Centre Cívic Cotxeres Borrell

TALLERS
CULTURALS
ESTIU
Juliol 2022

ENLLAÇ ALS CONTINGUTS:

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS
INFORMACIÓ TALLERS TARDOR 2022
TALLERS CULTURALS
ARTS ESCÈNIQUES / DANSA /
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL /
GASTRONOMIA / EXPRESSIÓ / RECURSOS
/ HUMANITATS / TALLERS FAMILIARS
ESCOLA TÍSNER D’ESTIU 2022
ESCOLA TÍSNER, CASAL INFANTIL I DE 0 A 3

ALTRES SERVEIS
DADES DE CONTACTE

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS
Inscripcions a tots els tallers a partir del 13 de
juny i fins exhaurir places.
Inscripcions en línia a través del nostre web
cotxeresborrell.net i inscripcions telefòniques
al 93 324 83 50.
Ajuts per a persones en situació d’atur o amb
carnet de discapacitat: consulta’ls en línia aquí.
NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
L’import de la inscripció només serà retornat si
l’organització anul·la el taller per no arribar al
mínim de places establertes o per altres raons
tècniques. En el cas que l’usuari/ària no pugui
realitzar el taller per causes alienes al Centre
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es podrà canviar de taller, cedir la plaça a altres persones ni guardar la quota per un altre trimestre.
INICI DELS TALLERS
Setmana del 4 de juliol 2022
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent

INFORMACIÓ TALLERS TARDOR 2022
RENOVACIONS
Per usuaris i usuàries de primavera, del 18
juliol al 4 de setembre:

Presencial i en línia a través del nostre web
cotxeresborrell.net del 18 al 31 de juliol i l’1 i 2
de setembre.

Només en línia de l’1 al 31 d’agost i el 3 i 4 de
setembre.
INSCRIPCIONS
A partir del 5 de setembre i fins exhaurir places.
Inici dels tallers: setmana del 3 d’octubre,
excepte aquells en què s’indiqui una data
diferent.

ARTS ESCÈNIQUES

FEM COMÈDIA
Amb Júlia Reiffs
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 63,89 €

Aude Vanlathem (cc)

Treu la teva vis còmica. Un espai per explorar
la comicitat i descobrir el món de la comèdia
teatral jugant amb els seus mecanismes bàsics
a partir d’escenes de grans dramaturgs i dramaturgues d’aquest gènere teatral.

IMPROVISACIÓ TEATRAL
Amb Anna Cerveró
Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Del 5 al 14 de juliol
Preu: 42,59€

Aude Vanlathem (cc)

A través del joc de la improvisació teatral treballarem l’agilitat mental, el treball en equip,
l’escolta, i com no, la capacitat d’adaptació.
Ens ho passarem bé i aprendrem a l’hora. Vols
formar-ne part?

IMPRO DANSA
Amb Nina Piulats
Dijous de 20.15 a 22 h
Del 7 al 21 de juliol
Preu: 27,95 €
Taller d’experimentació sensorial i consciència
corporal. Des de la sensibilitat, des dels límits,
des de l’instant present sense models i normes
estètiques. Possibilitar el moviment somàtic, la
dansa sensitiva des de l’exploració de l’anatomia, el tacte, la reflexió i la creació.

TALLER DE VEU,
PER PARLAR EN PÚBLIC
Amb Sonia Redondo
Divendres de 19.15 a 20.45 h
Del 8 al 22 de juliol
Preu: 23,96 €
Treball d’aprenentatge, experiencial i pràctic,
amb la veu, per adquirir diferents habilitats per
parlar davant de públic. Captació de l’atenció
i escolta de la persona oient, seguretat en nosaltres mateixes i més. Ideal per espectacles,
debats, presentacions orals, conferències, classes, relacions personals...

DANSA

RITMES LLATINS SENSE PARELLA
Amb Ildefons Vilanova
Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 47,92 €
Salsa, merengue, txa-txa-txa, batxata, per ballar sense parella i per a totes les edats.

SAMBA
Amb Dandara Flores Magón
Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.15 h
Del 4 al 13 de juliol
Preu: 31,94 €
Samba de roda, bossa nova, samba reggae,
Chorinho… El samba té molts colors i estils
diferents. Els Orixas, divinitas africanes, van
influenciar molt les batucades amb les seves
danses i els seus ritmes mil·lenaris. Vine a gaudir d’aquestes danses brasileres amb sabor
d’Àfrica!

DISCO DELS 80’S
Amb Laura Calveras
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 47,92 €
Gaudeix al ritme de la música disco més destacada dels 80’s. Village People, Donna Summer,
ABBA…

FLAMENC CONTEMPORANI
Amb Olga Santín
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 47,92 €
El flamenc des d’una mirada contemporània.
Combinarem una base de treball corporal des
de diferents perspectives amb l’estudi de la rítmica flamenca a través del cos, el moviment,
les palmes i els peus i ens endinsarem en pals
concrets on anirem descobrint els diferents elements que componen la estructura d’un ball.

BALLET TONO
Amb Laura Calveras
Dimarts i dijous de 19.15 a 20.15 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
Mentre millores la postura amb exercicis de pilates, ioga i fitness, treu el teu costat més artístic expressant-te a través dels moviments més
elegants.

MADE IN HOLLYWOOD
Amb Laura Calveras
Dimarts i dijous de 20.30 a 22 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 47,92 €

Dalton Wood (cc)

T’agrada més la coreografia de la Baby i el
Johnny a Dirty Dancing o el twist de l’Uma
Thurman i el John Travolta a Pulp Fiction? Una
mica de Bollywood de Slumdog Millionaire o
prefereixes Grease? Aprendrem escenes de ball
mítiques de les pel·lícules més memorables.

RUMBA
Amb Esperanza Rodríguez
Divendres de 17 a 19 h
Del 8 al 22 de juliol
Preu: 31,94 €
Gaudeix ballant rumba, deixa’t portar per les
passes, al teu ritme, coordinant braços, peus,
cap, mans…. Alegria pel cos.

JAZZ FUSIÓ
Amb Meritxell Ros
Divendres de 19.15 a 20.45 h
Del 8 al 22 de juliol
Preu: 23,96 €
L’essència del jazz a través del moviment corporal. Farem diferentes coreografies incorporant
elements d’atrezzo. Gaudirem de la música dels
anys 40,50,60,70,80 i 90 i de la fusió d’estils,
però per damunt de tot, ballarem com mai.

COUNTRY
Amb Laura Calveras
Divendres de 19.15 a 20.45 h
Del 8 al 22 de juliol
Preu: 23,96 €
Diferent i divertit estil de ball on farem coreografies de seqüència repetida de passos en
línia, fent exercici aeròbic suau que ens ajuda
a mantenir en forma la memòria i coordinar els
moviments. Posa’t les botes i el barret, i treu el/
la cowboy que portes dins!

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
En cas de tenir dubtes sobre si es pot realitzar
alguna de les activitats físiques, recomanem
fer consulta mèdica prèvia.

PILATES
Amb Laura Calveras
Grup A: dilluns i dimecres d’12.15 a 13.15 h
Grup B: dilluns i dimecres de 19.15 a 20.15 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 31,94 €
Estirament de la musculatura i creació d’espai
en les articulacions afavorint la flexibilitat i l’allargament del cos.

IOGA DINÀMIC
Amb Elisabet Belmonte
Dilluns i dimecres de 17.45 a 19 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 39,93 €
Invitació a connectar amb la intel·ligència natural del cos, a través d’un flux suau de postures
i moviments, connectats amb la respiració. A
través d’una progressiva preparació es sensibilitza el cos, mentre explorem, a cada sessió, un
grup diferent de postures: de peu, torsions, inversions, flexions cap al darrere, i flexions cap
al davant.

MEDITACIÓ I RESPIRACIÓ
Amb Elisabet Belmonte
Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.15 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 31,94 €
Explorarem la connexió entre la respiració, el
cos, la ment i la consciència. La respiració com
a l’element que ens porta cap a la ment meditativa. Anirem des de la meditació en moviment
cap a la meditació en quietud, a través de la
respiració.

TONIFICACIÓ
Amb Natalia Corvalán
Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
Treball de tonificació de la zona inferior i de la
zona abdominal del cos i treball cardiovascular
amb música. Glutis, abdominals i cames.

HATHA IOGA
Grup A: dimarts i dijous d’11 a 12 h
Amb Carmen Chito
Grup B: dimarts i dijous de 18 a 19 h
Amb Nina Piulats
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
Basat en postures i respiracions, donarem més
profit a les nostres capacitats del dia a dia a
través de l’ harmonia del treball físic.

TXI KUNG
Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous d’12.15 a 13.15 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
El txi kung integra la ment, el cos i les percepcions per mitjà de la respiració i els moviments.
Desenvolupa l’energia interna (txi) per harmonitzar amb les energies externes, com els elements de la natura.

HIPOPILATES
Amb Yaiza Ruiz
Dimarts i dijous de 19 a 20 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
Combinació d’abdominals hipopressius i pilates per millorar la postura de l’esquena, i augmentar l’estirament abdominal amb diferents
posicions.

MANTENIMENT SUAU
Amb Meritxell Ros
Dimecres i divendres de 18 a 19h
Del 6 al 22 de juliol
Preu: 31,94 €
Realitzarem exercicis acompanyats de música.
Treballarem la musculació i el desbloqueig de
les articulacions del nostre cos i gaudirem de la
part més lúdica de l’esport.

GASTRONOMIA
Els tallers de cuina tenen un plus de material.
Cal portar davantal i carmanyola.

RECEPTES DEL NORD
Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Preu: 31,94 €
Viatja amb nosaltres al nord d’Espanya a través de delicioses receptes de Galícia, Astúries
i Cantàbria.

UN PASSEIG PER SUD
Amb Eva Alcaraz
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 5 al 19 de juliol
Preu: 31,94 €
La gastronomia andalusa té moltes receptes
plenes de sabor. Farem plats tradicionals de
Cádiz, Córdoba o Almería, entre d’altres. Agafa
bitllet per aquest viatge!!

SOPARS VEGANS D’ESTIU
Amb Amb Zero Waste BCN
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 6 al 20 de juliol
Preu: 31,94 €
Receptes veganes senzilles i refrescants, ideals per les nits d’estiu. Rotllets frescos, croquetes d’aprofitament, diferents salses i cremes
d’untar, begudes refrescants i saludables, maionesa vegana i més…

DELÍCIES ESTIUENQUES
La Mamma Alicia
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 7 al 21 de juliol
Preu: 31,94 €
Crema d’alvocat i faves, brioix amb xampinyons portobello i ous escalfats, brotxetes de
gambes i inclús un Poké bowl, el divertit menjar
hawaià que ha vingut per quedar-se. Gaudeix
de l’estiu amb receptes refrescants i delicioses.

CUINA JAPONESA DE TEMPORADA
Amb Miho Miyata
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 8 al 22 de juliol
Preu: 31,94 €
A cada sessió cuinarem 2 o 3 receptes típiques
de la cuina japonesa més actual. Plats frescos i
fàcils com amanida de tofu, fideus de fajol amb
salsa fresca, verdures marinades…

EXPRESSIÓ

JOCS D’IMPROVISACIÓ MUSICAL
Amb Paola Pastor
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 h
Del 4 al 20 de juliol
Preu: 47,92 €
Invitació a cantar i fer música en grup sense
necessitat de saber música, no necessites res
més del que ja tens. Cant, percussió corporal,
circlesongs i altres dinàmiques per gaudir de
l’experiència de fer música. Espai per a l’expressió la creativitat individual i col·lectiva.

INTRODUCCIÓ A L’ART
CREATIU I TERAPÈUTIC
Amb Joan Gispert
Dimarts de 20.15 a 21.45 h
Del 5 al 19 de juliol
Preu: 23,96 €
Pintar la música, una dinàmica de grup on el color, les formes i la intuïció conviden a perdre’s en
els sorprenents resultats. Proposta pensada per
desenvolupar la imaginació i els llaços grupals.
El resultat: una obra grata visualment per la qual
no es necessiten habilitats artístiques.

DIBUIX A L’AIRE LLIURE
Amb Joan Gispert
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 47,92
Del 5 al 21 de juliol
Dibuixar allò que ens envolta, de forma ràpida,
senzilla i a l’aire lliure. Ens mourem per Sant Antoni, Poble Sec i Montjuïc per observar i posar
sobre el paper les perspectives que ens ofereix el
barri. Cada persona desenvoluparà el seu propi
ritme, des del seu nivell i la seva trajectòria.

JOIERIA AMB FELTRE
Amb Sandra Rodríguez
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Del 5 al 19 de juliol
Preu: 31,94 €
Al taller de joieria amb feltre aprendràs la técnica del wet felting mentre gaudeixes d’una experiència sensorial amb la llana d’ovella i et fas
boniques arracades i collarets.

RECURSOS

COSTURA D’ESTIU
Amb Adriana Katz
Dilluns de 18 a 20.30 h
Del 4 al 18 de juliol
Preu: 39,93 €
Confeccionar, a mà, petites peces per a nosaltres i la nostra llar. Diferents tipus de puntades
i tècniques de costura sense màquina. Patchwork, treballar amb trapillo i cosir amb retalls
de roba i feltre. A cada sessió farem un projecte diferent, pautat però adaptat a cada gust i
necessitat.

JUGA I APRÈN EN FRANCÈS
Amb Sara Dauge
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Del 5 al 21 de juliol
Preu: 47,92 €
Aprendre i practicar vocabulari, gramàtica, fonètica francesa per millorar la teva expressió
a través d’activitats lúdiques i divertides basades en la interacció entre totes les persones
participants.

INTENSIUS
Aquests tallers tenen un plus de material

COLÒNIES NATURALS
Amb Zero Waste BCN
Divendres 15 de juliol de 18 a 20.30 h
Preu: 13,31 €
Aprendràs a fer colònies amb ingredients naturals, mitjançant maceracions de plantes i l’ús
d’olis essencials. Comentarem l’impacte que
tenen, al medi ambient i la nostra salut, els perfums i colònies industrials on sovint s’hi troben
ingredients tòxics, contaminants o que poden
provocar al·lèrgies. T’explicarem les precaucions per a fer servir els olis essencials amb
seguretat i t’enduràs les dues preparacions que
hagis fet, segons les teves preferències

AMBIENTADORS NATURALS
Amb Amb Zero Waste BCN
Divendres 22 de juliol de 18 a 20.30 h
Preu: 13,31 €
Podràs preparar un ambientador al teu gust,
tipus esprai, amb olis essencials segons si el
vol relaxant, per donar vitalitat, etc. Farem una
taronja aromàtica que, a part de fer bona olor,
foragita els insectes. Coneixerem maneres diferents de donar bona olor a casa nostra amb
ingredients i materials naturals i parlarem dels
problemes que poden comportar, per la nostra
salut i pel medi ambient, alguns ambientadors
que hi ha al mercat.

HUMANITATS

DONES PERILLOSES: ANTÍGONA,
MALINCHE, MARIA TIFOIDEA
Amb Susana Galan
Dijous de 17 a 19 h
Del 7 al 21 de juliol
Preu: 31,02 €
L’Antígona de Sòfocles, la Malinche de la conquesta colonial al continent americà i la Maria
tifoidea del tombant del segle XX, tres figures
per examinar la subversió i la insubordinació
femenines al llarg de la història. Símbols de
transgressió pel que fa a les relacions de gènere, sexualitat, raça, classe, etc, han estat recuperades per projectes feministes que reclamen
el seu potencial com a emblema de resistència
i alliberament femení.

FARAONS, PIRÀMIDES I MÒMIES
Amb Núria Castellano
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 6 al 20 de juliol
Preu: 31,02 €
La cultura mil·lenària de l’antic Egipte va fascinar a homes i dones de l’antiguitat, per la
majestuositat de les seves construccions i el
misteri de la momificació. Us presentem un tastet, homes i dones que van regnar a Egipte, les
mòmies i les grans obres d’art faraòniques. Us
apunteu?

CONFERÈNCIA

ELENA JORDI (1882-1945): DEL PARAL·LEL
AL CINEMA MUT. UNA VIDA DE PEL·LÍCULA
A càrrec de Josep Cunill Canals,
llicenciat en Filosofia i Lletres i
professor de Filosofia
Dimarts 19 de juliol a les 18.30 h
Activitat gratuita. Places limitades. Cal
inscripció prèvia presencial o en línia a
www.cotxeresborrell.net
Elena Jordi, és el nom artístic de la Montserrat Casals Baqué, la primera dona directora de
cinema de l’estat espanyol. Dona pionera, avançada al seu temps, va atrevir-se a dirigir i produir
Thais, entre els anys 1917-18, una pel·lícula de
cinema mut. Però si li volem fer justícia, hem de
dir que el més cinematogràfic de tot plegat és la
seva vida. En ella hi trobem tots els ingredients
que envolten una història excepcional, i, malauradament, poc coneguda. Vols saber-ne més?

VISITA GUIADA

EXPOSICIÓ DEL MNAC:
TURNER. LA LLUM ÉS COLOR
Divendres 15 de juliol a les 18.30h
Preu visita guiada: 7,99 €
L’entrada al museu va a càrrec de l’usuari/
usuària
Visita guiada a l’exposició Turner. La llum és
color, que ens dóna a conèixer l’obra del pintor
des dels seus inicis fins a finals del 1840. Gravats, aquarel·les, olis… ens fan viatjar a una
experiència que desperta els sentits. Junt amb
l’entrada també hi ha accés a l’exposició El batec de la natura. Dibuixos del segle XIX de
la col·lecció del Museu Nacional.
Dossier de premsa

TALLERS FAMILIARS
A les sessions dels tallers familiars cada nadó
o infant ha de venir acompanyat d’una sola
persona adulta.

CONTES MUSICALS EN FAMÍLIA
Amb Francesca Salcedo
Dimarts de 16.45 a 17.45 h
Del 5 al 19 de juliol
Preu: 15,97 €
Taller intensiu on, a travès d’un conte, experimentarem amb textures, sons, cançons, peces
musicals, dansa i moviment, per iniciar als infants en el món sonor-musical, estimulant els
sentits i acompanyant la seva etapa de desenvolupament. Per a infants de 12 a 36 mesos.

IOGA AMB NADONS
Amb Jaquelina Quiroga
Dimecres de 10 a 11 h
Del 6 al 20 de juliol
Preu: 15,97 €
Ioga i exercicis hipopressius mentre gaudeixes
de jocs amb el teu nadó. Per a nadons de 2 a
12 mesos.

ESCOLA TÍSNER D’ESTIU 2022
Del 27 de juny al 22 de juliol
L’Escola Tísner d’arts escèniques ofereix
a l’estiu un casal artístic on es treballen
tècniques d’interpretació, veu i cant, cos i
moviment...
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Preu per setmana: 81,80 €
Inscripcions obertes
Places limitades!
Petits/es artistes A. De 4 a 6 anys (P3 a P5)*
Petits/es artistes B. De 7 a 9 anys (1r, 2n i 3r)
Teloners/es. De 10 a 13 anys (4t, 5è, 6è i 1r
d’ESO)
Debutants. De 14 a 17 anys (2n, 3r i 4t d’ESO
i Batxillerat)
*Activitat per a infants amb 4 anys fets.

Portland Center Stage (cc)

Per a més informació consulteu el fulletó del
Tísner Estiu.

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER
L’Escola Tísner apropa a infants i joves de
4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de
descoberta i experimentació on les diverses
disciplines esdevenen una eina expressiva i
d’enriquiment emocional. Crearem itineraris
formatius que s’alternaran durant tot el curs.

USAG Italy (cc)

Coordinació pedagògica: Alberto Diaz

Petits/es artistes A. 4 a 6 anys (P3, P4, P5)*
Dilluns, 17.30-18.30 h. 27,23 € al mes
Petits/es artistes B. De 6 a 9 anys (1r a 4t)
Dijous, 17.30-18.30 h. 27,23 € al mes
Teloners/es. De 10 a 13 anys (5è, 6è i 1r
d’ESO)
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 41,39 € al mes
Debutants. De 14 a 17 anys (2n a 4t d’ESO i
Batxillerat)
Dimecres, 17.30 - 19.30 h. 55,18 € al mes
* Activitat per a infants amb 4 anys fets

Bethel Park Bobb (cc)

Renovacions durant el mes de juny
Inscripcions a partir de l’1 de setembre i fins
exhaurir places
Inici de trimestre: setmana del 26 de setembre
Reunió informativa: dijous 20 de setembre a
les 19 h

CASAL INFANTIL
Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir
en un ambient acollidor. Els nens i les nenes
seran els i les protagonistes i cada dia podran
triar a què, com i amb qui juguen entre un
seguit de materials innovadors i seleccionats
per a cada edat.
El joc dels infants estarà acompanyat en tot
moment per professionals qualificades que els
convidaran a descobrir i gaudir del joc en un
espai segur i pròxim. Les famílies hi trobareu
orientació i assessorament i un espai de
participació en diverses propostes compartides
amb els vostres infants.
De dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h:
Casal Infantil de 4 a 12 anys

Quota trimestral: 25,78 €
Reducció del 15% per famílies monoparentals
o nombroses
Entrada puntual: 3,87 €
Inscripcions: a partir del 5 de setembre
Inici: setmana del 12 de setembre
Aforament limitat
Ludoteca familiar Petita infància 0-3
Tots els divendres
Setmana de Tardes de joc en Família 4-12
Última setmana sencera de mes
Preus: Abonament 5 sessions: 15,47 €
Abonament 10 sessions: 30,93 €
Entrada puntual: 3,87 €
Per a més informació consultar el fulletó de
Casal infantil.

DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA
Espai de trobada i interrelació en el que les
famílies poden compartir l’experiència de la
criança en un entorn educatiu i lúdic amb
materials especialitzats i suport professional.
Grup A: Dimarts de 10 a 12 h, preferentment
per a criatures a partir de 18 mesos.
Grup B: Dijous de 10 a 12 h, preferentment per
a criatures fins a 18 mesos.
Renovacions: Del 7 al 17 de juny
Noves inscripcions: A partir del 5 de setembre
Inici: setmana del 12 de setembre

Quotes trimestrals:
Dimarts: 45,76 € trimestre (11 sessions)
Dijous: 49,92 € trimestre (12 sessions)
Tarifa reduïda del 15% per a famílies
nombroses i monoparentals
Cessions d’espai a grups de famílies
organitzades
Per a més informació consultar el fulletó de
Casal infantil.

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa
d’espais de lloguer per a grups i entitats.
Consulteu possibilitats i condicions.

ADREÇA
cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @cccotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques
HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabtes del mes de juliol i setembre el centre
romandrà tancat.
PUNT D’INFORMACIÓ
Informació general del centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

MAPA
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Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing

