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LLEGENDA

Fotografia portada: Dídac Pla
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INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi
efectuat el pagament. En cap cas es reservarà
plaça ni es realitzarà la inscripció per telèfon.
• Modalitat d’inscripcions: en línia i de forma
presencial, per ordre d’arribada.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim
de tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de
tres persones més. En el cas dels tallers de
voluntariat es poden fer dues inscripcions per
persona, la pròpia i la d’una persona més.
• El pagament del taller en línia només es pot
efectuar amb targeta.
• El pagament del taller presencialment es farà
per imposició o targeta. El termini per presentar el rebut bancari, des del moment en què es
fa la preinscripció a recepció, és de 48 hores.
• En cas de pagament amb targeta cal presentar un document oficial acreditatiu (DNI,
passaport o carnet de conduir).
• La direcció del centre es reserva el dret de
suspendre les activitats que no tinguin un
nombre mínim de participants. En aquest cas
el centre es posarà en contacte amb l’usuari
per informar-lo de l’anul·lació del taller i en un
període de 30 dies, des de l’inici dels tallers,
els usuaris que hagin fet el pagament amb
targeta o per imposició bancària s’hauran de
presentar al centre per procedir a la devolució
corresponent.
• En cas que l’usuari es doni de baixa d’un
taller en què està inscrit, haurà de notificar-ho
durant el període de devolucions (del 5 al 28
de març).
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a aquelles persones que
presentant un informe mèdic demostrin que
no poden realitzar aquell taller. El justificant ha
d’estar entregat al centre com a data màxima
el 7 d’abril, després no es podrà realitzar cap
devolució.
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona
amb un 50% les persones empadronades al
municipi i en situació d’atur. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per centre i
persona quan aporti la documentació requerida del 5 de març al 7 d’abril (DARDO o vida
laboral i padró vigents).

• No s’acceptarà cap inscripció amb la reducció d’aturat fora de les dates marcades del
període de renovacions o d’inscripcions, exactament del 5 al 29 de març.
• El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació
d’una activitat si ho considera necessari així
com de suspendre un taller o activitat si ho
considera oportú.
• Es recuperaran les classes perdudes, per
causes alienes a l’usuari, dins del trimestre
en curs.
• No es podrà fer un canvi puntual d’horari
d’una classe de qualsevol taller si no hi ha el
consens del 100% dels inscrits.
• El material fungible que sigui necessari per al
taller anirà a càrrec de l’usuari. En la informació de cada taller s’especificarà quin és aquest
plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris. Per aquest motiu us demanem que no deixeu al centre cap material de
valor tant econòmic com emocional.
• L’acompanyament de les persones amb
discapacitat que necessitin suport per fer
l’activitat estarà exempt del pagament de la
matrícula.
• Totes aquelles persones que pateixin alguna
malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, trastorn i/o que segueixin algun tipus de
tractament que pugui alterar la seva capacitat
psicomotriu i/o cognitiva, hauran d’informar-ne
a l’hora d’inscriure’s en un taller, per tal que el/
la monitor/a n’estigui informat. La direcció del
centre declina tota responsabilitat, excepte en
l’horari de realització de l’activitat, de tal manera que és aconsellable que aquestes persones
vinguin acompanyades en entrar i en sortir de
l’aula de realització de l’activitat.
• El Centre es reserva el dret d’anul·lar una
inscripció si per motius d’edat o per d’altres
especificats pel tallerista, l’usuari interfereix en
el bon desenvolupament del taller. Només es
retornaran els diners en els casos especificats
pel tallerista.
• La inscripció en un taller significa l’acceptació
d’aquesta normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
• Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina web
canverdaguer.com.
• Per a totes les activitats les places són limitades.
• Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula a excepció dels
casos previstos a la normativa general d’inscripcions.
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TALLERS

DANSA
KANGEROO (mares amb
nadó i embarassades)		
Del 9 d’abril al 18 de juny		
Grup A: dilluns de 17 a 18 h
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup B: dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 10
Observacions: cal portar roba
còmoda, tant per a tu com per al
petit/a, i fulards o motxilles ergonòmiques.
Bollywood portejant i per a embarassades!
Fes dansa amb el teu petit/a tot
compartint, gaudint i tenint un
moment únic per a tots dos! Edat
fins a un any i mig.
COUNTRY
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A (iniciació I): dilluns de 19
a 20 h
Grup B (avançat): dilluns de 18
a 19 h
Preu: 35,09 €
Places: 13
Observacions: el grup A va començar al octubre.
BOLLYWOOD
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup A (intermedi I): dijous de
18.30 a 20 h
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Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup B (intermedi II): dilluns de
18 a 19.30 h
Grup C (avançat): dilluns de
19.30 a 21 h		
Preu: 52,64 €
Places: 16
Observacions: es poden inscriure aquelles persones que ja tinguin nocions de Bollywood o de
dansa.
BALLS DE SALÓ
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimarts de 19.45 a 21.15 h
Preu: 52,64 €
Places: 18
Observacions: nivell avançat. Cal
portar parella. Preu indicat per
persona.
Balls ballats de forma coordinada en parella: txa-txa-txa, merengue, pasdoble, bolero, vals.
SALSA
Del 4 d’abril al 6 de juny
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 17
Observacions: no cal portar parella. Taller començat a l’octubre.
BALLS EN LÍNIA
Del 5 d’abril al 7 de juny
Dijous de 12 a 13.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 16

TALLERS

Observacions: taller començat a
l’octubre.
Vine a gaudir del ball d’una forma divertida. Ballem sense parar
al ritme de cançons modernes i
actuals. Cada cançó té una coreografia molt senzilla que s’aprèn
alhora que ballem.
FLAMENC
Del 9 d’abril al 18 de juny
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: taller començat a
l’octubre.
A través de la tècnica i els ritmes
del flamenc, com aquest influeix
en el nostre cos, la nostra ment i
l’expressió. Tractarem d’alliberar
tensions, tant físiques com psíquiques, mentre aprenem què
és el flamenc, i descobrim que
aquest està en cadascú de nosaltres. Taller en què es treballa
la part tècnica i coreogràfica.
SEVILLANES
Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup A (iniciació I): dimecres de
17 a 18 h		
Grup B (intermedi): dimecres de
18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Places: 15
Observacions: el grup A va començar a l’octubre. Es poden
inscriure al grup B aquelles persones que coneguin les quatre
sevillanes. Ritme alt.

ZUMBA
Del 9 d’abril al 18 de juny		
Grup A: dilluns de 10 a 11 h
Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup B: dimecres de 18 a 19 h
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup C: dijous de 10 a 11 h
Del 6 d’abril al 8 de juny
Grup D: divendres de 19 a 20 h
Grup E: divendres de 20 a 21 h
Del 7 d’abril al 9 de juny
Grup F: dissabtes de 10.30 a
11.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 20

BENESTAR I SALUT
IOGA AMB NADONS		
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: si ha estat un part
vaginal i la recuperació és relativament ràpida, es pot començar
als quaranta dies. Si ha estat per
cesària, es pot començar el taller després de dos mesos. Recomanem la confirmació mèdica
prèvia.
A través de postures de ioga, estiraments i tècniques de respiració adaptats al postpart, podràs
recuperar i desenvolupar la força
i l’estabilitat central del cos. Enfocarem la pràctica a tonificar el
sòl pelvià, la faixa abdominal, la
recol·locació dels òrgans interns
i de la matriu i l’alineació de la
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TALLERS

columna vertebral per tornar la
postura corporal a la seva forma
natural. Mares i nadons trobaran
un espai per relaxar-se, gaudir i
compartir. També treballarem els
abdominals hipopressius.
PILATES
El període de renovacions serà
del 19 al 28 de febrer.
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Grup B: dilluns de 17 a 18 h
Preu: 35,09 €
Grup C: dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup D: dimecres d’11.30 a
12.30 h
Grup E: dimecres de 19 a 20 h
Places: 11
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup F: dijous de 20 a 21 h
Places: 15
Preu: 35,09 €
Observacions: cal portar tovallola o mocador per posar a sobre
del tatami i mitjons per utilitzar
únicament a la classe de Pilates.
MAMIfit (mares amb nadó)
Del 4 d’abril al 6 de juny
Dimecres de 12 a 13 h
Preu: 35,09 €
Places: 13
En aquestes classes treballem
la zona abdominal amb el
mètode hipopressiu per ajudar a
recuperar la tonificació muscular,
l’equilibri
i
la
resistència
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cardiopulmonar amb el mètode
MAMIfit.
Podeu començar a venir a les
classes a partir de:
La 6a setmana després d’haver
donat a llum (via vaginal).
La 8a setmana després d’haver
donat a llum (via cesària).
En ambdós casos recomanem la
confirmació mèdica prèvia.

IOGA				
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h
Places: 11
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup B (integral): dimarts de 10
a 11.30 h
Grup C (integral): dimarts de 18
a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 20
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup D: dijous de 10.45 a 12.15 h
Grup E: dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Grup F: dijous de 20 a 21 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: cal portar roba
còmoda.
Connecta amb el teu cos i relaxa
la ment a través de les postures,
la respiració i la meditació.
TAITXÍ
Del 3 d’abril al 18 de juny
Dilluns i dimarts de 17 a 18 h
Preu: 58 €
Places: 20

TALLERS

Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
El taitxí o taitxitxuan és una
antiga art marcial xinesa, amb
provats beneficis per a la salut
mental i física, que es realitza
mitjançant moviments relaxats
i harmoniosos en combinació
amb la respiració i la concentració mental.
Observacions: recomanat en
diverses malalties i lesions. Cal
portar roba còmoda i calçat adequat només per a l’activitat.
ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS
Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup A: dimecres de 20 a 21 h
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup B: dijous de 19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: a partir de la 12a
setmana després d’haver donat
a llum. Si és abans cal presentar
el paper de prescripció mèdica.
Aquest taller consisteix a fer
exercicis indicats per a la ràpida recuperació de la dona en
el postpart, per col·locar els
òrgans interns, tonificar el sòl
pelvià, recuperar la cintura...
També serveixen per reduir els
mals d’esquena. Les dones embarassades i les persones amb
hipertensió no poden fer aquests
exercicis.

MEMÒRIA
Del 5 d’abril al 7 de juny
Dijous de 10 a 12 h
Preu: 58 €
Places: 12
Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
La memòria és la capacitat mental que ens permet guardar o
retenir una informació o un conjunt de dades. Aquest curs està
pensat per a la gent preocupada
pels oblits i les pèrdues de memòria. Es treballaran tècniques i
recursos que faran perdre la por
i facilitaran una millor qualitat de
vida.
GAC
(glutis, abdominals i cames)
Del 6 d’abril al 8 de juny
Divendres de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Places: 15
Tonifica glutis, abdominals i cames gràcies a aquestes sessions de treball cardiovascular i
muscular. Modela la figura i millora la força i la resistència del
tren inferior i el tronc.

IDIOMES
ANGLÈS
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A (iniciació I): dilluns de 18
a 19.30 h
Del 4 d’abril al 6 de juny
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Grup B (iniciació I): dimecres
d’11 a 12.30 h
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup C (preintermedi): dijous
d’11 a 12.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: tots els grups A
i B es van iniciar a l’octubre. El
grup D equival a un nivell A2.
CONVERSA EN ANGLÈS
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A: dilluns de 19.30 a 21 h
Del 6 d’abril al 8 de juny
Grup B: divendres d’11 a 12.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Observacions: taller destinat a
persones que ja saben parlar
anglès i que vulguin practicar la
conversa, amb la finalitat de millorar l’expressió oral i parlar de
manera fluida. Calen coneixements mínims d‘anglès en comprensió oral.

ART I CREATIVITAT
CÒMIC AVANÇAT
Del 6 d’abril al 8 de juny
Divendres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: a partir d’11 anys.
Aquest taller està enfocat a
aquelles persones que ja han
tingut un apropament al món del
còmic o que tenen bones nocions de dibuix.
PATCHWORK
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A (iniciació): dilluns de
18.30 a 20 h
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup B (avançat): dimarts de 18
a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: cal portar cosidor
bàsic i retalls de roba.

FRANCÈS		
Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup A (iniciació I): dijous de
19.15 a 20.45 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: el grup va començar a l’octubre.
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FOTOGRAFIA RÈFLEX DIGITAL
Del 4 d’abril al 6 de juny
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: cal portar càmera
fotogràfica rèflex o, en qualsevol
cas, que disposi de funció manual
de fotos amb bateria carregada.

TALLERS

MULTIMÈDIA

Observacions: cal portar ordinador portàtil. Es requereixen coneixements mínims.

INFORMÀTICA 		
Del 6 d’abril al 8 de juny
Grup A (iniciació I): divendres
d’11.30 a 13 h
Grup B (intermedi): divendres de
10 a 11.30 h
Del 3 d’abril al 12 de juny		
Grup C (avançat): dimarts de 19
a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. Per fer la inscripció
al grup C cal tenir coneixements
bàsics de Windows i de navegació per internet i utilització de
correu. El grup A va començar a
l’octubre.
UNIVERS DIGITAL
Del 5 d’abril al 7 de juny
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil.
Assessorar sobre el món d’internet, el correu i profunditzar en la
informàtica.
INFORMÀTICA I INTERNET
AVANÇATS
Del 5 d’abril al 7 de juny
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 52,64 €
Places: 10

MÚSICA
GUITARRA		
Del 6 d’abril al 8 de juny
Grup A (iniciació I) : divendres de
19.30 a 20.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: a partir de 12
anys. Es podran inscriure aquelles persones que sàpiguen
acords bàsics i canviar entre ells.

CUINA
CUINA DE LA MAMA		
Del 9 d’abril al 18 de juny
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 € + 14 € d’ingredients
Places 10
Observacions: degustació de receptes a classe.
Vols aprendre a cuinar els plats de
tota la vida? En aquest taller cuinarem diferents receptes conegudes
dins del receptari popular, però
adaptant-les als nostres dies. Farem receptes amb ingredients de
temporada i de proximitat, sense
excedir-nos en els greixos i els sucres, però respectant la tradició de
les nostres mares i àvies. Si vols
aprendre receptes tradicionals,
però sense renunciar a la cuina
saludable, aquest és el teu taller!
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CUINA INTERNACIONAL		

TREBALLEM EL FANG		

Del 4 d’abril al 6 de juny
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 € + 20 € d’ingredients
Places: 12

Del 6 d’abril al 8 de juny
Divendres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 29 € + 5 € de material
Places: 10

Observacions: degustacions de
receptes a classe.
Sabors exòtics, tradicionals, picants, atrevits... Una volta al món
a la teva cuina!

Observacions: cal portar bata o
roba que es pugui embrutar. Per a
nens i nenes de 5 a 10 anys.
Farem exercicis divertits tot treballant amb eines per modelar i materials diferents per crear figures.
Aprendrem a crear animals, cares, la figura humana, un gerro...
Experimentarem i jugarem amb el
fang per fer les nostres creacions.

INFANTIL
GUITARRA			
Del 6 d’abril al 8 de juny
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 29 €
Places: 10
Observacions: per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Taller començat a l’octubre.

DANSA LÚDICA			
Del 4 d’abril al 6 de juny
Dimecres 17.15 a 18.15 h
Preu: 29 €
Places: 8

Observacions: per a nens i nenes
de 3 a 6 anys.
És un taller d’iniciació a la dansa
de forma no sistematitzada, és
CUINA 				
un espai on la dansa i la música
són un joc. L’infant experimenDel 6 d’abril al 8 de juny
ta i crea amb els diferents estils
Divendres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 43,50 € + 14 € d’ingredi- i ritmes musicals i les diverses
possibilitats del moviment del
ents
seu cos i dona lloc a diferents forPlaces: 11
mes. Es tracta d’apropar la danObservacions: per a nens i ne- sa de forma lúdica. En aquestes
sessions es treballa l’expressió
nes de 8 a 10 anys.
Vine al taller i aprendràs bons corporal, la psicomotricitat, així
hàbits alimentaris i a cuinar men- com aspectes socials, cognitius i
jars boníssims i gens complicats! emocionals. L’objectiu és potenciar la creativitat dels infants.
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BOLLYWOOD			

INICIACIÓ AL MUS		

Del 5 d’abril al 7 de juny
Dijous de 17.30 a 18.30 h
Preu: 29 €
Places: 12

Dilluns de 18 a 19.30 h
Places: 10
A càrrec del Club de mus de
Porta

Observacions: per a nens i nenes de 7 a 14 anys.

INICIACIÓ ALS ESCACS		

DIVERSOS
PRÀCTICA DEL TAROT		
Del 9 d’abril al 18 de juny
Grup A (avançat): dilluns de
19.30 a 21 h
Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup B (inicial): dimecres de 18
a 19.30 h
Grup C (intermedi): dimecres de
19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Taller adreçat a aquelles persones que ja coneguin el significat
de les cartes del tarot. Utilitzarem el tarot de Marsella.

TALLERS
DE VOLUNTARIS
Les inscripcions als tallers de
voluntariat seran a partir del 26
de setembre. Inici de tallers la
setmana del 2 d’octubre: gratuïts
amb inscripció prèvia. Tallers de
duració anual. Només dues inscripcions per persona.

Grup A: dissabtes de 18 a 19 h
Places: 8
A càrrec de L’Ideal d’en Clavé
Observacions: taller infantil adreçat a nens i nenes de 7 a 16
anys.
Grup B: dissabtes de 19 a 20 h
Places: 8
A càrrec de L’Ideal d’en Clavé
Observacions: a partir de 17
anys.
MEDITACIÓ I ESPIRITUALITAT
El període de renovacions serà
del 19 al 28 de febrer.
Dimarts alterns de 16 a 18 h
Places: 12
A càrrec d’Altima Serveis Funeraris Integrals
El taller es compon de dos
apartats, un de teòric en el qual
aprendrem què és la relaxació
i la meditació, com es realitza i
els beneficis per a la salut. A la
segona part del taller, es realitzaran pràctiques guiades amb la
finalitat que els participants es
puguin iniciar en la pràctica un
cop acabat el taller.
3 i 17 d’abril, 8 i 22 de maig i 5 i
19 de juny
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AGENDA CULTURAL

EXPOSICIÓ
CÒMICS CONTRA
EL MASCLISME

CÒMIC
19è CONCURS DE CÒMIC DE
NOU BARRIS
De març a maig

Fotografia: Xavier Tàrrega

El concurs de còmic de Nou Barris enguany celebra la seva 19a
edició.
A partir del mes de març s’inicia la recollida de còmics. Hi
ha dues categories: una per a
nois i noies de 9 a 15 anys -dins
d’aquesta categoria, per segon
any consecutiu, hi haurà un premi per al millor còmic en català-,
i una per a majors de 16 anys.
La data màxima d’entrega de treballs serà el 21 de maig de 2018.
Si us apropeu al CC Can Verdaguer durant els mesos de març a
juliol, trobareu diverses activitats
de qualitat a càrrec de dibuixants
professionals i col·lectius especialistes relacionades amb aquest
món, des d’exposicions i xerrades fins a activitats per a escoles
i instituts.
Consulteu les bases del concurs
i la resta d’activitats a la difusió
específica i al web del centre.
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DEL 3 AL 16 D’ABRIL
A càrrec del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
Espai expositiu 1
Les idees i les actituds sexistes
que fomenten l’opressió dels
homes sobre les dones, així com
les discriminacions per motius
d’orientació sexual i identitat de
gènere, són presents en tots els
àmbits de la vida. Els còmics,
com la resta d’expressions
artístiques i culturals, tampoc se
salven del masclisme. Però no
tots els còmics ho són: aquesta
exposició vol reivindicar totes
aquelles obres que han ajudat a
combatre el masclisme.

Fotografia: CIRD
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EXPOSICIÓ
ILUSTRADAS Y PRESENTES
DEL 6 D’ABRIL AL 5 DE MAIG
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Inauguració el divendres 6 d’abril
a les 19 h
Espai expositiu golfes
Diverses dones han estat clau
en la història; en tots els àmbits,
des del cultural, intel·lectual,

AGENDA CULTURAL

revolucionari o polític. Des d’un
punt de vista històric i d’aquestes
dones
representades,
es
visualitza el paper de la dona en
la història i, a la vegada, dona
rellevància a les autores de
còmic actuals. La mostra compta
amb Rocío Vidal, Marta Masana,
Maribel Carod, Aina Albi, Esther
Vidal i Ana Mareca, entre d’altres.
Durant la inauguració, hi haurà
una xerrada a càrrec d’algunes
de les artistes participants.
EXPOSICIÓ
DE LA ROSA PICTURES
SHOW
DEL 20 D’ABRIL AL 19 DE MAIG
A càrrec de De la Rosa
Inauguració el divendres 20
d’abril a les 19 h
Espai expositiu 1

Fotografia: De la Rosa

De la Rosa ens ofereix una mostra d’il·lustracions de temàtica
variada. Des de superherois o
icones d’animació fins a d’altres
més personals que l’artista ha
anat realitzant al llarg de la seva
carrera. Personatges com Riddick o Conan es barregen amb
altres il·lustracions de caràcter
més humorístic.

CÒMIC A LES ESCOLES:
EL CÒMIC I ELS
PERSONATGES
DEL 3 AL 6 D’ABRIL
Activitat adreçada a alumnes de
6è de primària de les escoles del
territori
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Sabem què és el còmic, però sabem què signifiquen els personatges que hi apareixen? Com
neix un personatge? Per a què
serveix? En aquest taller, els
alumnes aprendran per a què
serveixen els personatges de
còmic i en crearan i dissenyaran.
COL·LOQUI
LA MORT I LA PRIMAVERA.
MERCÈ RODOREDA
DIMARTS 3 D’ABRIL
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
Observacions: és recomanable venir amb el llibre llegit
En un lloc sense nom i en una
època indeterminada, aïllat enmig
d’una natura inquietantment humana, viu un poble sotmès a una llei
rigorosa i a la vigilància constant
de dues amenaces: els caramens,
uns éssers que no ha vist mai ningú, i les envestides del riu, que
amenaça d’endur-se les cases.
La mort i la primavera és un llibre
sobre la sedició i, al mateix temps,
una de les obres més dolorosament belles que s’hagin escrit.
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Enfocarem la sessió com una
aproximació sobre el que sabem
realment de la guerra de Troia
des d’una perspectiva arqueològica. Ens centrarem en l’arqueòleg Heinrich Schliemann (s. XIX),
que, seguint la Ilíada d’Homer, va
aconseguir descobrir Troia i Micenes (la pàtria d’Agamèmnon).

CONFERÈNCIA
EGIPTE. LES
DONES A EGIPTE
DIJOUS 5 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i
Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)

CONFERÈNCIA
BATMAN. REFLEXIONS
SOBRE EL PERSONATGE
I LA POSTMODERNITAT

Faraons, sacerdots, escribes...,
expliquen la història d’Egipte
amb ulls d’home. Però què passava amb les dones? Va haver-hi
dones reines? Participaven en
els rituals religiosos? Treballaven
fora de casa? Ens endinsarem
en la història d’Egipte a través
d’una mirada femenina.

Fotografia: Wikipedia

DIJOUS 12 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich, musicògraf i historiador de
l’art

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LES PETJADES
D’HOMER: MITE I REALITAT
DE LA GUERRA DE TROIA
DIMARTS 10 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de César Sierra, doctor
en Història i especialista en Història antiga de Grècia. Actualment
és professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona
14

A partir de les referències
cinematogràfiques es presenta
l’interès d’aquest heroi de
còmic en el seu salt a la gran
pantalla. Es reflexiona des
d’una premissa estètica sobre
el concepte de mite, l’evolució
del personatge, el tractament
fílmic i els punts d’interès
sobre altres personatges de
ficció que els darrers anys
han protagonitzat les grans
produccions de cinema.
CONCERT
BLOOMING DUO
DIJOUS 19 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec d’Esther Pinyol a l’arpa
i Ferran Carceller Amorós a la
percussió
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Fotografia: Blooming Duo

Blooming Duo, amb la unió de
l’arpa i la marimba, constitueix
una formació certament ben poc
habitual. El duo ha participat en
nombrosos cicles i festivals i ha
estat guardonat amb diversos
premis i mencions. Des dels
seus inicis, ha treballat per crear un repertori propi estrenant
obres dels compositors Feliu
Gasull, Joan Sanmartí o Marc
Timón, entre d’altres.

TEATRE
SAINETES
HERMANOS QUINTERO
DIVENDRES 20 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Teatre Eclipse
Idioma: castellà
Serafín i Joaquín Álvarez Quintero van ser dos dramaturgs i
poetes espanyols coneguts popularment com els Hermanos
Quintero. Encara que no només
van escriure comèdies, sainets i
llibrets de sarsuela, són precisament aquests gèneres pels quals
se’ls recorda gràcies al seu gran
talent còmic. Des d’Eclipse Teatro, amb Paqui Castillo i Pepete
Agraz, han volgut rendir-los un
petit homenatge i representar dos
dels seus sainets més coneguts:
Sangre gorda i ganas de Reñir.

DIVENDRES 20 D’ABRIL
A les 17 h
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Observacions: per a majors de
18 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del dia 5
de març
Taller de dibuix de model nu. Emporta’t material i paper i gaudeix
d’un parell d’hores de dibuix al
natural amb exercicis de velocitat,
acompanyat de música ambiental.

Fotografia: Teatre Eclipse

TALLER
DIBUIX AL NATURAL

COL·LOQUI
VIATGE AL DESCONEGUT
DISSABTE 21 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec de La Logia de las Candelas
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De la mà de David Gomariz, escriptor, investigador i especialista
en hermenèutica, farem un viatge per l’univers dels fenòmens
paranormals, de la ufologia i
l’ocultisme presentant treballs
propis i d’altres investigadors.
EN FAMÍLIA
MOVIMENT I JOC EN FAMÍLIA
DISSABTE 21 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec de Cristina Martí
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del dia 5
de març

Fotografia: Elisenda Fontarnau

Us proposem crear un espai
de trobada, per compartir
inquietuds, on floreixin les
individualitats dels petits i dels
grans. Moure-us junts, ballar,
experimentar, cantar, parlar,
escoltar, descobrir... Ho fareu
amb cançons i jocs tradicionals
i
improvisacions
guiades.
Escoltareu
les
necessitats
autèntiques del moment i es
donarà el temps necessari
per explorar o deixar de fer,
escoltant desitjos i deixant sortir
els potencials creatius.
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SANT JORDI
CONCURS INFANTIL
DE DIBUIXOS
DILLUNS 23 D’ABRIL
Lliurament de premis, dinamització infantil i tallers
A partir de les 17 h
Als jardins de Can Verdaguer
El centre cívic organitza tot d’activitats infantils per commemorar
la diada de Sant Jordi. El concurs de dibuixos amb la temàtica “Sant Jordi i el mar”, tallers
creatius infantils i dinamització
musical amb el duo d’animació Arreplegats a la placeta del
centre cívic són els ingredients
per passar una tarda d’allò més
entretinguda. Consulta la difusió
específica de l’activitat i participa
en el concurs presentant el teu
dibuix del 9 al 20 d’abril. A part
trobareu un racó d’intercanvi de
llibres del 9 al 28 d’abril.
CÒMIC ALS INSTITUTS:
EL CÒMIC I LA
DECONSTRUCCIÓ
DELS PERSONATGES
DEL 23 AL 27 D’ABRIL
Adreçat a alumnes d’educació
secundària dels instituts del territori
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Sabem què és el còmic, però
sabem què signifiquen els
personatges que hi apareixen?
Com neix un personatge? Per a
què serveix? És el personatge un
subjecte subjectat a l’argument?
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Petit taller d’aquarel·la aplicada
a la il·lustració, a la pintura i al
còmic. S’ensenyaran els fonaments de la pintura i l’acolorit
amb aquarel·la: porta el teu propi
material i paper!

AUDICIÓ COMENTADA
LA BELLA MOLINERA

PROJECCIÓ
POLÒNIA I ESLOVÀQUIA

DIJOUS 26 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador
musical

Dissabte 28 d’abril
A les 18 h
A càrrec de Josep Carbonell
Organitza el Grup de viatges i
fotografia

El 1823 Franz Schubert contrau
sífilis, malaltia que el matarà cinc
anys més tard. És en aquesta
època que compon La bella
molinera, segons alguns amics,
des del llit de l’hospital. En
aquest conjunt de lieder veiem
patir un noi jove perquè l’amor
que sent per una molinera no és
correspost. Schubert mor amb
només 31 anys (i amb més de
1.000 obres al seu catàleg) sense
que li coneguem cap relació
amorosa.

Un recorregut fotogràfic per dos
països prou desconeguts d’Europa, plens de paisatges de
muntanya i ciutats molt autèntiques. Un paradís per als amants
dels recorreguts allunyats del turisme de masses.
Fotografia: Josep Carbonell

O és l’argument el que és
subjectat pels personatges?
En aquest taller, els alumnes
aprendran per a què serveixen
els personatges de còmic i en
crearan i dissenyaran.

TALLER
AQUAREL·LA
DIVENDRES 27 D’ABRIL
A les 17 h
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del dia 5
de març

EXPOSICIÓ
CARICATURES: SEMPRE
AMB HUMOR
DE L’11 DE MAIG AL 9 DE JUNY
A càrrec de l’Asociación Española de Caricaturistas
Inauguració el divendres 18 de
maig a les 19 h
Espai expositiu golfes
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Fotografia: Jordi Pérez

“ennoblidor de materials”. Cada
escena inclou un anàglif (foto en
3D) fet per la Mercè, en format
de vinyeta, que haureu d’enfocar
utilitzant les ulleres facilitades
per l’exposició. Tot plegat, una
bogeria entre l’ennoblidor i la fotògrafa, que us faran passar una
estona força distreta.

Fotografia: Ernest Priego

La caricatura en l’esport, la política, el cinema, la música... Amb
diverses tècniques, però sempre
amb l’humor com a referència, la
caricatura es converteix en una
cronista dels nostres temps.

EXPOSICIÓ
3D CÒMIC

FESTES DEL
BARRI DE PORTA
PROGRAMA D’ACTIVITATS
DEL 4 AL 13 DE MAIG

DEL 25 DE MAIG AL 9 DE JUNY
A càrrec de Jordi Pérez, escultor,
i Mercè Sellarés, fotògrafa
Inauguració el divendres 25 de
maig a les 20 h
Espai expositiu 1
Com si es tractés d’escenes en
3D aturades en el temps, en Jordi fa esclatar murs, mobles, miralls, per mostrar els fantasmes
que s’hi amaguen al darrere.
D’estètica un pèl tintiniana i utilitzant materials que algú va batejar com a “innobles”. El porexpan, la cola de fuster, els papers
de diari i el guix en lloc del ferro,
la fusta o el marbre, han transformat en Jordi de dibuixant a
18

La comissió de festes del barri
de Porta, de la qual forma part
el Centre Cívic Can Verdaguer,
hem organitzat un conjunt d’activitats diverses adreçades a
diferents públics. Troba el teu
moment per venir a gaudir de la
cercavila inaugural, els concerts,
les havaneres, el teatre, la mostra d’entitats, les activitats infantils, entre d’altres. Fes-te teves
les festes!
Consulta difusió específica.
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MÚSICA
MELODIES DE SEMPRE
DIMECRES 9 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec del Grup Seniors en
Allegro
Recorregut musical per les melodies sempre recordades.
TEATRE
AQUÍ NO PAGA NADIE
DIVENDRES 11 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec del Grup de dones de
Porta
TEATRE
DIUMENGE 13 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec de la Companyia de
teatre Naia
COL·LOQUI
POEMES DE L’ALQUIMISTA.
JOSEP PALAU I FABRE
DIMARTS 8 DE MAIG
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
El llibre Poemes de l’Alquimista
és el conjunt final que aplega la
totalitat de l’obra poètica de Palau i Fabre escrita entre 1936 i
1950 i que havia anat apareixent
publicada en successius títols
independents. Sense perdre de

vista la divisa palaufabriana segons la qual «l’home és un animal que es busca», s’encara la
problemàtica de la desintegració
del jo i del mimetisme.
CONFERÈNCIA
EGIPTE. ALEXANDRE
I ALEXANDRIA
DIJOUS 10 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i
Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Un somni va ser la inspiració per
a la fundació d’una de les ciutats
més importants de la Mediterrània en el món antic: Alexandria. El
seu fundador, Alexandre el Gran,
va ser un personatge de llegenda.
Conqueridor, respectuós de les
llegendes i home de cultura, va
deixar una empremta que encara
perviu en les terres egípcies.
TEATRE
¿COMER O NO COMER?
ESA ES LA CUESTIÓN
DISSABTE 12 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec d’Órbita Teatro
Idioma: castellà
Obra divertida en què la senyora
Remedios té una malaltia: la
falta de gana. Durant tota l’obra
la senyora Remedios interactua
amb
diversos
personatges
que li ofereixen plats suculents
19
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per intentar satisfer la seva
inapetència, ja que el seu cuiner
fa plats insuportables. La seva
raó de ser: menjar o no menjar?
Aquesta és la qüestió.

DISSABTE 19 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de La Logia de las Candelas

DIMARTS 15 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de César Sierra, doctor
en Història i especialista en Història antiga de Grècia. Actualment
és professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona

Fotografia: Wikipedia

En aquesta sessió es farà un
repàs de les principals circumstàncies històriques que van portar al sorgiment de la primera
democràcia (a l’Atenes del segle
V a. C.). Tradicionalment aquest
període pren el nom de ‘segle
de les llums’ (en època antiga),
‘segle d’or’ o ‘segle de Pèricles’.
Nosaltres farem menció de les
fites però també de les mancances d’aquest sistema per obtenir
una comprensió global de la democràcia a l’antiguitat.

Experiències místiques que generen éssers sobrenaturals i
experiències paranormals sota
un punt de vista estrictament
científic. Conferència a càrrec
de Rafael Balaguer, president
de l’Associació Astronòmica de
Girona i col·laborador habitual
d’Iker Jiménez a Cuarto Milenio.
EN FAMÍLIA
PINTEM EN FAMÍLIA
DISSABTE 19 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de Meritxell Ozcáriz
Adreçat a famílies amb infants de
2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència per telèfon o presencialment a partir del dia 5 de
març
Taller en què els nens i les nenes
podran experimentar amb els colors i les textures, i utilitzaran boles
de cotó i les seves pròpies mans
com a eines de dibuix per tal de
donar vida a la seva creativitat.
Fotografia: pixabay.com

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. EL SEGLE DE LES
LLUMS (I ALGUNA OMBRA):
ATENES, PÈRICLES I LA
PRIMERA DEMOCRÀCIA
DEL MÓN
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COL·LOQUI
GEOFÍSICA DE L’EXPERIÈNCIA MÍSTICA: ELS ORÍGENS
DE LA RELIGIÓ
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XERRADA
ORDRE I ACCIÓ

TEATRE
LA BUENA SUERTE

DIMARTS 22 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de l’Associació d’Organitzadors Professionals d’Espanya

DISSABTE 26 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Teatre Eclipse
Idioma: castellà

Coneixerem i experimentarem
què és l’ordre i com ens pot
beneficiar en el dia a dia. Pau,
tranquil·litat o serenitat són alguns dels molts beneficis que
podem sentir. Amb la premissa
de respectar-se i escoltar-se a
un mateix, es tracta de, un cop
recuperat l’ordre a casa, saber
mantenir-lo en el dia a dia i poder centrar-nos i dedicar-nos a
centrar-nos en allò que volem
aconseguir.

Temps era temps, en unes terres
molt llunyanes, un mag anomenat Merlí aplegà tots els cavallers
del regne i els digué: “D’aquí a
set nits, el Trèvol Màgic de quatre
fulles, el trèvol que proporciona
una sort il·limitada a qui el posseeix, naixerà en algun lloc del
Bosc Encantat.”
Qui acceptarà el repte d’anar al
Bosc Encantat a cercar el Trèvol
Màgic? Així comença la llegenda
de la Bona Sort, una faula que
desvela les claus de la bona sort
i de la prosperitat tant a la vida
com als negocis. Us convidem a
conèixer els deu manaments per
convertir-la en la vostra aliada!

CONCERT
FLAMENCO Y COPLA
DIJOUS 24 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Mariano Murillo i
Carrasquilla de Córdoba

AUDICIÓ COMENTADA
SIMFONIA 41 ‘JÚPITER’
DIJOUS 31 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista,
compositor i arranjador musical

Fotografia: Can Verdaguer

Mariano Murillo, a la guitarra, i
Carrasquilla de Córdoba, a la
veu, tornen a Can Verdaguer per
ambientar la tarda al més pur estil flamenc. No et perdis l’espectacle de Flamenco y Copla!

Tots els dubtes que planteja la
simfonia 40 es resolen en la Júpiter. La seva naturalesa afirmativa i brillant culmina en un quart
moviment monumental, on descobrim un motiu melòdic que ha
acompanyat Mozart durant tota
la seva vida. Certament, és la millor manera de cloure la seva extraordinària producció simfònica.
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En aquesta mostra veurem el recorregut i l’evolució de l’alumnat
del taller de còmic de Can Verdaguer. Una mostra col·lectiva
on es podran veure els diferents
treballs fets durant tot el curs.

EXPOSICIÓ
19È CONCURS DE
CÒMIC DE NOU BARRIS
DEL 16 DE JUNY
AL 21 DE JULIOL
Inauguració, activitats i lliurament
de premis: dissabte 16 de juny a
partir de les 18 h
A càrrec de Pepe Gálvez
Espai expositiu 1

PROJECCIÓ
MONTENEGRO

Fotografia: Aitor Rodero

Un recull d’imatges d’una de
les noves atraccions turístiques
d’Europa. Paisatges molt diversos i poblacions on encara gaudir
del regust del Vell Continent.

EXPOSICIÓ
MOSTRA DEL
TALLER DE CÒMIC
DE CAN VERDAGUER
DEL 8 AL 30 DE JUNY
Inauguració el divendres 8 de
juny a les 20 h
A càrrec de l’alumnat del taller de
còmic de Can Verdaguer
Espai expositiu cafeteria
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COL·LOQUI
OLOR DE COLÒNIA.
SÍLVIA ALCÀNTARA
DIMARTS 5 DE JUNY
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
Un incendi en plena nit, una mort
inesperada, passions i desitjos
amorosos mai resolts, el poder
omnipresent dels rics i senyors,
la dura vida de servitud i silenci
de les dones en l’Espanya dels
anys cinquanta, fills secrets,

Fotografia: Manel Roca

DISSABTE 2 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de Manel Roca
Organitza el Grup de viatges i fotografia

L’exposició mostra tots els treballs presentats en aquesta 19a
edició del concurs. El dia de la
inauguració i del lliurament de
premis es dinamitzaran activitats
com exhibicions i tallers a càrrec
de dibuixants professionals i associacions i grups d’aficionats al
còmic.
El lliurament de premis serà dirigit pel reconegut Pepe Gálvez.
Segueix-nos al web, Facebook i
Twitter.
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mentides i prejudicis, una intriga que es manté fins al final. Un
debut reeixit. Una novel·la descomunal. Olor de Colònia evoca
la dura vida d’una colònia tèxtil i
les enverinades relacions socials
que allí es creen dia a dia.

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT
EXPOSICIÓ
FETUS
DEL 25 DE MAIG AL 9 DE JUNY
A càrrec d’Edmundo Garcia
Espai expositiu recepció

Fotografia: Edmundo Garcia

Fetus és un recull d’imatges
d’escultures. Degut al pas de
l’ésser humà i el temps, una
acció basada en la recomposició
d’elements trobats en diferents
espais abandonats com ara
abocadors, fàbriques, cases,
granges o boscos. Espais en
desús són transformats per
l’acció pròpia amb ells i no
amb la intervenció de materials
d’altres contextos. S’estableix
una relació entre el que va ser, el
que és i el que serà. Per què no
donar un altre sentit a allò que ja
ha estat abocat al desús?

CAN VERDAGUER
I LES ESCOLES
TALLER: UNA CASA PER
ALS PETITS ANIMALONS
DEL 5 AL 7 DE JUNY
Adreçat a les escoles del barri
A càrrec d’Argelaga, Serveis
Ambientals
Activitat ambiental guiada per
sensibilitzar sobre la importància
que tenen els insectes per a la
conservació de la biodiversitat
global. Els infants prepararan un
petit hotel d’insectes a partir de
materials reciclats que s’enduran
a l’escola i, a la vegada, ajudaran
a fer un hotel d’insectes per als
jardins de Can Verdaguer.
PROJECCIÓ
THE HARVEST LAND
DIMARTS 8 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de FICMA
L’estat del sòl és la base de
la vida humana al planeta tal
com la coneixem. Tanmateix,
ens pensem que el sòl el tenim
garantit, que està ple d’una vida
que la majoria de persones
desconeixen. The Last Harvest
ens parla del sòl com a base de la
vida, la natura, el medi ambient,
les cadenes alimentàries i els
aliments. Seguirem de prop
experts i agricultors que estan
duent a terme una tasca urgent
per trobar una solució i revertir
els problemes que han provocat
les nostres pràctiques agràries.
Escoltarem
investigadors
i
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experts per saber-ne més
sobre la desertificació, l’erosió
i la contaminació del sòl, la
disminució de la biodiversitat, la
pèrdua de matèria orgànica i el
segellament del terreny.

XERRADA			
APRÈN COM ESTALVIAR

TALLER
SEMBRA NATURA.
PLANTES AROMÀTIQUES

En aquesta trobada s’ensenyarà
a interpretar la factura dels serveis bàsics com l’electricitat, l’aigua i el gas, i es donaran pautes
per estalviar econòmicament i
ambientalment.

DIMECRES 6 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del dia 5
de març
Observacions: és recomanable
portar guants de jardineria
Amb el programa Sembra natura es vol augmentar el verd a
la ciutat convidant la ciutadania
a fer el seu jardí i el seu hort
amb el mínim impacte ambiental.
Aquest taller ensenyarà a fer un
esqueix d’una planta aromàtica
per trasplantar-la posteriorment
al terrat o coberta verda.

DIJOUS 7 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec d’Argelaga, Serveis Ambientals

TALLER
TALLER DE JOIES
ORIGINALS AMB
MATERIALS RECICLATS
DIVENDRES 8 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec d’Argelaga, Serveis Ambientals
Per a infants a partir de 8 anys
Els infants aprendran a donar un
nou ús a objectes que ja han sigut utilitzats. A partir de càpsules
de cafè es faran peces de joieria
com ara collarets.

Fotografia: Pixnio

EN FAMÍLIA			
LA FLOR INVENTADA
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DISSABTE 9 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec d’Argelaga, Serveis Ambientals
Adreçat a famílies amb infants de
2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència per telèfon o presencialment a partir del dia 5 de març
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TEATRE
MANDALA DREAMS
DISSABTE 9 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Tiamat Teatre
Idioma: castellà

Fotografia: pixabay.com

L’Eva i el Marc es van separar
fa una setmana, però es veuen
obligats a celebrar el cap d’any
junts. En un sopar de retrets i
sentiments trobats, el que no
es poden imaginar és que una
catàstrofe mundial els obligarà
a passar la resta dels seus dies
junts..., sense poder sortir de
casa.

ITINERARI
L’ART DE VISITAR UN JARDÍ:
EL PARC DEL LABERINT
DISSABTE 9 DE JUNY
A les 10 h
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència per telèfon o presencialment a partir del dia 5 de
març

De la mà d’una persona especialista de la Fàbrica del Sol visitarem el que possiblement es considera un els parcs més bells de
Barcelona, testimoni vivent d’una
època en què els jardins tenien
un valor avui ja oblidat. El parc
del Laberint d’Horta té el mèrit
d’acollir el jardí més antic que es
conserva a la ciutat i ser un exponent de jardí neoclàssic del segle
XVIII amb un toc de fisonomia
italiana. Ens endinsarem en el
laberint, que ens seduirà amb els
colors de les flors, el so lleuger de
l’aigua i les històries mitològiques
que s’hi representen.
Fotografia: La Fàbrica del Sol

Mitjançant un conte teatralitzat,
els infants viatjaran a través de
les plantes fins a arribar a l’origen de la flor de la rosella.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. ESPARTAMANIA:
ELS PROBLEMES DEL
CULTE A LA VIOLÈNCIA EN
EL CINEMA DEL MÓN ANTIC
DIMARTS 12 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de César Sierra, doctor
en Història i especialista en Història antiga de Grècia. Actualment
és professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona
Aquesta sessió la dedicarem a
com veiem nosaltres l’antiguitat
sota l’òptica del cinema. En
particular, tractarem les populars
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pel·lícules de 300 (2006, Zack
Sneider) i 300: l’origen d’un
imperi (2014, Noam Murro);
aquests films ens apropen a una
visió estereotipada d’Esparta
com una ciutat violenta i fanàtica.
El nostre objectiu serà mostrar
què hi ha de cert, què és una
llicència cinematogràfica i què és
ideologia política moderna.

Trobada en la qual es recitaran
escrits en forma de prosa i poesia de collita pròpia o d’altres
autors, seguit d’un debat obert
entre els assistents.
AUDICIONS COMENTADES
LES VARIACIONS
GOLDBERG

CONFERÈNCIA
EGIPTE. LES PARAULES DIVINES: ELS JEROGLÍFICS

DIMECRES 20 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador musical

DIJOUS 14 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i
Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)

El comte Keyserlingk patia d’insomni i va encarregar una obra
lleugera a Bach per fer més suportables les seves llargues nits.
D’un fet trivial com aquest neix
una de les millors obres de tots
els temps.

Si hi ha un tret identificatiu de la
cultura faraònica, són els jeroglífics. Aquesta escriptura mil·lenària va ser emprada especialment
per les inscripcions i va evolucionar cap a altres sistemes d’escriptura. Com els antics escribes,
intentarem apropar-nos, amb
unes nocions bàsiques, a l’origen, evolució i característiques
de l’escriptura jeroglífica.
Imprescindible paper, llapis i
goma!
COL·LOQUI
PROSA I POESIA
DISSABTE 16 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de La Logia de las Candelas
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CONCERT
THE SAFINATS
DIJOUS 21 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec de The Safinats
Can Verdaguer celebra el Dia de
la Música amb un concert molt
especial: The Safinats. El grup
vocal i de percussió fundat i dirigit per Txell Lasheras està format
per joves d’esperit, amants de la
música i el cant, que en un ambient de companyonia aconsegueixen portar cançons populars
i actuals a arranjaments vocals
frescos i entretinguts.
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ENTITATS

ESPECTACLE
TREBALLS DE
FINAL DE CURS

ENTITATS
El centre cívic Can Verdaguer
acull diferents entitats i grups del
barri amb els quals també podeu
contactar.

DIVENDRES 29 DE JUNY
A les 18 h
Organitza Cine en acción

Fotografia: Cine en Acción

L’escola de cinema Cine en acción us convida a la seva jornada de portes obertes a Can
Verdaguer, on s’exposaran treballs audiovisuals (curtmetratges, escenes, espots...) i on hi
haurà actuacions en directe.
Us hi esperem!

PROJECCIÓ
NORD DE LA XINA I LAOS
DISSABTE 30 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de Salva Vidal
Organitza el Grup de viatges i
fotografia

Fotografia: Salva Vidal

Les imatges ens portaran a alguns dels racons més mítics de
la vella Ruta de la Seda i, un cop
creuada la Xina, ens endinsarem
en la misteriosa Laos. Àsia en
estat pur.

Grup Happy Day Entertainment
Teatre musical i animació per a
adults
Dissabtes alterns de 17 a 21 h
Grup de teatre Naia
Dimecres de 20 a 21.15 h
Grup de dones de Porta
Grup de teatre. Dilluns de 18 a
19.30 h i dimarts de 17 a 19 h
Tallers de voluntariat: pintura a
l’oli i alfabetització
Dinamització en les activitats del
calendari festiu
Associació Porta-Cultural
Dimarts de 16 a 18 h
Associació per a la sensibilització envers la discapacitat
(ASENDI NB)
Dijous de 10 a 13 h
Ràdio Club Quixots
Dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Associació ACAT
Tertúlia de labors
Dimarts de 16 a 18 h
Club de salud y vida sana, txi-kung
Dijous de 17 a 19 h
Copa amistad
Dimarts i dimecres de 20 a 21.30 h
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ENTITATS

SERVEIS

Seniors en Allegro
Dimecres i dijous de 10 a 13.30 h
Grup de viatges i fotografies
Últim dissabte de mes de 17 a
20 h

SERVEIS

Grup d’escacs L’Ideal d’en
Clavé
Dissabtes de 17 a 21 h
Taller d’iniciació als escacs

Cessió d’espais
Cafeteria
Premsa diària
Zona wifi

Intercanvi de lectures
Segon dilluns de mes de 9.30 a
11.30 h
La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a
21 h
Entrecontes
Dissabtes alterns de 10 a 13 h
360 grados
Dissabtes de 17 a 21 h
La colleta d’en Rebassa
Club de lectura
Primer dimarts de mes de 19.45
a 21.15 h

Associació Daus de daus
Jocs de taula per a petits i grans
Divendres de 17 a 21 h
Col·lectiu de dibuixants de
còmic de Can Verdaguer
Dimarts de 18 a 21 h
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Fotografia: Centre Cívic Can Verdaguer

Club de mus Porta
Trobada. Dimarts de 18 a 20.30 h
Espai cafeteria
Taller d’iniciació al mus. Dilluns
de 18 a 19.30 h
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ABRIL
EXPOSICIÓ

CÒMICS CONTRA EL
MASCLISME

DEL 3 AL 16 D’ABRIL

EXPOSICIÓ

ILUSTRADAS Y
PRESENTES

DEL 6 D’ABRIL
AL 5 DE MAIG

EXPOSICIÓ

DE LA ROSA PICTURES
SHOW

DEL 20 D’ABRIL
AL 19 DE MAIG

CÒMIC A LES
ESCOLES

EL CÒMIC I ELS
PERSONATGES

DEL 3 AL 6 D’ABRIL

COL·LOQUI

LA MORT I LA
PRIMAVERA. MERCÈ
RODOREDA

DIMARTS 3 D’ABRIL
A LES 19.45 H

CONFERÈNCIA

EGIPTE. LES DONES A
EGIPTE

DIJOUS 5 D’ABRIL
A LES 19 H

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. LES PETJADES
D’HOMER: MITE I
REALITAT DE LA GUERRA
DE TROIA

DIMARTS 10 D’ABRIL
A LES 19 H

CONFERÈNCIA

BATMAN. REFLEXIONS
SOBRE EL PERSONATGE
I LA POSTMODERNITAT

DIJOUS 12 D’ABRIL
A LES 19 H

CONCERT

BLOOMING DUO

DIJOUS 19 D’ABRIL
A LES 19 H

TALLER

DIBUIX AL NATURAL

DIVENDRES 20 D’ABRIL
A LES 17 H

TEATRE

SAINETES HERMANOS
QUINTERO

DIVENDRES 20 D’ABRIL
A LES 19 H

COL·LOQUI

VIATGE AL DESCONEGUT

DISSABTE 21 D’ABRIL
A LES 17.30 H

EN FAMÍLIA

MOVIMENT I JOC EN
FAMÍLIA

DISSABTE 21 D’ABRIL
A LES 17.30 H

SANT JORDI

CONCURS DE DIBUIXOS
INFANTILS DE SANT
JORDI

DILLUNS 23 D’ABRIL
A PARTIR DE LES 17 H

CÒMIC ALS
INSTITUTS

EL CÒMIC I LA
DECONSTRUCCIÓ DELS
PERSONATGES

DEL 23 AL 27 D’ABRIL

AUDICIÓ
COMENTADA

LA BELLA MOLINERA

DIJOUS 26 D’ABRIL
A LES 19 H

TALLER

AQUAREL·LA

DIVENDRES 27 D’ABRIL
A LES 17 H

PROJECCIÓ

POLÒNIA I ESLOVÀQUIA

DISSABTE 28 D’ABRIL
A LES 18 H
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MAIG
EXPOSICIÓ

CARICATURES: SEMPRE
AMB HUMOR

DE L’11 DE MAIG AL 9 DE JUNY

EXPOSICIÓ

3D CÒMIC

DEL 25 DE MAIG AL 9 DE JUNY

FESTES DEL
BARRI DE PORTA

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

DEL 4 AL 13 DE MAIG

MÚSICA

MELODIES DE SEMPRE

DIMECRES 9 DE MAIG
A les 19.30 h

TEATRE

AQUÍ NO PAGA NADIE

DIVENDRES 11 DE MAIG
A les 19 h

TEATRE

COMPANYIA
DE TEATRE NAIA

DIUMENGE 13 DE MAIG
A les 18.30 h

COL·LOQUI

POEMES DE
L’ALQUIMISTA. JOSEP
PALAU I FABRE

DIMARTS 8 DE MAIG
A LES 19.45 H

CONFERÈNCIA

EGIPTE. ALEXANDRE I
ALEXANDRIA

DIJOUS 10 DE MAIG
A LES 19 H

TEATRE

¿COMER O NO COMER?
ESA ES LA CUESTIÓN

DISSABTE 12 DE MAIG
A LES 19 H

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. EL SEGLE DE
LES LLUMS (I ALGUNA
OMBRA): ATENES,
PÈRICLES I LA PRIMERA
DEMOCRÀCIA DEL MÓN

DIMARTS 15 DE MAIG
A LES 19 H

COL·LOQUI

GEOFÍSICA DE
L’EXPERIÈNCIA
MÍSTICA: ELS ORÍGENS
DE LA RELIGIÓ

DISSABTE 19 DE MAIG
A LES 17.30 H

EN FAMÍLIA

PINTEM EN FAMÍLIA

DISSABTE 19 DE MAIG
A LES 17.30 H

XERRADA

ORDRE I ACCIÓ

DIMARTS 22 DE MAIG
A LES 19 H

CONCERT

FLAMENCO Y COPLA

DIJOUS 24 DE MAIG
A LES 19 H

TEATRE

LA BUENA SUERTE

DISSABTE 26 DE MAIG
A LES 19 H

AUDICIÓ
COMENTADA

SIMFONIA 41 ‘JÚPITER’

DIJOUS 31 DE MAIG
A LES 19 H
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JUNY
EXPOSICIÓ

19È CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS

DEL 16 DE JUNY AL 21
DE JULIOL

EXPOSICIÓ

MOSTRA DEL TALLER
DE CÒMIC DE CAN
VERDAGUER

DEL 8 AL 30 DE JUNY

PROJECCIÓ

MONTENEGRO

DISSABTE 2 DE JUNY
A LES 18 H

COL·LOQUI

OLOR DE COLÒNIA.
SÍLVIA ALCÀNTARA

DIMARTS 5 DE JUNY
A LES 19.45 H

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT

EXPOSICIÓ: FETUS

DEL 25 DE MAIG AL 9 DE
JUNY

CAN VERDAGUER I
LES ESCOLES

TALLER. UNA CASA PELS
PETITS ANIMALONS

DEL 5 AL 7 DE JUNY

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT

PROJECCIÓ. THE
HARVEST LAND

DIMARTS 5 DE JUNY
A LES 18 H

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT

TALLER SEMBRA NATURA.
PLANTES AROMÀTIQUES

DIMECRES 6 DE JUNY
A LES 18 H

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT

XERRADA: APRÈN COM
ESTALVIAR

DIJOUS 7 DE JUNY
A LES 19 H

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT

TALLER DE JOIES
ORIGINALS AMB
MATERIALS RECICLATS

DIVENDRES 8 DE JUNY
A LES 18 H

EN FAMÍLIA

LA FLOR INVENTADA

DISSABTE 9 DE JUNY
A LES 17.30 H

TEATRE

MANDALA DREAMS

DISSABTE 9 DE JUNY
A LES 19 H

ITINERARI

L’ART DE VISITAR UN
JARDÍ: EL PARC DEL
LABERINT

DISSABTE 9 DE JUNY
A LES 10 H

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. ESPARTAMANIA:
ELS PROBLEMES DEL
CULTE A LA VIOLÈNCIA
EN EL CINEMA DEL MÓN
ANTIC

DIMARTS 12 DE JUNY
A LES 19 H

CONFERÈNCIA

EGIPTE. LES PARAULES
DIVINES: ELS
JEROGLÍFICS

DIJOUS 14 DE JUNY
A LES 19 H

COL·LOQUI

PROSA I POESIA

DISSABTE 16 DE JUNY
A LES 17.30 H

AUDICIONS
COMENTADES

LES VARIACIONS
GOLDBERG

DIMECRES 20 DE JUNY
A LES 19 H

CONCERT

THE SAFINATS

DIJOUS 21 DE JUNY
A LES 20 H

ESPECTACLE

PORTES OBERTES DE
CINE EN ACCIÓN

DIVENDRES 29 DE JUNY
A LES 18 H

PROJECCIÓ

NORD DE LA XINA I LAOS

DISSABTE 30 DE JUNY
A LES 18 H
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MAPA

Bus: 11, 34, 36,
122, 132, H6
Metro: Virrei Amat L5,
Fabra i Puig L1, Llucmajor L4
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C-

LíNIA 1
FABRA I PUIG

ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC
CAN VERDAGUER
Piferrer, 94 -100
08016 Barcelona
Tel. 93 276 80 77

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h,
i de 16 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30 a
21.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

info@canverdaguer.com
canverdaguer.com
segueix-nos a facebook:
centreciviccanverdaguer
twitter.com@CanVerdaguer
twitter.com@BCN_NouBarris

Dotat d’anell acústic
Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda
Senyalització en braile

