariat i està 

especialment obert a facilitar les aportacions de totes les 

persones que hi vulguin contribuir i participar. Està 

estructurat en comissions d’activitats, que són petits 

grups de treball al voltant de temes diversos que es 

coordinen per dur a terme les activitats que volen 

realitzar, amb el suport del Programa de Gent Gran del 

Districte de l’Eixample. 

 

Qui pot ser sòcia o soci 

• Les persones majors de 60 anys i les seves parelles 

(encara que no tinguin l’edat) que resideixin a la ciutat 

de Barcelona.  

• Les persones prejubilades a partir de 55 anys i les 

seves parelles. 

Què has de portar per fer-te soci/sòcia i quin dia has 

de venir 

- DNI (original) 

- Targeta bancària (dèbit, crèdit, visa o mastercard) 

- Número de compte IBAN (NO ESCRIT A MÀ) 
 

Horari d’atenció: dimarts de 16.00 a 18.30h 
 

• Per poder inscriure’s a les activitats o tallers primer us 

haureu de fer sòcies/socis de l’Espai.  

Què puc fer al casal 

Cursos i tallers en diferents àmbits: 

• Idiomes 

• Història i cultura 

• Informàtica 

• Activitat Física 

• Activitats musicals 

• Arts plàstiques i manualitats 

Activitats culturals i de relació amb el barri 

Conferències i xerrades de salut,  sortides culturals... 

Activitats d’oci  

Excursions i viatges, sortides al teatre i a l’auditori, sortides 

culturals i festes i balls. 

Espai de joc 

De dilluns a divendres de 16.00 a 19.45h (Exceptuant els 

dies que hi hagi una activitat programada) 

Participar com a persona voluntària 

Pots participar al casal formant part d’alguna de les 

comissions d’activitats i aportant les teves idees i 

coneixements. 

Activitats per les quals no cal ser sòcia o soci 

• Programa de Salut del Districte 

• Programació Informàtica de l’Eixample 
 


