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LLEGENDA

Activitat a l’aire lliure

Comissió d’Arts i Cultura

Comissió infants

Equip tècnic

Comissió de GènereActivitat per més de 60 anys

Comissió de Famílies

Comissió de SalutActivitat gratuïta

Comissió de Sostenibilitat

Comissió de Rutes

Comissió de Cuines

Espai Relacional / Barra Freda

FEACCC (Federació d’Entitats Amigues 
de Can Carol i Consolat)

Tant les associacions que fan part de la FEACCC com 
l’equip de gestió tècnica del Casal de Can Carol, volem 
agrair la participació de totes les persones que han gaudit 
dels actes i les activitats del passat trimestre.

“Els valors són els principis i l’estil que constitueixen la 
base sobre la qual s’estableix la cultura de l’organització i 
indiquen la manera de fer, d’actuar i de comportar-se”
Guia de Casals de Barri

Portada i contraportada: Milonga de Tango Queer Barcelona a l’espai de la Barra Freda del CB Can Carol
Fotografies a càrrec de Carlota Mas



AUTOGESTIÓ

Apostem per donar valor a les dinàmi-
ques d’autogestió que tant han caracte-
ritzat el barri de Vallcarca. Pretenem que 
Can Carol sigui un espai més on puguin 
desenvolupar-se els projectes sociocultu-
rals del barri organitzats pel teixit social 
existent a Vallcarca. Creiem que és una 
xarxa viva que genera i crea activitats cul-
turals que mantenen el barri en peu. Can 
Carol vol esdevenir un espai que no vagi 
en contra de l’autogestió sinó que l’acolli, 
la mantingui i la fomenti.

JUSTÍCIA SOCIAL

Can Carol aposta per la justícia social com 
a base per a garantir la igualtat d’oportu-
nitats amb principis ètics i solidaris. Incor-
porem aquesta perspectiva en el nostre 
projecte per tal de construir una societat 
més justa i digna, alhora que esdevenir 
un espai d’acollida i trobada a la diversitat; 
a més de tenir cura de l’espai mediam-
biental on es desenvolupa i de l’impacte 
de les nostres accions en la sostenibilitat 
del territori.

SOSTENIBILITAT

Apostem per un projecte sostenible i per 
tant responsable social i ambientalment. 
Com no podia ser d’una altra manera, tre-
ballarem per garantir espais verds al barri 
col·laborant amb les diverses plataformes 
que ja hi estan treballant i potenciarem 
totes aquelles activitats que promoguin 
la biodiversitat, l’eco-mobilitat i la qualitat 
ambiental de l’entorn on ens trobem.

FEMINISMES

Fem especial èmfasi en els feminismes, ja 
que és fonamental com a eix transversal 
de Can Carol, tant en la gestió i organitza-
ció de l’equipament com en les activitats 
que hi tenen lloc. Creiem en la perspecti-
va de gènere com a eina de transforma-
ció de les formes de relacionar-nos, de 
gestió i de participació, que no només se 
centrin en el treball i el consum sinó en 
posar les cures al centre del projecte.

MEMÒRIA HISTÒRICA

El barri de Vallcarca està veient com l’es-
peculació immobiliària l’està transfor-
mant i l’arribada de veïnes noves serà una 
realitat d’aquí a poc temps. Creiem de vi-
tal importància que l’espai de Can Carol 
sigui un espai de referència per mantenir 
viva la memòria històrica del barri.



El passat hivern ens va deixar una de les participants del grup de Rumicub:

“La Rosa Maria Prats era una gran fan de Can Carol, 
centre que li va brindar la possibilitat d'ampliar el seu 
cercle de coneguts i de fruir d'una activitat lúdica, 
tot a prop de casa. 

Allà on ara és, ben segur que us desitja 
un gran futur, Can Carol.

La trobem molt a faltar.

Salutacions cordials de la família Martínez i Prat”
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Benvingudes 
al vostre 
casal de barri

Trobada entre la FEACCC 
i les comissions de Can Carol
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Casal de Barri Can Carol

Federació d’Entitats Amigues de Can Carol i Consolat 

Les comissions

Can Carol és el casal de barri de Vallcarca.
Un equipament municipal de gestió comunitària que 
funciona gràcies a la participació veïnal. Un espai on 
poder gaudir del caliu del nostre barri-poble i des 

d’on poder participar de les nombroses propostes 
culturals que s’hi programen a través de les diferents 
comissions.

Aquesta tasca cultural i comunitària s’articula a 
través del projecte de gestió cívica redactat per 
la Federació d’Entitats Amigues de Can Carol i 
Consolat; la FEACCC. 

Una federació que va guanyar el concurs ofertat pel 
districte de Gràcia al Juny del 2020 i que engloba 
les següents entitats:

-  Associació de Festes Majors Alternatives de                
   Vallcarca

- A.F.A Escola Montseny

- Associació Veïnal Som Barri

- Associació Observatori Actiu de Vallcarca

- Cooperativa d’habitatge de Vallcarca Ruderal

- Infants: Encarregada de programar activitats per 
infants i famílies, des de la seva experiència.

- Arts i cultura: Encarregada de programar les 
xerrades, cicles de pel·lícules, concerts, tallers, 
presentacions, etc.

- Salut: Encarregada de proposar tot tipus d’activi-
tats relacionades amb el benestar físic i emocional 
de les veïnes.

- Rutes: Encarregada de dissenyar passejades 
temàtiques pel barri, Barcelona i el seu entorn. 

- Gènere: Encarregada de dinamitzar els espais de 
participació no-mixtes.

- Sostenibilitat: Encarregada d’ajudar que l’equi-
pament i les activitats que s’hi fan incorporin la 
sostenibilitat en el seu disseny i funcionament.

- Cuina: Encarregada d’apropar l’art gastronòmic a 
tot el veïnat.

- Famílies: Encarregada de coordinar l’acció de les 
diferents famílies que participen i de programar 
activitats relacionades amb les necessitats de 
grans i petites.

PODEU AMPLIAR TOTES AQUESTES INFORMACIONS, 
A LA NOSTRA PÀGINA WEB WWW.CANCAROLVALLCARCA.CAT
O SEGUINT LA NOSTRA TRAJECTÒRIA A TRAVÉS DE LES XARXES 
SOCIALS @CBCANCAROL

EL CASAL

https://apvallcarca.wordpress.com/
https://apvallcarca.wordpress.com/
https://afamontseny.com/
https://assembleadevallcarca.wordpress.com/
http://observatorivallcarca.cat/
https://www.ruderal.cat/
http://WWW.CANCAROLVALLCARCA.CAT
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Aquesta exposició narra la història del barri de Vallcarca 
i com gràcies a l’autogestió i autoorganització veïnal, 
avui podem gaudir d’un casal com Can Carol.
Recuperem la primera exposició que va acollir l’equipa-
ment per no oblidar, fer retrospectiva i visibilitzar una 
memòria històrica que continua latent.
 
Durada: 7 d’abril al 10 de maig
Horari: Durant l’horari d’obertura del casal

Organitzat per: Equip tècnic i Observatori de Vallcarca

Recull de caricatures de Feliu Elias (Apa) sobre la prime-
ra guerra mundial que il·lustren com es vivia aquesta 
guerra des d’una Barcelona neutral i com les discus-
sions polítiques locals es reflectien en l’enfrontament 
europeu: entre conservadorisme i progrés, entre mo-
narquia i república i entre Catalunya i Espanya. 

Ens permetrà una reflexió més general sobre el paper 
de la comunicació en els conflictes bèl·lics.

Durada: 12 de maig al 22 de juny 
Horari: Durant l’horari d’obertura del casal

Comissariat: Observatori de Vallcarca

Dins del marc d’aquesta exposició, l’Observatori de 
Vallcarca també coordina dos col·loquis:

Dijous 12 de maig a les 19h
(Mal) humor gràfic de guerra

L’expressivitat i contundència de l’humor gràfic, amb la 
seva capacitat d’interpelar els sentiments, esdevenen 
un arma més en temps de guerra. Pot denunciar les 
seves brutalitats i injustícies però també pot atacar i 
humiliar l’enemic, en un territori on els límits ètics i les 
implicacions polítiques són tan presents com en els 
propis conflictes bèl·lics.

Amb Jaume Capdevila (KAP), ninotaire i Marika Vila, 
il·lustradora i investigadora social.

Dijous 26 de maig a les 19h
El paper de la premsa en situacions de guerra

Sempre veiem els conflictes bèl·lics a través dels mitjans 
de comunicació. El seu punt de vista i el compromís 
ètic determinen el nostre posicionament davant les 
guerres i les emocions que sentim al respecte. Per això 
és important una actitud crítica envers els missatges 
que rebem.

Amb Xavier Giró, professor de periodisme expert en 
cobertura informativa de conflictes, Teresa Ferré, 
professora d’història del periodisme i Marc Almodóvar, 
periodista i documentalista.

CAN CAROL,
UN CASAL DE VALLCARCA

APA 
I LA GRAN GUERRA

EXPOSICIONS

Imatge gràfica de l’Observatori de Vallcarca
Muntatge a càrrec  d’Albert Caballero

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA - ABRIL A JUNY 2022
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Helio Dias Vanimal (coordinador del projecte Mozpositivo) 
i la seva colla “Toco mi tambor” ens conviden a gaudir 
d’una tarda de percussió i animació la plaça Farigola, un 
espectacle dirigit a totes les famílies del barri.

Taquilla inversa

Dia: Divendres 8 d’abril
Horari: 17:30 - 18:30h

Organitzat per: Helio Dias Vanimal

La C.Famílies i la C.Infants proposen una tarda 
animada pels més petits fins als més grans. 
Tindrem tota mena de jocs de taula a la porxada, 
entre d’altres el FUTIS, un “Futbol en miniatura” 
coordinat per Mikko Savikko, creador i organitzador 
de grans mundials del joc. 

En paral·lel, els més actius podran participar de la 
dinàmica organitzada per la comissió infants: Qui 
té l’ull més despert per trobar els ous de pasqua 
amagats a la plaça? 

Si tens ganes de fer colla i jugar amb el veïnat, no ho 
dubtis i vine a treure el nas.

Dia: Divendres 6 de maig
Horari: 17:00 - 19:00h

Organitzat per: Comissió famílies, comissió infants 
i la col·laboració de Mikko Savikko

CERCLE DE 
TAMBORS

ESPAI DE JOCS 
A LA PLAÇA FARIGOLA

ACTIVITATS FAMILIARS

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA - ABRIL A JUNY 2022

Llibres, roba, joguines, estris de cuina, sabates,...
Porta el que ja no vulguis i intercanvia-ho pel que 
necessitis, sense diners pel mig.

Recorda:
- Només s’acceptaran articles en bon estat.
- En acabar el mercat, t’has de fer responsable de tot 
el que hagis portat.
- El casal no es queda els objectes que no s’hagin 
intercanviat.

Reserva la teva taula a: 
comissiofamiliescancarol@gmail.com

Dia: Dissabte 14 de maig
Horari: 11:30 - 13:30h

Organitzat per: Comissió famílies de CB Can Carol

MERCAT
D’INTERCANVI

Cercle de tambors amb l’Associació Mozpositivo
Fotografia  a càrrec de Carlota Mas
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LA BENVINGUDA, és un text de Marc Guevara Vilardell 
(jove dramaturg deixeble dels cursos de la Sala Beckett):

L’Anna torna d’un voluntariat a la frontera i no ho 
fa sola. Arriba amb la Tahiya, que s’ha passat tot el 
viatge en cotxe amagada sota una manta. A en Xavi, 
la parella de l’Anna, la situació l’agafa per sorpresa 
però accedeix a acollir la Tahiya fins que puguin re-
soldre la seva situació legal. 

Ha sigut un rampell carregat de bones intencions, 
però que poc a poc anirà deixant un rastre de pre-
guntes per tots els racons del pis. 
Què en saben, realment, d’aquesta noia? 
Què n’espera d’ells? 
I ells, n’esperen alguna cosa d’ella? 
Fins a quin punt són suficients, les bones intencions?

Dia: Dissabte 11 de juny
Horari: a les 18:30h

Organitzat per: Elena Cañada i Equip tècnic de CB 
Can Carol

ENTRADA OBERTA FINS A OMPLIR AFORAMENT

LECTURA DRAMATITZADA:
LA BENVINGUDA

ESPECTACLES

Si vols formar part de qualsevol comissió, po-
der proposar i ajudar a preparar les properes 
activitats i tallers, només cal que ens enviis un 
correu a info@cancarolvallcarca.cat.

- C. Arts i Cultura - C. Sostenibilitat
- C. Infants  - C. Gènere
- C. Famílies - C. Rutes
- C. Salut  - C. Cuines

APUNTA’T A LA COMISSIÓ 
QUE MÉS T’AGRADI!
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Teatre: L’intercanvi 
Creació original de la Comssió Infants

Fotografia  a càrrec de Carlota Mas

Una ruta familiar per conèixer el barri i la seva història 
com si fos un conte.

5 parades en llocs emblemàtics, 
5 testimonis del veïnat, 
5 activitats per descobrir els racons del nostre barri-
poble d’una manera diferent i apassionant. 

Ens acompanyes?

Dia: Dissabte 28 de maig
Horari: 11:30 - 14:00h

Organitzat per: Comissió famílies de CB Can Carol

HI HAVIA UNA VEGADA...
VALLCARCA

INSCRIU-TE AQUÍ

mailto:info%40cancarolvallcarca.cat?subject=M%27interessa%20apuntar-me%20a%20les%20comissions%20de%20Can%20Carol
https://forms.gle/dDxK63KzMGqb2P2m7
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Aquesta primavera tornen els cinefòrums amb en 
Javier Guerra, en aquesta ocasió vertebrem el cicle 
de cinema al voltant de la classe obrera:

Divendres 1 d’abril – 19h

‘Fake Fruit Factory’ (1986) 
de Chick Strand, 22min

‘Lo que tú dices que soy’ (2007) 
de Virginia García del Pino, 28min

Divendres 8 d’abril – 19h

‘En comparación’ (2009) 
de Haroun Farocki, 61min

‘Respirar’ (2017) 
de Bárbara Mateos, 9min
Divendres 29 de abril – 19h

‘La sonrisa telefónica’ (2016) 
de Aitziber Olaskoaga, 38 min

*‘Documentos sobre la clase obrera’ (2019)
de JGGuerra, 60min

*Aquest dia comptarem amb la participació especial 
de Jordi González i Pepe Malavé, per compartir la 
seva experiència com a treballadors de la SEAT.

Organitzat per: Comissió Arts i Cultura CB Can Carol

CINEFÒRUM:
LA CLASSE OBRERA

CINEMA

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA - ABRIL A JUNY 2022

TROBADA AUDIOVISUAL POÈTICA

Una tarda de lectura de poemes a càrrec de diferents 
rapsodes de la ciutat. Un espectacle que consta de 
dues parts:

1a part – Presentació de l’acte 
amb la poetessa Anna Maria Vintró

2a part – Rebost poètic: Recital de poemes en català

Durant el decurs de la vetllada, podrem gaudir de l’ac-
tuació de la cantautora Mariona.
 
Dia: Dijous 19 de maig 
Horari: 18:00 - 20:00h

Organitzat per: Jaume Vaqué
ENTRADA OBERTA FINS A OMPLIR AFORAMENT

EL REBOST
POÈTIC

POESIA

Cinefòrum: Encaixonats i testimonis de l’urbanicidi
Fotografia a càrrec de Marta Ruiz



FOTOGRAFIA
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Aquesta ja és la 3a edició de la Mostra Fotogràfica de 
Vallcarca, l’acte consisteix en una exposició col·lecti-
va de fotografies del veïnat, a través d’una projecció 
animada.

Dia: Dissabte 30 d’abril de 19 – 20’30h

Què cal fer per participar?

1. Seleccionar una sèrie fotogràfica (entre 10 i 15 fotos) 
amb una temàtica o narrant una història.

2. Enviar un arxiu de vídeo amb les imatges a mostrar 
a cinejgguerra@gmail.com
Pot contenir àudio, música, sons diversos o ser silent.

3. Aconsellem que les fotografies tinguin una mida 
de 2048 px (costat llarg de la imatge).

DATA MÀXIMA DE LLIURAMENT – 22 D’ABRIL

Organitzat per: Comissió Arts i Cultura CB Can Carol

La comissió d’arts i cultura de Can Carol, ens proposa 
un repte per engrescar-nos a captar el rostre del nos-
tre barri: Concurs Objectiu Vallcarca.

Per participar, senzillament cal publicar en el vostre 
compte públic d’Instagram fotografies fetes per vo-
saltres d’aquells moments, espais, esdeveniments 
artístics, culturals, o el que us vingui de gust vinculat 
al barri de Vallcarca.

Es pot concursar amb tantes imatges com es vulgui.
Perquè la participació sigui vàlida i puguem veure 
les vostres fotografies, sempre s’haurà d’etiquetar el 
casal @cbcancarol i utilitzar el hashtag:

#ConcursObjectiuVallcarca

El tret de sortida pel concurs serà la data d’aniversari 
del casal, el dissabte 7 de maig. La convocatòria res-
tarà oberta fins al 4 de juny.

S’anunciarà la persona guanyadora el divendres 10 
de juny a través del canal de Telegram i Instagram 
del casal.

Hi haurà 3 categories de premis + una exposició del 
recull de les fotografies presentades durant el se-
güent trimestre.

Dia inici: 7 de maig
Dia final: 4 de juny
Dia publicació de premis: 10 de juny

Organitzat per: Comissió Arts i Cultura CB Can Carol

3A MOSTRA 
FOTOGRÀFICA

OBJECTIU
VALLCARCA

Trobada sobre sexualitats entre joves 
i Educadors de Carrer Gràcia Nord
Fotografia a càrrec de Carlota Mas



14PROGRAMACIÓ PRIMAVERA - ABRIL A JUNY 2022

RUTES

Amb aquest cicle de tallers, xerrades i espectacle 
volem apropar a les veïnes del barri de Vallcarca 
diferents eines de coneixement en la salut i el 
benestar.  

Dijous 21/4/22 a les 18:30h
Xerrada - Dol: la pèrdua i com gestionar-la
A càrrec de Maria del Mar Perez Artigas i Consuelo 
Raya Leiva
Sala oberta fins a omplir l’aforament

Dijous 5/5/22 a les 18:30 – 21:00h
Taller vivencial - Pèrdua i dol a través de l’arterapia  
A càrrec de Maia Landaburu Fadul
Cal inscripció prèvia - info@cancarolvallcarca.cat

Dissabte 14/05/22 11:30-13:30 h
Tastet - Reflexoteràpia 
A càrrec de la doctora Bibiana Carrasco
Cal inscripció prèvia - info@cancarolvallcarca.cat

COMPARTIM SALUT 
I BENESTAR

CICLES

Dilluns 16/05/22 de 19:00 a 21:00h
Tastet - Estratègies: Música i dansa comunitària 
A càrrec del PIAD de Gràcia
Cal inscripció prèvia - info@cancarolvallcarca.cat 

Dijous 2/06/22 de 18:30 a 20:30h
Curtmetratge i espectacle escènic - L’ansietat i 
l’amor propi
A càrrec de Júlia Molero
Sala oberta fins a omplir l’aforament

Dijous 16/06/22 a les 18:30h
Xerrada  - Vacuna del Papiloma Humà 
A càrrec de l’infermera Montse Pérez
Sala oberta fins a omplir l’aforament

Cada divendres de 17-18:30h
Taller trimestral - Salut cos i moviment
A càrrec de la terapuerta Gemma Tomàs.
Cal inscripció prèvia - info@cancarolvallcarca.cat

Sortim del Casal per explorar la ciutat i els seus en-
cants. El nostre objectiu és gaudir d’una bona passe-
jada els dissabtes a primera hora del matí.

Parc de Cervantes i l’Oreneta
Descobreix aquesta zona verda de Barcelona. Un mo-
ment de floració, en el que es comença a organitzar 
el festival de roses; vine a gaudir de la primavera amb 
la Comissió de Rutes!

Dia: Dissabte 14 de maig
Hora: 10:00
Punt d’inici: Can Carol
Distancia: 4-5 km

PASSEJADES PER
BARCELONA

INSCRIU-TE AQUÍ

Parc Güell
Seguim explorant la memòria dels nostres barris, 
aquest cop visitant una de les creacions més embel-
màtiques d’Antoni Gaudí.

Dia: Dissabte 18 de juny
Hora: 10:00
Punt d’inici: Can Carol
Distancia: 3 km

Organitzat per: Comissió de Rutes de CBCC
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES

INSCRIU-TE AQUÍ

https://forms.gle/UrbCL5gxGD6wEnUg7
https://forms.gle/XnD42NZzD5F4EEDDA
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Tens la recepta de la teva àvia? 
Creus que fas la millor “ensaladilla” russa del barri? 
T’animem a participar al concurs!

Hi haurà 3 categories per participar:

- La reina de les “ensaladilles” 
- La millor presentada 
- La més original 

Cada participant haurà de portar mínim 2 racions.

Premis per cada categoria.
Important: No es pot portar maionesa o un altre salsa 
feta amb ou cru.

Dia: Dissabte 18 de juny
Horari: 11:30 a 13h

Organitzat per: Comissió de cuines de CBCC

Els espectacles culinaris són demostracions de petit 
format que es realitzen dins l’espai de cuina de Can 
Carol. Les talleristes són veïnes del barri i professio-
nals del sector que presenten els seus plats amb des-
tresa mentre comparteixen els seus secrets culinaris.

Aquesta vegada vertebrem les diferents demostra-
cions sota el paraigües de la sostenibilitat i l’autogestió.

Cost fixe: 3 euros/ espectacle

Espàrrecs de primavera
Dijous 28 d’abril de 18:00 a 20:00h
A càrrec de la Virginia, membre de la comissió cuines.

Residu 0: Fermentats
19 maig de 18:00 a 20:00h
A càrrec de l’Eloisa, membre de la comissió cuines.

Escabetx: un procediment de conservació
16 de juny de 18:00 a 20:00h
A càrrec de l’Imma, membre de la comissió cuines.

PLACES LIMITADES

ESPECTACLES 
CULINARIS

VALLCARCA CUINA

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

CONCURS 
D’“ENSALADILLA” RUSSA

VKK SONA edició d’hivern 2022
Fotografia a càrrec de David castellet

https://forms.gle/9R6B1RiqMxXucq249
https://forms.gle/9R6B1RiqMxXucq249
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Ja podeu escalfar motors i guardar la data perquè el 7 
de maig el barri tremolarà. Activitats des dels més pe-
tits fins als més grans.

11:30h - T’ai Chi i chi-kung matinal

12:30h - Vermut Musical

14:00h - Dinar popular amb música en viu

16:00h - Bingo musical

17:00h - Xerrada: cohabitatge a Vallcarca

18:00h - Espectacles d’arts escèniques 

20:00h - Concert 

Dia: Dissabte 7 de maig
Horari: 11:00h a 22:00h

Organitzat per: Federació d’Entitats Amigues de 
Can Carol i Consolat (FEACCC), Equip tècnic i Barra 
Freda de CB Can Carol

Sabem què s’amaga darrera el tràfic de roses? 
Quin tracte reben les seves treballadores? 
Quina és la seva procedència? 
Per què sempre cal comprar un llibre nou?

Coincidint amb l’aniversari de la la comissió famílies, 
proposem un Sant Jordi alternatiu, una festivitat més 
sostenible.

A partir de les 17:30h podrem gaudir d’un espai amb:

- Taller de punts de llibre reciclats

- Taller de roses reciclades, per donar suport a la cam-
panya Roses sense Espines. 

Amb la col·laboració del Bosc Turull de Vallcarca.
Inscripcions a: aula@boscturull.cat o al 932133945.

- Espai de pintura

- Racó de lectura

- Mercadet d’intercanvi de llibres

Us hi esperem!
 
Dia: Divendres 22 d’abril
Horari: 17:30-20:00h

Organitzat per: Bosc Turull i Comissió famílies de 
CB Can Carol

SANT JORDI
SOSTENIBLE

FESTIVITATS

ANIVERSARI DEL 
CASAL DE BARRI CAN CAROL

La comissió infants, és un grup autorganitzat del ca-
sal que té clar les seves lluites. L’espai natural és un bé 
que cal cuidar i que és difícil de preservar a les grans 
ciutats, que sovint es tornen espais poc sostenibles.

El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient, 
i la comissió us convida a venir al casal el divendres 
anterior per ensenyar-vos com plantar, cuidar i tras-
plantar una planta o llavor.

Dia: Divendres 3 de juny
Horari: 17:30-19:00h

Organitzat per: Comissió infants de CB Can Carol

DIA PER LA DEFENSA 
DEL MEDI AMBIENT

Després de la gran rebuda que va tenir aquesta cele-
bració, enguany repetim l’Aquelarre Infantil per po-
der fer una bona prèvia a la festa de Sant Joan.

Follets, bruixots, dones d’aigua i altres criatures mà-
giques amb ganes de festa i estiu, totes hi esteu con-
vidades.

Durant la tarda gaudirem de l’ambient i animació 
musical de DJ Boytronique.

Dia: Dijous 23 de juny
Horari: 17:00 - 20:30h

Organitzat per: Comissió famílies de CB Can Carol

AQUELARRE 
INFANTIL
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L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic de Barcelona 
(EICASCANTIC) és una entitat que treballa per visibilit-
zar els col·lectius de persones migrades i nouvingudes i 
dones supervivents de violències masclistes.

Les jornades de sensibilització volen aprofundir en la 
realitat social dels diferents col·lectius més invisibilitzats 
amb l’objectiu de conèixer de primera mà aquestes rea-
litats, sensibilitzar a la ciutadania i participar en la cerca 
de vies de resolució dels conflictes. 

Dia: Dimarts 31 de maig
Horari: 17:00-19:00h

Organitzat per: EICASCANTIC i Equip Tècnic

El músic Juan Cortés anima la terrassa de la Barra Fre-
da amb la seva guitarra entre fandangos i buleries. Un 
viatge per la tradició flamenca a través d’obres d’artistes 
destacats.

Dia: Dissabte 2 d’abril
Horari: 12:00-14:00h

Organitzat per: Barra Freda de CB Can Carol 

Una proposta original, afrobeat d’autor a càrrec de 
Kwame, un músic vingut de Ghana amb un carisma i 
talent únics després d’una llarga trajectòria musical.

Dia: Dissabte 4 de juny
Horari: 12:00-14:00h

Organitzat per: Barra Freda de CB Can Carol 

VERMUT MUSICAL 
AMB JUAN CARLOS CORTÉS

VERMUT MUSICAL 
AMB KWAME

MÚSICA EN VIU

FENT XARXA

JORNADA DE SENSIBILITAZCIÓ 
PER LES INVISIBILITZADES

Jornada de treball comunitari a la Plaça Farigola 
Fotografia a càrrec de Carlota Mas Ruiz
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INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

Aprèn amb pautes i consells sobre com muntar el teu 
propi sistema de reg sostenible per a les plantes del teu 
balcó o terrassa. 

Es comentaran els avantatges i inconvenients de molts 
sistemes provats, alguns de fabricació pròpia casolana 
i altres de comercials. Tant pel que fa a l’acumulació 
d’aigua i distribució fins a les plantes amb mètodes de 
reg final (gota a gota o altres), tot reflexionant sobre les 
conseqüències previstes de cada sistema.

Es mostraran alguns aparells in situ perquè els puguin 
veure de prop els assistents.
 
Dimecres 22 de juny
Horari: 18:30h a 20:30h

Taller a càrrec de: Xavier de Pedro Puente

Taller pràctic de costura/confecció 

Aprendrem a arreglar desperfectes a la nostra roba així 
com nocions bàsiques de costura i confecció per fer-
nos les nostres pròpies peces. Serà un taller personalit-
zat, segons la necessitat. 

Cal portar les nostres pròpies peces de roba/teles així 
com material de costura bàsic. 
Opcional màquina de cosir si se’n té.
 
Dimecres 21 d’abril
Horari: 18:30h a 20:30h

Taller a càrrec de: Carla Cárdenas 

Aquesta càpsula tindrà una part introductòria on es re-
passaran els principals problemes que hi sol haver en 
emprar ordinadors amb sistemes operatius privatius de 
llibertats. Es mostraran, pas a pas, formes d’instal·lar un 
sistema operatiu lliure, i en català, actualitzat (i actualit-
zable fàcilment per xarxa de forma periòdica).

Durant la sessió es farà una instal·lació d’un sistema 
operatiu lliure en un ordinador al costat del sistema 
operatiu que ja hi té instal·lat (sense malmetre’l). 

També es mostrarà un altre ordinador similar ja enlles-
tit (mentre avanci el procés de la instal·lació de demos-
tració en el primer ordinador).

Es recomana portar l’ordinador propi.

Dimecres 25 de maig
Horari: 18:30h a 20:30h

Taller a càrrec de: Xavier de Pedro Puente

L’objectiu de les càpsules formatives és oferir espais per fomentar 
l’autogestió del veïnat en diferents ambits de la seva quotidianitat. 

Cost fixe: 3 euros/ càpsula

SISTEMES DE REG SOSTENIBLE 
PEL TEU BALCÓ

ANIMA’T A REUTILITZAR
LA TEVA ROBA!

ALLIBERA EL TEU 
ORDINADOR

CÀPSULES FORMATIVES

Càpsula formativa - Redueix la factura de la llum
Fotografia a càrrec de Carlota Mas

https://forms.gle/mjh8qmomAFx5k6S5A
https://forms.gle/E8N21W7j3t7kxNPC9
https://forms.gle/tZgjqxdWgD6ukd178
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Espai obert per ballar i compartir vesprades  de tango 
i milongas amb el grup de dansa Tango Queer Barce-
lona.

Treballa la teva musicalitat en el ritme i en la melodia, 
la iniciativa des del rol que esculls i la sensibilitat per 
acompanyar-lo. 

Dia: cada dimecres
Horari: 20:00h a 21:00h
Inscripcions a: tangoqueerbcn@gmail.com

Organitzat per: Tango Queer Barcelona

Hi ha famílies que necessiten un espai de reunió, in-
fants que tenen ganes de trobar-se per fer deures, 
un lloc tranquil al barri per llegir, escriure i compar-
tir amb les veïnes. Per aquest motiu, obrim una aula 
d’encontre, cures i acompanyament autogestionat 
pel veïnat.

Dia: de dilluns a divendres
Horari: 16:00 - 19:00h

Coordinat per la comissió Famílies del CBCC

Es veu que a Vallcarca hi ha diversos veïns molt afi-
cionats al rumicub i després de presentar-nos una 
proposta col·lectiva, Can Carol ha posat a disposició 
una sala oberta per reunir-se i gaudir del joc de taula 
cada dimarts i dijous en horari de matins.

Si tu també ets un bon jugador del rumi, no t’ho pen-
sis dues vegades, vine al casal i afegeix-te al grup.

Dia: cada dimarts 
Horari: 10’30-13h

Coordinat pel veïnat autoorganitzat

Estàs estudiant i no tens lloc a casa, la biblioteca està 
plena, tens obres al costat de l’habitació? Vine durant 
els matins d’obertura del casal i gaudeix d’un espai 
tranquil, calent i amb internet.

Dia: cada dimarts, dijous i dissabte
Horari: 10’30-13h, dissabte de 11-14h i 16-21h

Coordinat pel veïnat autoorganitzat

Si t’agrada llegir, compartir les teves experiències des-
prés d’endinsar-te en una lectura o descobrir noves 
obres literàries? Apuntat al nostre Club de Lectura.

Dia: Últim dimarts de cada mes
Horari: 18:30 - 20:30h

Coordinat pel veïnat autoorganitzat
INSCRIPCIONS A: info@cancarolvallcarca.cat

GRUP DE 
RUMICUB

AULES 
D’ESTUDI

CLUB DE
LECTURA

ESPAIS PERMANENTS I AUTOGESTIONATS 

GRUP DE
TANGO

ESPAI
FAMILIAR I INFANTIL
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mailto:tangoqueerbcn%40gmail.com%20?subject=M%27interessen%20les%20pr%C3%A0ctiques%20obertes%20de%20Tango%20queer%20a%20Can%20Carol
mailto:info%40cancarolvallcarca.cat?subject=M%27interessa%20apuntar-me%20al%20Club%20de%20Lectura%20de%20Can%20Carol


C/ Cambrils 26 -28, 08023 Barcelona
Barri de Vallcarca

Telf: 937 066 446
Correu: info@cancarolvallcarca.cat
Web: cancarolvallcarca.cat
IG i TW: @cbcancarol
Telegram: Casal de Barri - Can Carol

ADREÇA

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES: 16-21h
DIMARTS I DIJOUS: 10-13h i 16-21h
DISSABTE: 11-14h i 16-21h
DIUMENGE: TANCAT 

HORARIS D’OBERTURA

mailto:info%40cancarolvallcarca.cat?subject=Informaci%C3%B3%20i%20dubtes
http://www.cancarolvallcarca.cat/

