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INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
RENOVACIONS: del 18 de febrer al 2 de març
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 4 de març
HORARI D’INSCRIPCIONS: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de
16.30 a 21 h
dissabtes de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 21 h
Inici activitats: dilluns 1 d’abril

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.

LLEGENDA

N

NOVETAT

Fotografia portada: Dídac Pla
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CÒMIC

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.
• 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 presencialment es farà
per imposició o amb 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 4 al 30
de març).
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a aquelles persones que presentin un informe mèdic en què es demostri que
no poden realitzar aquell taller. El justificant ha
d’estar entregat al centre com a data màxima
el 6 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 abans del 6 d’abril (DARDO o vida laboral
i padró amb data d’expedició d’un màxim d’un
mes).
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona
amb un 50 o 75% les persones empadronades al municipi i amb carnet de discapacitat.
Per saber de quin descompte podeu gaudir
pregunteu a la recepció del centre. Aquest
ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per
centre i persona quan aporti la documentació
requerida abans del 6 d’abril (pregunteu a la
recepció del centre quina documentació es
requereix).

• No s’acceptarà cap inscripció amb la reducció fora de les dates marcades del període de
renovacions i/o d’inscripcions, exactament del
18 de febrer al 30 de març.
• Els tallers que es portin a terme en dilluns
aquest trimestre seran de 9 sessions.
• En els tallers que es portin a terme en dijous,
no hi haurà classe el dijous 18 d’abril.
• En els tallers que es portin a terme en dissabte, no hi haurà classe el dissabte 20 d’abril.
• 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.
• 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 i es pagarà en
metàl·lic el primer dia de classe. 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 altres especificats pel tallerista, l’usuari interfereix en
el bon desenvolupament del taller. Només es
retornaran els diners en els casos especificats
pel tallerista.
• 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.
• La inscripció en un taller significa l’acceptació
d’aquesta normativa.

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais
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TALLERS

MONOGRÀFICS

CUINEM AMB BACALLÀ

El suplement dels ingredients
es pagarà en metàl·lic a la recepció de centre en el moment
de la inscripció.

6 d’abril
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 10
A càrrec de Diego Molina

PLANIFICACIÓ DE MENÚS
SALUDABLES (taller teòric)

Observacions: cal portar tupper
i davantal.
Tot un taller en què abastarem
les receptes més essencials i
típiques de Setmana Santa que
et calen saber sobre el rei dels
mars..., el bacallà!
Al pil-pil, amb arròs i carxofes,
en brandada, en cocotxes o en
bunyols, el bacallà serà l’indiscutible protagonista d’aquest
taller monogràfic.
Si et consideres un bon bacallaner , no et pots perdre aquest
taller!

1 i 8 d’abril
Dilluns de 18.30 a 21 h
Preu: 20,51 €
Places: 12
A càrrec de Maria Alcolado

N

N

Vols tenir organitzats els menús setmanals però mai trobes
el moment per planificar-te?
Tens dubtes si els teus àpats
són saludables i equilibrats?
Donarem unes pautes bàsiques
de nutrició i dietètica. Parlarem
dels grups d’aliments al nostre
plat, de la seva qualitat i de les
proporcions més recomanades.
Veurem exemples de menús
variats i nutritius per a totes les
dietes (omnívora, sense carn,
vegetariana i vegana). Amb una
planificació de menús estalviem
temps i diners, mengem més
saludable i evitem que se’ns
facin malbé els aliments comprats. Segur que amb una mica
d’organització ho podràs aconseguir!
Taller teòric i pràctic en què crearàs els teus menús saludables
setmanals.
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MONA DE PASQUA
I ALTRES DOLÇOS
DE QUARESMA

N

13 d’abril
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 6 € d’ingredients
Places: 10
A càrrec de Diego Molina
Observacions: cal portar tupper
i davantal.
La mona de Pasqua és el gran
pastís de la Setmana Santa.
Apropa’t i t’ensenyarem a cuinar i guarnir aquest pastís tan
característic i a més a més cuinarem altres dolços assenyalats
com les torrijas o la llet fregida,
sense oblidar-nos d’uns bons
bunyols de vent i de l’Empordà...

TALLERS

CUINA ASIÀTICA
ESSENCIAL

VIATGE GASTRONÒMIC
PER LA XINA

La cuina asiàtica és molt extensa i variada i comprèn diferents
gastronomies com la xinesa, la
hindú, la japonesa o la thai, entre d’altres.
Si ets amant d’aquest estil culinari, tens una oportunitat única
d’aprendre’n les receptes més
importants en aquests tallers
especials i únics que comprenen el millor de totes aquestes
gastronomies guiats per Diego
Molina!

18 de maig
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 7 € d’ingredients
Places: 10

VIATGE GASTRONÒMIC
PEL JAPÓ

N

11 de maig
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 7 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: cal portar tupper
i davantal.
Taller de cuina japonesa en què
t’ensenyarem tot el que et cal
saber per fer sushi, makis, sashimis, Califòrnia makis, nigiris…
Com tractar els productes frescos, com preparar-los… També
t’indicarem on comprar els productes que emprarem a classe… A més farem d’altres grans
receptes de la cuina japonesa
com són la salsa teriyaki, els
tatakis, les tempures, els fideus
yakisoba...

N

Observacions: cal portar tupper
i davantal.
Sense cap mena de dubte la
cuina xinesa és de les que més
renom té de tota la cuina asiàtica. En aquest interessant taller
t’ensenyarem les receptes més
significatives d’aquesta cuina
com són el pollastre cantonès
amb ametlles, les gyozes, els
arrossos xinesos... No t’ho pots
perdre!
ESPECIAL CUINA THAI

N

25 de maig
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 7 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: cal portar tupper
i davantal.
La cuina thai és una de les
més reconegudes de tot Àsia
i es caracteritza principalment
per la gran barreja de sabors
agredolços i diferents espècies
. En aquest interessant taller
t’ensenyarem a trobar l’equilibri de sabors i farem un munt
de receptes com l’arròs thai o
les broquetes de pollastre amb
salsa de cacauets i anacards, el
pad thai o diferents salses agredolces indispensables per als
amants de la cuina exòtica!
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TALLERS

ESPECIAL
CUINA HINDÚ

BALLS EN LÍNIA

N

1 de juny
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 7 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: cal portar tupper
i davantal.
Chutney, pollastre tenduri, samoses, biryani, masala, curris...
Receptes, conceptes i ingredients indiscutibles i indispensables de la gastronomia de l’Índia
que t’ensenyarem fil per randa
en aquest taller especial i únic
sobre una de les gastronomies
més exòtiques i explosives de
l’Índia. No deixis escapar l’ocasió d’aprendre’n!
DANSA
BALLS DE SALÓ
Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 19.45 a 21.15 h
Preu: 52,64 €
Places: 18
Observacions: nivell iniciació,
taller iniciat a l’octubre. Cal portar parella. Preu indicat per persona.
Balls ballats de forma coordinada en parella: txa-txa-txa, merengue, pasdoble, bolero, vals.
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Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 52,64 €
Places: 16
Observacions: taller iniciat a
l’octubre. El dijous 18 d’abril no
es farà classe.
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.
BOLLYWOOD
Del 4 d’abril al 13 de juny
Grup A (intermedi): dijous de
18.30 a 20 h
Preu: 52,64 €
Del 25 de març al 3 de juny
Grup B (avançat I): dilluns de 18
a 19.30 h
Grup C (avançat II): dilluns de
19.30 a 21 h		
Preu: 47,35 €
Places: 16
Observacions: s’hi poden inscriure aquelles persones que ja
tinguin nocions de Bollywood o
de dansa. El grup A no farà classe el dijous 18 d’abril. Els grups
B i C són de 9 sessions amb
motiu dels festius. El 15 d’abril
no hi haurà classe.

TALLERS

COUNTRY
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Places: 13
Observacions: taller iniciat a
l’octubre.
FLAMENC
De l’1 d’abril al 3 de juny
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 47,35 €
Places: 15
Observacions: taller iniciat a
l’octubre.
A través de la tècnica i els ritmes
del flamenc, com aquest influeix
en el cos, la ment i l’expressió.
Tractarem d’alliberar tensions,
tant físiques com psíquiques,
mentre aprenem què és el flamenc, i descobrim que aquest
es troba en cadascú de nosaltres. Taller en què es treballa la
part tècnica i coreogràfica.
KANGEROO (mares amb
nadó i embarassades)
Del 25 de març al 3 de juny
Grup A: dilluns de 17 a 18 h
Preu: 31,58 €
Del 4 d’abril al 13 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 a
l’infant, i fulards o motxilles ergonòmiques. El grup A és de 9 sessions amb motiu dels festiu. El
15 d’abril no hi haurà classe. El
grup B no farà classe el dijous 18
d’abril. Taller iniciat a l’octubre.
Bollywood portejant i per a embarassades!
Fes dansa amb el teu infant tot
compartint, gaudint i tenint un
moment únic per a tots dos! Edat
fins a un any i mig.
SALSA
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 17
Observacions: taller iniciat a
l’octubre. No cal portar parella.
.
SEVILLANES INTERMEDI
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: taller iniciat a
l’octubre. Es poden inscriure
aquelles persones que coneguin les quatre sevillanes.
ZUMBA
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A: dilluns de 10 a 11 h
Preu: 31,58 €
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup B: dimecres de 18 a 19 h
7

TALLERS

Del 5 d’abril al 14 de juny
Grup C: divendres de 19 a 20 h
Del 6 d’abril al 15 de juny
Grup D: dissabtes de 10.30 a
11.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 20

AUTODEFENSA
FEMINISTA

Observacions: el grup A és de 9
sessions amb motiu dels festius.
El grup C no farà classe el 18
d’abril. El grup D no farà classe
el 20 d’abril.

Observacions: cal dur roba còmoda

BENESTAR I SALUT
ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup A: dimecres de 20 a 21 h
Del 4 d’abril al 13 de juny
Grup B: dijous de 18.30 a 19.30 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. El grup B no farà classe el
18 d’abril.
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.
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Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 11

Espai per a dones, tant cis com
transgenere i de qualsevol orientació sexual, on juntes farem un
procés d’apoderament individual i col·lectiu; aprendrem a respectar i fer respectar els propis
límits, reconèixer agressions i
defensar-nos d’elles. Ho farem a
partir de tècniques físiques, verbals i actitudinals (comunicació
verbal, no verbal, mirada, postura…). Anirem adquirint seguretat
i confiança per resoldre diferents
situacions no desitjades, provocades pel sistema patriarcal.
GAC & DANCE
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 10 a 11 h
Preu: 35,09 €
Places: 11

N

El GAC és una modalitat gimnàstica dirigida i dedicada a
enfortir i tonificar les zones dels
glutis, abdominals i cames, les
zones que es veuen més afectades per la vida sedentària. En
aquest taller barrejarem el GAC
amb el Zumba i obtindrem la
combinació perfecta per començar el dia amb energia.

TALLERS

GAC (glutis, abdominals i
cames)

IOGA PER A
EMBARASSADES

Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Places: 15

Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts d’10 a 11.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 11

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.

Són classes per poder treballar
l’escolta d’una mateixa, donar
l’espai per sentir el teu cos, per
conèixer-te, per poder portar el
límit físic i emocional i veure’t
com reacciones, com amb l’ajuda de la respiració pots traspassar aquest límit, sentir la intensitat en el teu cos i sostenir-la,
alliberar la tensió i deixar-la
anar. El part és el moment més
animal d’una dona, quan sents
la teva força interior. Treballem
tot això amb asanes, pranayames, exercicis de resistència,
mantres i un tancament de relaxació.
En les classes tindràs l’oportunitat d’estar amb dones com
tu, compartint inquietuds i ajudant-vos entre vosaltres, formant aquesta tribu tan important per a la maternitat.

IOGA
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h
Preu: 47,35 €
Places: 11
Del 2 d’abril al 4 de juny
Grup B (integral): dimarts de 10
a 11.30 h
Grup C (integral): dimarts de 18
a 19.30 h
Places: 20
Del 4 d’abril al 13 de juny
Grup D: dijous d’11 a 12.30 h
Grup E: dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 11

N

IOGA AMB NADONS
Observacions: cal portar roba
còmoda. El grup A és de 9 sessions amb motiu dels festius. Els
grups D i E no faran classe el
18 d’abril.
Connecta amb el teu cos i relaxa la ment a través de les postures, la respiració i la meditació.

Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 11.30 a 12.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: si ha estat un
part vaginal i la recuperació és
relativament ràpida, es pot començar als 40 dies. Si ha estat
per cesària, es pot començar el
taller després de 2 mesos.
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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 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.
MAMIfit (mares amb nadó)
Del 3 d’abril al 12 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
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.
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MEMÒRIA
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys. No
es farà classe el 18 d’abril.
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.
PILATES
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A: dilluns de 9.35 a 10.35 h
Grup B: dilluns de 17 a 18 h
Grup C: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 31,58 €
Del 2 d’abril al 4 de juny
Grup D: dimarts de 20 a 21 h
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup E: dimecres de 9.35 a 10.35 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: cal portar tovallola o mocador per posar a sobre
del tatami i mitjons per utilitzar
únicament a la classe de Pilates.
Els grups A, B i C són de 9 sessions amb motiu dels festius.

TALLERS

STRETCHING
Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Places: 11

Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup B (iniciació II): dimecres
d’11 a 12.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 15

Aprendràs a estirar els teus
músculs, a relaxar el teu cos i a
concentrar-te en una bona respiració.

Observacions: els dos grups es
van iniciar a l’octubre. El grup B
equival a un inici de nivell A2. El
grup A és de 9 sessions amb
motiu dels festius.

TAITXÍ

CONVERSA EN ANGLÈS

Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 35,09 €
Places: 20

De l’1 d’abril al 3 de juny
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 47,35 €
Places: 12

Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
Recomanat en diverses malalties i lesions. Cal portar roba
còmoda i calçat adequat només
per a l’activitat.
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: 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 a nivell
de comprensió oral. Amb motiu
dels festius el taller serà de 9
sessions.

IDIOMES
ANGLÈS
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A (iniciació I): dilluns de 18
a 19.30 h
Preu: 47,35 €

FRANCÈS
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: taller iniciat a
l’octubre. El 18 d’abril no es farà
classe.
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ART I CREATIVITAT
CÒMIC AVANÇAT
Del 12 d’abril al 21 de juny
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: a partir d’11
anys. Taller iniciat a l’octubre.
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
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A (iniciació): dilluns de
18.30 a 20 h
Preu: 47,35 €
Del 2 d’abril al 4 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. El
grup A és de 9 sessions amb
motiu dels festius.
EXPERIMENTACIÓ AMB
TÉCNIQUES
FOTOGRÁFIQUES

N

Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 18 a 19 h
Preu: 35,09 € + suplement de
material
Places: 11
12

Observacions: el primer dia es
parlarà amb la tallerista de les
tècniques a treballar i quin és
el suplement amb un màxim de
10€. No cal tenir nocions prèvies. Per a tota mena de càmeres.
Aquest taller pretén acostar a
les i els assistents al món de la
imatge i la fotografia d’una forma
dinàmica i a través de la pràctica. En ells desenvoluparem tècniques fotogràfiques que s’allunyen de les utilitzades amb les
actuals càmeres digitals, i amb
les quals existeix un gran desenvolupament de la creativitat de
l’alumne.
Es mostrarà material visual, a
fi que els alumnes coneguin
autors, corrents estètics i es familiaritzin amb la visualització
d’imatges. Així mateix es proposaran activitats pràctiques de
presa de fotografies amb diferents propostes segons el vist.
MULTIMÈDIA
INFORMÀTICA
Del 5 d’abril al 14 de juny
Grup A (iniciació II): divendres
d’11.30 a 13 h
Grup B (intermedi): divendres de
10 a 11.30 h
Del 2 d’abril al 4 de juny
Grup C (avançat): dimarts de
19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 10

TALLERS

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.
INFORMÀTICA I INTERNET
AVANÇATS
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. Es requereixen coneixements mínims. El 18 d’abril
no es farà classe.
UNIVERS DIGITAL
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 52,64€
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. El 18 d’abril no es
farà classe.
Assessorar sobre el món d’internet, el correu i profunditzar
en la informàtica.
MÚSICA
GUITARRA		
Del 5 d’abril al 14 de juny
Grup A (iniciació II): divendres
de 19.30 a 20.30 h

Grup B (intermedi): divendres
de 20.30 a 21.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: a partir de 12
anys. Tallers iniciats a l’octubre.
Per al grup B es podran inscriure aquelles persones que sàpiguen acords bàsics i canviar
entre ells.
CUINA
CUINA DE LA MAMA
De l’1 d’abril al 3 de juny
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 47,35 € + 18 € d’ingredients
Places 10
Observacions: degustació de
receptes a classe. El suplement
dels ingredients s’abonarà el
primer dia de classe en metàl·
lic. El taller és de 9 sessions
amb motiu dels festius.
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 ITALIANA

CUINA

N

Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 € + 18 € d’ingredients
Places: 10

Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 52,64 € + 14 € d’ingredients
Places: 11

Observacions: degustació de
receptes a classe. El suplement
dels ingredients s’abonarà el primer dia de classe en metàl·lic.

Observacions: per a infants de 7
a 10 anys. El suplement dels ingredients s’abonarà el primer dia
de classe en metàl·lic.
Vine al taller i aprendràs bons
hàbits alimentaris i a cuinar menjars boníssims i gens complicats!

EL MÓN A LA CUINA
Del 10 d’abril al 19 de juny
Dimecres de 19.15 a 20.45 h
Preu: 52,64 € + 20 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: degustacions de
receptes a classe. El suplement
dels ingredients s’abonarà el primer dia de classe en metàl·lic.
Sabors exòtics, tradicionals,
picants, atrevits... Una volta al
món a la teva cuina!
INFANTIL
BOLLYWOOD
Del 4 d’abril al 13 de juny
Dijous de 17.30 a 18.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 12
Observacions: per a infants de
7 a 14 anys. El 18 d’abril no es
farà classe.
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DANSA I EXPRESSIÓ
Del 3 d’abril al 12 de juny
Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Preu: 35,09 €
Places: 10
Observacions: per a infants de
3 a 6 anys.
ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER ALS MÉS PETITS
(DE 12 A 24 MESOS)
Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 17 a 18 h
Preu: 35,09 €
Places: 10
Observacions: s’aconsella portar
instruments com per exemple ous,
campanes, caixes xineses, cascavells... Taller en família. En aquest
taller s’inscriu un adult acompanyat d’un màxim de dos infants.
En el cas que un altre adult vulgui
participar en el taller, caldrà realitzar una altra inscripció.

TALLERS

L’objectiu principal d’aquest curs
és que els infants estimin i visquin la música fent que aquesta
contribueixi a la seva educació
global. D’aquesta manera podrem submergir-nos en el prodigiós i màgic món de l’art. Només
si aconseguim desenvolupar
l’espectre emocional, la música
és capaç de transmetre sentiments i variar l’estat anímic;
també podrà ser font d’energia i
equilibri per al nadó, alhora que
és un instrument molt útil per a
les mares i els pares.
GUITARRA
Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 10
Observacions: per a infants de
8 a 12 anys. Taller iniciat a l’octubre.
SOPA CIENTÍFICA
Del 2 d’abril al 4 de juny
Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: per a infants de
5 a 10 anys.
Sopa científica és un seguit de
tallers educatius, fantàstics i fora
del comú; és un viatge imaginari pel món de la ciència. Aprendrem, de manera lúdica, sobre
la taula periòdica, els microorganismes i moltes coses més!

TREBALLEM EL FANG
Del 5 d’abril al 14 de juny
Divendres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 35,09 € + 5 € de material
Places: 10
Observacions: el suplement del
material s’abonarà el primer dia
de classe en metàl·lic. Cal portar bata o roba que es pugui
embrutar. Per a infants 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.
DIVERSOS
PRÀCTICA DEL TAROT
De l’1 d’abril al 3 de juny
Grup A: dilluns de 20 a 21 h
Preu: 31,58 €
Del 3 d’abril al 12 de juny
Grup B: dimecres de 19.45 a
20.45 h
Preu: 35,09 €
Places: 12
Observacions: el grup A és de 9
sessions amb motiu dels festius.
Taller adreçat a aquelles persones que ja coneguin els arcans
majors i menors del tarot Rider.
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TALLERS
DE VOLUNTARIS
Gratuïts amb inscripció prèvia.
Només dues inscripcions per
persona. EN CAS D’INSCRIURE UNA ALTRA PERSONA,
CALDRÀ ADJUNTAR UN DOCUMENT EN QUÈ LA PERSONA INTERESSADA DEIXI
CONSTÀNCIA DEL SEU CONSENTIMENT PER REALITZAR
LA INSCRIPCIÓ I DONAR LES
SEVES DADES PERSONALS.
EL MODEL ES POT TROBAR A
LA WEB.
INICIACIÓ ALS ESCACS
Grup A: dissabtes de 18 a 19 h
Grup B: dissabtes de 19 a 20 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 8
A càrrec de L’Ideal d’en Clavé
Observacions: el grup A és infantil, adreçat a infants de 7 a 16
anys. El grup B és a partir de 17
anys.
MEDITACIÓ
I ESPIRITUALITAT
Dimarts de 16.30 a 18 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 10
A càrrec d’Altima Serveris Funeraris
Observacions: les talleristes decidiran el nombre de sessions
mensuals més adients per a
cada persona.
16

PILATES INCLUSIU
Dimecres de 16.15 a 17.15 h
Places: 5
A càrrec d’Alexandra, integradora social de SRC Pi i Molist
SOLFEIG
Dimecres de 18 a 19 h
Places: 10
A càrrec de Josep
TALLER DE PROMOCIÓ
CULTURAL
Volem afavorir i incentivar la
formació i la capacitació dels
nostres usuaris i usuàries en la
vessant cultural a través de noves experiències culturals, artístiques i educatives, i en concret
volem facilitar l’accés a propostes formatives que estiguin vinculades a la programació cultural del centre cívic.
Promoció és iniciar, impulsar,
posar en moviment, apropar,
propiciar...; per això en aquest
projecte aquestes activitats programades no tindran cap cost
per als participants. “Apropem
la cultura al barri.”

AGENDA CULTURAL

INICIACIÓ AL CÒMIC
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Del 12 d’abril al 21 de juny
Divendres de 18 a 19 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 11

Aquest any estem de celebració,
i és que el Concurs de còmic de
Nou Barris arriba a la vintena
edició! Hem preparat diverses
activitats durant el trimestre relacionades amb el món del còmic, des d’activitats de qualitat
a càrrec de dibuixants professionals i col·lectius especialitzats,
exposicions i xerrades, fins a activitats per a escoles i instituts.
Consulta l’agenda i la difusió específica i no te’n perdis cap! Les
activitats estan marcades amb
la icona del llapis.

Observacions: per a joves a
partir d’11 anys. Taller iniciat a
l’octubre.
En aquest taller es vol fomentar
la passió per crear còmics, l’estil
és indiferent: manga, americà,
europeu... Es fomentaran bases
de dibuix, perspectiva i narrativa, entendre la vinyeta, crear el
guió, i a partir d’aquestes bases
ajudarem els alumnes a crear
allò que més els agradi, a desenvolupar la seva pròpia història i a millorar dia rere dia.
Cal portar estoig bàsic de dibuix: llapis (HB i B), maquineta,
goma, carpeta (molt important),
paper BASIK, retolador negre.

20è CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS
DE MARÇ A MAIG
Data límit de lliurament: 18 de
maig
El 20è Concurs de còmic de
Nou Barris arriba a Can Verdaguer! A partir del mes de març
s’inicia la recollida de còmics. El
concurs de còmic de Nou Barris
enguany celebra la 20a edició.
Hi ha dues categories: una per a
nois i noies de 9 a 15 anys –dins
d’aquesta categoria, per tercer
any consecutiu, hi haurà un premi per al millor còmic en català-,
i una per a majors de 16 anys.
Pots consultar les bases a
www.canverdaguer.com
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Fotografia: Marisa Martínez

EXPOSICIÓ
EN PRIMERA PERSONA:
DONES EN EL CÒMIC

ABRIL

DE L’1 D’ABRIL
AL 4 DE MAIG
Inauguració el dissabte
d’abril a les 18 h
A càrrec de Laura Endy
A l’Espai expositiu golfes

13

En aquesta exposició, l’artista
Laura Garcia exposarà part de
les il·lustracions i pàgines de
còmic, inclosos els esbossos
del còmic en què està treballant
actualment, que publicarà Jumbo Press.

EXPOSICIÓ
DE LA PASSIÓ
A LA REALITAT

Fotografia: Laura Endy
18

A través dels dibuixos es busca
visibilitzar la figura femenina que
durant anys, en la trajectòria del
còmic, ha estat en segon pla i
com a personatge de no protagonista. L’exposició mostra una
sèrie d’il·lustracions i pàgines
de còmic interpretades per la
dona, com a protagonista principal de la història, on s’enfronta
a diverses situacions reals de la
vida i diferents emocions, representada com una heroïna.
Fotografia: Pilar González

EXPOSICIÓ
LAURA ENDY

DE L’1 D’ABRIL
AL 4 DE MAIG
A càrrec de Pilar González
A l’Espai expositiu 1

DE L’1 D’ABRIL
AL 4 DE MAIG
A càrrec d’ Héctor Márquez
Inauguració el dijous 4 d’abril a
les 19 h
A l’Espai expositiu recepció
Aquesta exposició és un recull
d’algunes de les pàgines d’històries curtes on a l’artista, Héctor Márquez, li agrada treballar
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Fotografia: Héctor Márquez

les masses de negres i les llums
amb tinta i pinzell. En aquestes
pàgines, l’Héctor intenta transmetre les seves grans influències, provant tècniques noves i
barrejant els seus gèneres preferits: els superherois i el gènere
negre.

CADÀVER EXQUISIT
ABRIL
A càrrec de l’Escola JOSO
Activitat dirigida a les persones
guanyadores de les edicions
passades del Concurs de còmic
de Nou Barris
Celebrem el 20è Concurs de
còmic de Nou Barris i volem reunir a totes les persones premiades en les edicions passades
amb la finalitat de crear un còmic inèdit i conjunt, que es podrà veure el dia de la inauguració de l’exposició d’aquest any.
L’activitat serà dinamitzada per
professionals de l’Escola JOSO:
començaran un còmic, que les
persones guanyadores assistents aniran seguint al més pur
estil del cadàver exquisit.

CÒMIC A LES ESCOLES
DE L’1 AL 5 D’ABRIL
A càrrec d’Arkaitz González i
Sara Soler
Activitat dirigida a l’alumnat de
les escoles del barri
Un acostament a les bases
de la narrativa gràfica a través
de la creació de personatges
i l’elaboració de vinyetes. Mitjançant una sessió d’activitats
pràctiques, l’alumnat aprendrà
els fonaments de la creació d’un
còmic des de zero: dissenyar els
arquetips de personatge necessaris per començar una història
i usar les vinyetes. Aquest taller
serà impartit per dos dibuixants
professionals de còmic.
XXI INTERCANVI
DE LLIBRES
DE L’1 AL 27 D’ABRIL
Al centre cívic Can Verdaguer
Aquest és el vint-i-unè any que
se celebra l’intercanvi de llibres.
Podeu portar aquells llibres que
vulgueu canviar durant el període de l’1 al 27 d’abril al Centre
Cívic Can Verdaguer en horari
de dilluns a divendres de 10 a
13.30 h i de 16 a 21 h. Els dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a
21 h. Porta un llibre que ja t’hagis llegit i agafa’n un altre! Un intercanvi cultural ideal per al dia
de Sant Jordi!

19

AGENDA CULTURAL

SANT JORDI XXIV CONCURS
DE DIBUIXOS INFANTILS DE
SANT JORDI
Recollida fins al dijous 25 d’abril
al centre cívic Can Verdaguer

Fotografia: Can Verdaguer

Un dibuix per infant en DIN A4
Com cada any, el centre cívic
organitza el tradicional concurs
de dibuixos infantils. Anima els
petits i les petites de casa perquè portin el seu dibuix! Hi ha
dues categories:
De 3 a 5 anys: temàtica lliure
De 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys:
Sant Jordi i la ciència

COL·LOQUI
PITOPAUSIA,
DE RALF KÖNIG
DILLUNS 1 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec del Palomar – Club de
lectura de novel·la gràfica de
Nou Barris
El Palomar és un punt de reunió, propulsor d’activitats per a
lectors de còmic. En cada sessió es comenten obres del novè
20

art, escollides entre totes les
persones assistents. En aquesta
sessió es comentarà la novel·la
gràfica Pitopausia, de Ralf König, editada per La Cúpula el
2018.
COL·LOQUI
JO SOC AQUELL QUE VA
MATAR FRANCO
DIMARTS 2 D’ABRIL
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta de’n Rebassa
En aquesta sessió es comentarà la novel·la Jo soc aquell que
va matar Franco, de Joan-Lluís
Lluís, Premi Sant Jordi 2017. El
personatge que afirma haver
matat Franco és un nen prudent, contemplatiu, que perd un
ull en un accident absurd. Aviat,
descobreix el gust per la lectura i pels secrets de la llengua. I
així, uns anys més tard, arriba
a Barcelona a fer de corrector
lingüístic, poc abans que esclati la guerra. Una guerra que no
s’acaba el 1939, perquè Franco,
cedint a les pressions de Hitler,
declara la guerra als Aliats i travessa els Pirineus. I la primera
acció bèl·lica de l’exèrcit franquista a França és bombardejar
el camp d’Argelers, on ha anat
a parar l’Agustí. Què farà aleshores el jove enamorat dels diccionaris?
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Història antiga de Grècia. Actualment és professor associat a
la Universitat Autònoma de Barcelona

DIJOUS 4 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)

Fotografia: Pixabay

Una de les èpoques més enigmàtiques de l’Egipte faraònic
va ser la del període d’Amarna.
Durant el regnat del faraó Akhenaton, casat amb la bella Nefertiti, va protagonitzar un dels
episodis més interessants de la
història d’Egipte, al revolucionar
tots els aspectes de la vida faraònica. La nova capital que va
fundar, Tell el-Amarna, ens desvetllarà els seus misteris.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. ‘EL MUNDO DE ODISEO’: VIDA DOMÈSTICA A LA
GRÈCIA ARCAICA
DIMARTS 9 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de César Sierra, doctor en Història i especialista en

Com es vivia a l’antiga Grècia?
Una qüestió simple a primer cop
d’ull però difícil de tractar donat
que les fonts antigues s’ocupen
principalment de fets i personatges importants. En aquesta
sessió ens ocuparem de la vida
quotidiana a la Grècia arcaica
partint d’un personatge molt
conegut, Ulisses. Endinsant-nos
en l’Odissea trobem molt més
que viatges fantàstics i monstres esfereïdors..., trobem una
estructura social aristocràtica,
una societat esclavista i, en definitiva, una imatge de la vida
dels grecs.

Fotografia: Pixabay

CONFERÈNCIA
EGIPTE. AMARNA
L’HORITZÓ D’ATON

CONFERÈNCIA
HISTÒRIA DE LA MÚSICA
CLÀSSICA. LA MÚSICA DEL
ROMANTICISME
DIJOUS 25 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur,
músic, component del grup
Remor de Mar, conferenciant i
professor de tallers de música
clàssica
21
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Aquest cicle està dirigit a persones a qui els agradi la música
clàssica encara que no tinguin
coneixements musicals

Fotografia: Pixabay

En aquest sessió es parlarà sobre les característiques i les formes musicals del romanticisme,
fent un viatge per la vida i l’obra
de compositors com ara Beethoven, Paganini, Chopin i Liszt.

TALLER
DIBUIX DEL NATURAL
(MODEL FEMENINA)
DIJOUS 25 D’ABRIL
A les 18 h
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Observacions: activitat per a majors de 18 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
Taller de dibuix de model nu, en
aquest cas, una model. Emporta’t material i paper i gaudeix
d’un parell d’hores de dibuix al
natural amb exercicis de velocitat, amb música ambiental de
fons.
22

DIADA DE SANT JORDI
A CAN VERDAGUER
DIVENDRES 26 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 la ciència”,
tallers creatius infantils i dinamització musical de Noè Rivas a la
placeta del centre cívic són els
ingredients per passar una tarda
d’allò més entretinguda.
EN FAMÍLIA
DANSAR UN ARBRE, UNA
CASA I UNA ARANYA
DISSABTE 27 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec d’Andrea Echazarreta
Adreçat a famílies amb infants de
2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o
en línia a partir del 4 de març
Ganes de deixar-se portar.
Compartir, gaudir amb els altres
i la música. Taller d’escolta, moviment lliure i expressió corporal. Un arbre pot ser gran i amb
moltes fulles, el cos també. Una
casa pot ser de maó, el cos també. Una aranya pot teixir, el cos
també.

Fotografia: Lesley Telford
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PROJECCIÓ
LA TERRA

La inspiració de Swingcaló sorgeix del jazz manouche, gènere
que va aparèixer a la França
dels anys trenta, quan el jazz,
nouvingut a Europa, va coincidir
amb la música tradicional dels
gitanos. Encara que la seva peculiar formació permet adaptar
el swing gitano a diversos estils,
i hi incorpora des de velles melodies klezmer fins a la milonga,
passant per ritmes flamencs, cubans, i fins i tot peces clàssiques.

Fotografia: Francesc Gómez

Un recull d’imatges del fotògraf
naturalista Francesc Gómez,
en què ens mostrarà els molts
vessants del planeta blau. Fenòmens naturals, paisatges,
ètnies, fauna... Un món ple de
meravelles.

DIA DEL JAZZ
SWINGCALÓ
DIMARTS 30 D’ABRIL
A les 20 h
A càrrec de Laura Lacueva
(clarinet), Andrés Cruz (violí),
Daniel López (guitarra solista),
Rubén Ibáñez (guitarra rítmica) i
Diego Civilotti (contrabaix)
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa

Fotografia: Swingcaló

DISSABTE 27 D’ABRIL
A les 18 h
A càrrec de Francesc Gómez
Organitza el Grup de viatges i
fotografia

MAIG
EXPOSICIÓ
CARES DE CINE
DEL 9 DE MAIG AL 8 DE JUNY
Inauguració el dijous 9 a les 19 h
A càrrec de Jordi Minguell i Ernest Priego
A l’Espai expositiu golfes
Els il·lustradors caricaturistes
Ernesto Priego i Jordi Minguell
retraten els rostres més famosos
del setè art, plasmant-los amb
diferents tècniques tradicionals.
La inauguració anirà acompanyada d’una xerrada amb taula
rodona sobre caricatura.
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EXPOSICIÓ
ELS GRANS DIBUIXANTS DE
TBO
DEL 10 DE MAIG
AL 8 DE JUNY
A l’Espai expositiu 1

Fotografia: Ediciones B

TBO va ser una revista d’historietes espanyola de periodicitat
setmanal que va aparèixer l’any
1917 i es va publicar, amb interrupcions, fins a 1998. La revista
va tenir una gran importància en
la història del còmic espanyol, i
va popularitzar el format, fins al
punt d’originar el terme «tebeo».
En aquesta exposició, que forma part de l’arxiu del Museu
del Còmic i de la Il·lustració de
Catalunya, es podran veure reproduccions de l’obra de grans
dibuixants com ara Coll, Benejam, Tínez, Muntayola, Moreno,
Nit, Salvador Mestres, Urda,
Serra Massana…
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DIJOUS 2 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 dels déus més importants
del panteó faraònic va ser Amon.
El déu de les mil cares, com
l’anomenaven els egipcis, tenia
moltes advocacions. Elevat a
déu nacional durant l’Imperi Mitjà, se li van dedicar els temples
més grans i més bells d’Egipte.
Un d’aquests és el famós temple
de Karnak, a l’antiga Tebes. Un
passeig pel temple ens permetrà
endinsar-nos en el culte egipci.

Fotografia: Pixabay

Fotografia: Jordi Minguell i Ernest Priego

CONFERÈNCIA
EGIPTE. AMON I EL TEMPLE
DE KARNAK

COL·LOQUI
NOVEL·LA GRÀFICA
DILLUNS 6 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec del Palomar – Club de
lectura de novel·la gràfica de
Nou Barris
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El Palomar és un punt de reunió, propulsor d’activitats per
a lectors de còmic. En cada
sessió es comenten obres del
novè art, escollides entre totes
les persones assistents. Si vols
saber quin títol es comentarà
en aquesta sessió, consulta els
esdeveniments de la pàgina de
Facebook de Can Verdaguer.

Aprofitant la inauguració de l’exposició ”Cares de cine”, Jordi
Minguell i Ernest Priego, caricaturistes professionals, oferiran un
col·loqui sobre la seva feina, la
caricatura en general i una pràctica per començar a caricaturitzar.

COL·LOQUI
PLUJA DE FOC

Pluja de foc és un llibre desitjat i esperat, cuinat a foc lent i
construït amb la passió que ha
convertit l’autor en un dels millors rapsodes i una de les veus
més fascinants del país. Carles
Rebassa (Palma, 1977, i Premi Ausiàs March 2006 per Els
joves i les vídues) presenta un
llibre que torna a mostrar-nos
una poesia directa, sense subterfugis, elaborada, rica i de seducció implacable.
TAULA RODONA
DE QUÈ VA AIXÒ DE LA CARICATURA?
DIJOUS 9 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Jordi Minguell i Ernest Priego

Fotografia: Ernest Priego

DIMARTS 7 DE MAIG
A les 19.45 h
A càrrec de la Colleta d’en Rebassa

TAULA RODONA
EL CÒMIC JA NO ÉS COSA
DE NOIS
DIVENDRES 10 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Sara Soler, Maribel
Carod i Rocío Vidal
En aquesta taula rodona es parlarà sobre l’evolució de l’autoria
femenina i noves masculinitats
en el còmic amb la Sara Soler,
autora de Red and blue, la Maribel Carod, de El Jueves, i la Rocío Vidal, autora del recentment
publicat Machistadas i dibuixant
de El Jueves.
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Fotografia: Laia Oller

Fotografia: Rocío Vidal
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EN FAMÍLIA
FEM UN CONTE CONJUNT

TEATRE
EL FUNCIONARIO

DISSABTE 11 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec d’Andrea Echazarreta
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
No cal tenir coneixements de dibuix. Només ganes de passar-ho
bé i molt amor.

DISSABTE 11 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec del Grup de teatre Pandora
Idioma: castellà

Doblegarem papers per molts
llocs, tallarem colors diferents,
dibuixarem somnis i escriurem
paraules inventades. I ens emportarem a casa un conte escrit
per tu i per mi, que parlarà del
molt que ens estimem.
FESTES DEL BARRI DE
PORTA
DEL 10 AL 19 DE MAIG
Un any més, ja tornem a tenir
aquí les Festes del barri de Porta! Del 10 al 19 de maig podràs
gaudir d’un munt de propostes,
preparades per diverses entitats
del barri. Tot seguit pots veure les
activitats muntades des de Can
Verdaguer! Molt bones festes!
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El Grup de teatre Pandora estrena una nova obra a Can Verdaguer. Aquest cop, ens traslladaran a un petit poble, on les
persones que l’habiten rebran
una visita que canviarà la rutina
de tothom.
XERRADA
COM SÓN ELS MODELS DE
FAMÍLIA DIVERSOS?
DIMECRES 15 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec de José Mellinas, de
AMPGIL (Associació de mares i pares de gais i lesbianes),
Katy Pallàs, de FLG (Associació
de Famílies LGTBI) i Jordi Vitó
i Anna Maria Valenzuela, de
Chrysallis (Associació de Famílies de Menors Transsexuals)
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Coincidint amb el Dia Internacional de la Família i a dos dies del
17 de maig, el Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, Can Verdaguer
s’afegeix a les accions coordinades per la Comissió Unitària 28
de juny amb una xerrada sobre
els diferents models de família
que tenim a la societat.
CONCERT
MELODIES DE SEMPRE
DIJOUS 16 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec de Seniors en Allegro
Els nostres veterans Seniors en
Allegro tornen a actuar a Can
Verdaguer per a celebrar les
festes del barri de Porta amb
cançons tradicionals.
VINE A FER IOGA
DISSABTE 18 DE MAIG
A les 11.30 i a les 18.30 h
A càrrec de Cristina Rodríguez
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o
en línia a partir del 4 de març
T’agrada el ioga o tens curiositat? Apunta’t a una de les dues
sessions gratuïtes que hem
programat dins de les festes de
Porta i no et quedis amb les ganes!

TEATRE
NAIA
DIUMENGE 19 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec del Grup de teatre Naia
Idioma: català
El Grup de teatre Naia, resident a
Can Verdaguer, actuarà dins del
marc de les festes del barri de Porta.
COL·LOQUI
ACTUACIÓ DEL GRUP NOW
DISSABTE 18 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candelas
Què és Now!? És una trobada
viva i en construcció permanent
on la música dóna pas a la reflexió, el debat, el joc, la performance... La intenció és obrir un
pont de debat i reflexió entre els
dos músics i el públic, amb la
voluntat de compartir el que expressen i cap a on ens porta el
contingut de les cançons.
CONFERÈNCIA
GRÈCIA. MONARQUIA O REPÚBLICA? LA DECADÈNCIA
MORAL A L’ANTIGA ROMA
SEGONS EL FILM GLADIATOR
DIMARTS 21 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
27
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MONOGRÀFIC
INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL
CÒMIC
DIJOUS 23 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de María Navarro
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
Aquest monogràfic està enfocat a aquelles persones que els
agrada el còmic però no saben
per on començar. Durant les
tres hores i mitja que dura el
monogràfic, es parlarà de diversos temes, tant de manera
teòrica com pràctica, com ara
el disseny de personatges, com
fer story boards, com enfocar
el guió... Si vols endinsar-te en
el còmic i no saps com fer-ho,
aquesta és la teva oportunitat!
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MONOGRÀFIC
TALLER DE CÒMIC (GAIREBÉ) AUTOBIOGRÀFIC
DISSABTE 25 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec de Laura Endy
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o
en línia a partir del 4 de març
Començarem per aquí: donant la
volta a allò que ens passa per a
convertir-ho en el punt de partida d’una historieta més o menys
fantàstica, imaginant situacions i
personatges basant-nos en elements del nostre dia a dia. Agafant el que ens interessi de la
nostra realitat per a convertir-ho
en una nova narració. Aquest
monogràfic es dividirà en dues
parts: una d’introducció, exemples i posada en comú d’idees,
i una altra de creació d’un minicòmic propi.

Fotografia: Laura Endy

El 476 dC, el famós Odoacre
posà fi a l’Imperi romà d’occident
governat per Ròmul August. Tot i
això, les arrels de la decadència
romana les hem de cercar en un
altre moment històric, l’època de
la Pax romana. Aquesta és una
qüestió identificada amb claredat en el famós film Gladiator
(Ridley Scott, 2000), que en la
seva versió original es deia molt
encertadament La caiguda de
l’Imperi romà (Anthony Mann,
1964). Llavors, a partir d’aquest
conegut llargmetratge, plantejarem els fonaments morals i polítics de l’Imperi romà i com la
dicotomia monarquia/república
suposà un canvi cap a un model
d’estat autoritari.
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Què en saps, de l’òpera? Descobreix la seva història i els
antecedents en aquesta nova
sessió d’història de la música
clàssica. A partir de l’obra de
Verdi i Wagner, s’explicarà l’estructura i les parts d’aquest gènere de música teatral.

PROJECCIÓ
NEPAL
DISSABTE 25 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec de Josep Navarro
Organitza el Grup de viatges i
fotografia

Fotografia: Josep Navarro

Fotografia: Pixabay

Una escapada a les muntanyes
del massís del Manaslu amb la
seva escarpada orografia i les
ètnies que viuen en petits nuclis
en una de les zones més remotes del país de l’Himàlaia. També
imatges de la comunitat xerpa i
tibetana a la capital nepalesa i de
la vida rural que encara perdura
just a la vora de Katmandú.

CONFERÈNCIA
HISTÒRIA DE LA MÚSICA
CLÀSSICA. L’ÒPERA
DIJOUS 30 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur,
músic, component del grup
Remor de Mar, conferenciant i
professor de tallers de música
clàssica
Aquest cicle està dirigit a persones a qui els agradi la música
clàssica encara que no tinguin
coneixements musicals

PRESENTACIÓ
FANZINE GRRRLS. THE DIY
REVOLUTION IN FEMALE
SELF-PUBLISHING
DIVENDRES 31 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Gemma Villegas
Fer un fanzín és un acte de
rebel·lia, i més encara si l’edita i
l’autoprodueix una dona. Les grrrls d’avui en dia els utilitzen per
a inspirar infinitat de joves de
tot el món... FANZINE GRRRLS. The DIY revolution in female
self-publishing (Monsa, 2018),
de Gemma Villegas, és un recull
meravellós del fenomen fanzín,
que transcendeix la reivindicació feminista, el punk o el candent debat sobre si és obsolet el
gènere, amb més d’una quinzena d’artistes contemporànies. El
fanzín és més viu que mai!
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L’exposició mostra tots els treballs presentats en la 20a edició
del Concurs de còmic de Nou
Barris. El dia de la inauguració i
del lliurament de premis es dinamitzaran activitats i tallers a càrrec de dibuixants, associacions i
grups d’aficionats del còmic.
Fotografia: Oscar Bayona

Fotografia: Laura Villegas
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JUNY
EXPOSICIÓ
MOSTRA DEL TALLER DE
CÒMIC DE CAN VERDAGUER
DE L’1 AL 29 DE JUNY
A càrrec de l’alumnat del taller
de còmic de Can Verdaguer
Inauguració el divendres 7 de
juny a les 19 h
A l’Espai expositiu recepció
Un cop més, l’alumnat del taller de còmic de Can Verdaguer
mostrarà el resultat de tot un
any dibuixant. Aquest cop, els i
les alumnes exposaran diversos
treballs amb el medi ambient
com a temàtica central.
EXPOSICIÓ
20È CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS
DEL 15 DE JUNY
AL 20 DE JULIOL
Inauguració, activitats i lliurament de premis el dissabte 15
de juny a partir de les 18 h
A diversos espais del centre cívic Can Verdaguer
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EN FAMÍLIA
FESTA DE DISFRESSES
DISSABTE 1 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de Matilde Pando
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
Vine a celebrar en família el Dia
Mundial de les Mares i els Pares! Els vostres fills i filles seran
el que vulguin ser! Acompanyarem els infants a crear la seva
pròpia disfressa a partir de teles
i llaços de diversos colors, textures i grandàries. Amb les pintures de cara inventarem personatges i dansarem en grup al so
de la música.

Fotografia: Pixabay
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TEATRE
EL PORTAL
DISSABTE 1 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de la companyia Òrbita
Teatre
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
Idioma: castellà
Comencem juny amb una obra
d’Òrbita Teatre. El portal és una
comèdia amb un toc de terror
que succeeix en el portal d’una
comunitat de veïns. Què ocorrerà? Veniu i ho sabreu...
COL·LOQUI
NOVEL·LA GRÀFICA
DILLUNS 3 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec del Palomar – Club de
lectura de novel·la gràfica de
Nou Barris
El Palomar és un punt de reunió, propulsor d’activitats per
a lectors de còmic. En cada
sessió es comenten obres del
novè art, escollides entre totes
les persones assistents. Si vols
saber quin títol es comentarà
en aquesta sessió, consulta els
esdeveniments de la pàgina de
Facebook de Can Verdaguer.

COL·LOQUI
BALL ROBAT
DIMARTS 4 DE JUNY
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
Estrenada el 1958, Ball robat,
de Joan Oliver, és una peça
perfectament construïda, de
personatges humans. Posant en
escena el fracàs de tres matrimonis madurs, l’autor contempla les insuficiències de la burgesia catalana, que ha vist com
la barbàrie de la guerra anorreava un cert espai gairebé ideal de
civilitat assolida.

SETMANA DEL MEDI
AMBIENT
TALLER: FEM PAPER!
3, 4 I 5 DE JUNY
A càrrec d’Argelaga Serveis
Ambientals
Activitat dirigida a l’alumnat de
les escoles del barri
D’on ve el paper? En aquest
taller s’explicarà la història del
paper i en farem un a partir de
diaris vells. L’alumnat prepararà una pasta a partir de paper
esmicolat i faran fulls amb uns
motlles, que decoraran amb
trossets de paper de colors i que
s’enduran a casa!
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DIMARTS 4 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia a partir del 4 de
març
T’agradaria entendre les teves factures de gas i electricitat? Saps quines opcions tens
a l’hora d’escollir companyies
d’energia o si tens més potència
contractada de la que necessites? En aquest taller es treballa
cadascun dels conceptes que
apareixen en la factura, coneixerem què és l’energia i què és
la potència, sabrem què és el
mercat regulat i el mercat lliure...
Porta les teves factures de llum
i gas i resoldrem els dubtes més
freqüents!
TALLER: PLANTES
ARTIFICIALS AMB
MATERIAL RECICLAT
DIMECRES 5 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec d’ Hache Creativa
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia a partir del 4 de
març
Cal portar material per reciclar:
un test de plàstic o ceràmica
Tens poca destresa amb les
plantes? Totes s’acaben morint
per manca de cura o temps?
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Despreocupa-te’n! Crea la teva
planta artificial amb diferents
materials reciclats, i si t’oblides
de regalar-la..., estarà sempre
perfecta! Decora la teva llar o
balcó amb aquestes noves espècies fetes amb materials reciclats.

Fotografia: HACHE Creativa

TALLER: DESMUNTANT
LES FACTURES DE GAS
I ELECTRICITAT

TALLER: SEMBRA NATURA.
L’HORT AL TEST
DIJOUS 6 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
Vols tenir un petit hort a casa i
no saps com fer-ho? En aquest
taller es mostrarà com sembrar
productes d’hort als testos del
balcó, en aquest cas dues varietats de mongetera. També
s’aportaran idees per enverdir
els balcons i aprendrem coses
sobre l’agricultura i consells per
a practicar l’agricultura urbana
ecològica des del nostre balcó.
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CONFERÈNCIA
EGIPTE. L’INICI DE L’EGIPTOLOGIA: ELS GRANS EXPLORADORS DEL SEGLE XIX

DIMARTS 11 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

Fotografia: Pixabay

La figura d’Alexandre el Gran
s’ha vist des de totes les òptiques i disciplines intel·lectuals
possibles: política, religió, societat, ciència, història militar...
També els estats moderns han
fet un ús molt concret de la figura i el llegat del monarca macedoni, tot destacant la seva
joventut, el seu coratge o les
seves conquestes. En la Europa del totalitarisme es va fer
una lectura del llegat d’Alexandre centrada en la superació
del particularisme polític i en la
seva política integradora sota
l’eslògan de la ‘fusió de pobles’ i
la ‘concòrdia’. Una interpretació
enverinada i esbiaixada dels autèntics plans d’Alexandre per al
Pròxim Orient.

DIJOUS 13 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)
Amb la campanya de Napoleó,
es va produir l’obertura d’Egipte als científics i l’arribada a
aquelles terres d’exploradors i
investigadors. Uns, per aconseguir material i començar les
col·leccions egípcies dels grans
museus occidentals; d’altres,
per estudiar aquesta civilització
misteriosa.
Fotografia: Pixabay

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. ALEXANDRE EL
GRAN I L’IMPERI
UNIVERSAL: UNA LECTURA
DEL TERME ‘CONCÒRDIA’
DURANT EL FEIXISME

TALLER
DIBUIX DEL NATURAL
(MODEL MASCULÍ)
DIJOUS 13 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Observacions: activitat per a
majors de 18 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment
o en línia a partir del 4 de març
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Taller de dibuix de model nu, en
aquest cas, un model. Emporta’t
material i paper i gaudeix d’un
parell d’hores de dibuix al natural amb exercicis de velocitat,
amb música ambiental de fons.

INAUGURACIÓ
20è CONCURS DE CÒMIC DE
NOU BARRIS

MASTER CLASS
DIBUIX DIGITAL

Vine a celebrar amb nosaltres
la 20a edició del Concurs de còmic de Nou Barris! Inaugurarem
l’exposició amb totes les obres
presentades, farem el lliurament
de premis, activitats... Enguany,
tenim el plaer de comptar amb
la Marika Vila, Doctora en Construcció i Representació de les
Identitats Culturals de Gènere,
Màster en Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania i Llicenciada en Humanitats. Marika
Vila afegeix a la seva trajectòria
professional com a il·lustradora,
historietista i coordinadora de
publicacions, la seva actual faceta com a ponent i investigadora en l’anàlisi del llenguatge i el
gènere en el còmic. Fa més de
40 anys que participa en espais
de reflexió sobre el paper de les
dones en la societat, en l’educació i en els mitjans de comunicació. Aquests temes travessen
tots els formats de la seva obra,
ja sigui en el còmic i la il·lustració o en els articles i ponències
de la seva trajectòria com a investigadora.
Estigues alerta i consulta la difusió específica. Vine a gaudir del
còmic amb nosaltres!

DIVENDRES 14 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Marisa Martínez
Places limitades. Es recomana
confirmació d’assistència presencialment o en línia a partir
del 4 de març
Vols aprendre més sobre com
funciona el color en digital? En
aquesta classe magistral, la
Marisa Martínez, guanyadora
de la passada edició del concurs de còmic i ambaixadora de
Wacom, farà una introducció al
funcionament i a la utilitat de les
tauletes gràfiques. Si vols, pots
portar una tauleta (millor que un
ordinador) o una llibreta i un bolígraf per no perdre’t res!
COL·LOQUI
PROSA I POESIA
DISSABTE 15 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candelas
Trobada en què es recitaran
escrits en forma de prosa i poesia de collita pròpia o d’altres
autors, seguits d’un debat obert
entre els assistents.
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DISSABTE 15 DE JUNY
A partir de les 18 h
A càrrec de Marika Vila
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CONCERT
ANDREA MIR

CONCERT
FLYING HATS

DIVENDRES 21 DE JUNY
A les 19.30 h
A càrrec d’Andrea Mir i Dani
Cantos
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa

DIJOUS 27 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec de Flying Hats
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
La particularitat de Flying Hats
és la d’interpretar temes propis amb un estil pop-rock molt
eclèctic i donar molta importància a les lletres de les cançons.
El grup, que ha actuat en diversos locals i festivals i ha quedat
finalista en diversos concursos
musicals, s’ha proposat presentar el seu primer disc d’estudi
abans que acabi l’any.
Fotografia: FFlying Hats

Celebrem l’entrada a l’estiu i la
festa de la música d’una manera molt especial, inaugurant
la temporada de concerts als
jardins de Can Verdaguer. La
compositora, pianista i cantautora Andrea Mir, presentarà el
seu primer treball Arribes tard,
produït per Dani Campos i Vic
Miralles. La proposta musical es
caracteritza per unes lletres que
destaquen per la seva tonalitat
poètica i que es mouen a través
d’estils com el soul, el pop i el
jazz.

PROJECCIÓ
SOFIA, COPENHAGUEN I
ATENES

Fotografia: Frans C. Font

DISSABTE 29 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de Manel Roca
Organitza el Grup de viatges i
fotografia
Tres petites escapades hivernals a tres indrets tan diversos
com Sofia, Copenhaguen i Atenes. Una mostra del fet que viatjar fora de temporada també
porta grans satisfaccions.
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ENTITATS

ENTITATS
Grup de teatre Naia
Dimecres de 20 a 21.15 h
Grup de teatre amateur amb
àmplia trajectòria en el món de
la interpretació
Grup de teatre Pandora
Dilluns de 17.30 a 19.30 h i
dimarts de 16.30 a 18.30 h
Grup de teatre amateur format
per dones grans
Cia de teatre Órbita
Dissabtes de 10.30 a 13.30 h
Grup de teatre amateur de recent formació accessible a tothom.
orbitateatro@gmail.com
Associació Porta-Cultural
Dimarts de 16 a 18 h
Associació del barri de Porta
fortament vinculada en la dinàmica de dinamització del territori
asociacionportacultura@gmail.
com
Associació per a la sensibilització envers la discapacitat
Nou Barris (ASENDI NB)
Dijous de 11 a 12.30 h. (cita prèvia)
Mòbil: 638495707
www.asendinb.com
www.facebook.com/asendinb
Ràdio Club Quixots
Dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Associació de radioaficionats
dinamitzadors de grans esdeveniments de ciutat
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Associació ACAT
Tertúlia de labors
Dimarts de 16 a 18 h
Col·lectiu de tècniques tèxtils
creatives
Club de salud y vida sana,
txi-kung
Dijous de 17 a 19 h
Seniors en Allegro
Dimecres i dijous de 10 a 13.30 h
El director (sr. Josep Viñes)
acompanya al teclat als altres
components del grup al temps
que educa musicalment les seves veus. El grup dinamitza diferents concerts tant al centre cívic
com a altres indrets d’arreu de
Barcelona.
seniorsenallegro@gmail.com
Grup de viatges i fotografies
Últim dissabte de mes de 17 a
20 h
Grup de gent viatgera amb ganes de compartir les seves experiències en trobades i projeccions fotogràfiques. Dinamitzen
el cicle “Projeccions de viatges”
Grup d’escacs L’Ideal d’en
Clavé
Dissabtes de 17 a 21 h
Associació d’escacs. Dinamitzen cursos i activitats obertes
idealclave@gmail.com
Intercanvi de lectures
Segon dilluns de mes de 9.30 a
11.30 h
Club de lectura. Dinamitzen tertúlies literàries

ENTITATS

La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a
21 h
Trobades amb les següents temàtiques:
-la narrativa de lectures de prosa i poesia
-el debat social d’ art, ciència,
societat, religió, etc.
-Metafísica
http://www.logiadelascandelas.tk
logiadelascandelas@gmail.com
La colleta d’en Rebassa
Club de lectura
Primer dimarts de mes de 19.45
a 21.15 h
Club de lectura. Dinamitzen tertúlies literàries

Palomar - Club de lectura de
novel·la gràfica
Primer dilluns de mes de 19h a
20.30 h
palomarnovelagrafica@gmail.
com
Grup de teatre La Brimonda
Dimecres i dijous de 19.30 a
21.30 h
labrimonda@gmail.com
Associació cultural
Hayordiner Catalunya
Dissabtes de 10.15 a 13.45 h

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
musportacv@gmail.com
Associació Zas!
Divendres de 17 a 21 h
Col·lectiu de jugadors/es de jocs
de taula i rol per majors de 16
anys i/o infants acompanyats
zas.juegosdemesa@gmail.com
Col·lectiu de dibuixants de
còmic de Can Verdaguer
Dimarts de 18 a 21 h
Col·lectiu de joves dibuixants de
còmic.
Dinamitzen activitats obertes en
coordinació amb el centre cívic
Bollywood Parivaar
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Dansa Bollywood de mares i infants
37

AGENDA

ABRIL
CÒMIC

20è CONCURS DE
CÒMIC DE NOU
BARRIS

DE MARÇ A MAIG Data límit de
lliurament: 18 de maig

EXPOSICIÓ

LAURA ENDY

DE L’1 D’ABRIL AL 4 DE MAIG
Inauguració el dissabte 13
d’abril a les 18 h

EXPOSICIÓ

EN PRIMERA
PERSONA: DONES
EN EL CÒMIC

DE L’1 D’ABRIL AL 4 DE MAIG

EXPOSICIÓ

DE LA PASSIÓ A LA
REALITAT

DE L’1 D’ABRIL AL 4 DE MAIG

CÒMIC A LES
ESCOLES

DE L’1 AL 5 D’ABRIL

XXI INTERCANVI DE
LLIBRES

DE L’1 AL 27 D’ABRIL

SANT JORDI

XXIV CONCURS DE
DIBUIXOS INFANTILS
DE SANT JORDI

Recollida fins al dijous 25 d’abril

COL·LOQUI

PITOPAUSIA, DE
RALF KÖNIG

DILLUNS 1 D’ABRIL a les 19 h

COL·LOQUI

JO SOC AQUELL QUE
VA MATAR FRANCO

DIMARTS 2 D’ABRIL a les
19.45 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. AMARNA
L’HORITZÓ D’ATON

DIJOUS 4 D’ABRIL a les 19 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. ‘EL MUNDO
DE ODISEO’: VIDA
DOMÈSTICA A LA
GRÈCIA ARCAICA

DIMARTS 9 D’ABRIL a les 19 h

CONFERÈNCIA

HISTÒRIA DE LA
MÚSICA CLÀSSICA.
LA MÚSICA DEL
ROMANTICISME

DIJOUS 25 D’ABRIL a les 19 h

TALLER

DIBUIX DEL NATURAL
(MODEL FEMENINA)

DIJOUS 25 D’ABRIL a les 18 h

DIADA DE SANT JORDI
A CAN VERDAGUER

DIVENDRES 26 D’ABRIL a
partir de les 17 h

EN FAMÍLIA

DANSAR UN ARBRE,
UNA CASA I UNA
ARANYA

DISSABTE 27 D’ABRIL a les
17.30 h

PROJECCIÓ

LA TERRA

DISSABTE 27 D’ABRIL a les
18 h

CONCERT DIA DEL
JAZZ

SWINGCALÓ

DIMARTS 30 D’ABRIL a les
20 h
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MAIG
EXPOSICIÓ

CARES DE CINE

DEL 9 DE MAIG AL 8
DE JUNY Inauguració el
dijous 9 a les 19 h

EXPOSICIÓ

ELS GRANS DIBUIXANTS
DE TBO

DEL 10 DE MAIG AL 8
DE JUNY

CONFERÈNCIA

EGIPTE. AMON I EL TEMPLE
DE KARNAK

DIJOUS 2 DE MAIG a
les 19 h

COL·LOQUI

NOVEL·LA GRÀFICA

DILLUNS 6 DE MAIG a
les 19 h

COL·LOQUI

PLUJA DE FOC

DIMARTS 7 DE MAIG a
les 19.45 h

TAULA RODONA

DE QUÈ VA AIXÒ DE LA
CARICATURA?

DIJOUS 9 DE MAIG a
les 19 h

TAULA RODONA

EL CÒMIC JA NO ÉS COSA
DE NOIS

DIVENDRES 10 DE
MAIG a les 19 h

EN FAMÍLIA

FEM UN CONTE CONJUNT

DISSABTE 11 DE MAIG
a les 17.30 h

FESTES DEL BARRI DE
PORTA

DEL 10 AL 19 DE MAIG

TEATRE

EL FUNCIONARIO

DISSABTE 11 DE MAIG
a les 18 h

XERRADA

COM SÓN ELS MODELS DE
FAMÍLIA DIVERSOS?

DIMECRES 15 DE
MAIG a les 18.30 h

CONCERT

MELODIES DE SEMPRE

DIJOUS 16 DE MAIG a
les 18 h

CLASSE OBERTA

VINE A FER IOGA

DISSABTE 18 DE
MAIG a les 11.30 i a les
18.30 h

TEATRE

NAIA

DIUMENGE 19 DE
MAIG a les 18.30 h

COL·LOQUI

ACTUACIÓ DEL GRUP NOW

DISSABTE 18 DE MAIG
a les 17.30 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. MONARQUIA
O REPÚBLICA? LA
DECADÈNCIA MORAL A
L’ANTIGA ROMA SEGONS
EL FILM GLADIATOR

DIMARTS 21 DE MAIG
a les 19 h

MONOGRÀFIC

INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL
CÒMIC

DIJOUS 23 DE MAIG a
les 17.30 h

MONOGRÀFIC

TALLER DE
CÒMIC (GAIREBÉ)
AUTOBIOGRÀFIC

DISSABTE 25 DE MAIG
a les 18 h

PROJECCIÓ

NEPAL

DISSABTE 25 DE MAIG
a les 18 h

CONFERÈNCIA

HISTÒRIA DE LA MÚSICA
CLÀSSICA. L’ÒPERA

DIJOUS 30 DE MAIG a
les 19 h

PRESENTACIÓ

FANZINE GRRRLS. THE DIY
REVOLUTION IN FEMALE
SELF-PUBLISHING

DIVENDRES 31 DE
MAIG a les 19 h
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JUNY
EXPOSICIÓ

MOSTRA DEL TALLER
DE CÒMIC DE CAN
VERDAGUER

DE L’1 AL 29 DE JUNY

EXPOSICIÓ

20È CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS

DEL 15 DE JUNY AL 20 DE
JULIOL

EN FAMÍLIA

FESTA DE DISFRESSES

DISSABTE 1 DE JUNY a les
17.30 h

TEATRE

EL PORTAL

DISSABTE 1 DE JUNY a les
17.30 h

COL·LOQUI

NOVEL·LA GRÀFICA

DILLUNS 3 DE JUNY a les 19 h

COL·LOQUI

BALL ROBAT

DIMARTS 4 DE JUNY a les
19.45 h

SETMANA DEL
MEDI AMBIENT

DEL 3 AL 7 DE JUNY

TALLER

FEM PAPER!

3, 4 I 5 DE JUNY

TALLER

DESMUNTANT LES
FACTURES DE GAS I
ELECTRICITAT

DIMARTS 4 DE JUNY a les
18 h

TALLER

PLANTES ARTIFICIALS
AMB MATERIAL RECICLAT

DIMECRES 5 DE JUNY a les
18 h

TALLER

SEMBRA NATURA. L’HORT
AL TEST

DIJOUS 6 DE JUNY a les 18 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. ALEXANDRE
EL GRAN I L’IMPERI
UNIVERSAL: UNA
LECTURA DEL TERME
‘CONCÒRDIA’ DURANT EL
FEIXISME

DIMARTS 11 DE JUNY a les
19 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. L’INICI DE
L’EGIPTOLOGIA: ELS
GRANS EXPLORADORS
DEL SEGLE XIX

DIJOUS 13 DE JUNY a les 19 h

TALLER

DIBUIX DEL NATURAL
(MODEL MASCULÍ)

DIJOUS 13 DE JUNY a les 19 h

MASTER CLASS

DIBUIX DIGITAL

DIVENDRES 14 DE JUNY a
les 19 h

COL·LOQUI

PROSA I POESIA

DISSABTE 15 DE JUNY a les
17.30 h

INAUGURACIÓ

20è CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS

DISSABTE 15 DE JUNY a partir
de les 18 h

CONCERT

ANDREA MIR

DIVENDRES 21 DE JUNY a les
19.30 h

CONCERT

FLYING HATS

DIJOUS 27 DE JUNY a les 20 h

PROJECCIÓ

SOFIA, COPENHAGUEN I
ATENES

DISSABTE 29 DE JUNY a les
18 h
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MAPA

Bus: 11, 34, 47, 132, D40, D50, H4, H6, V27, V29, B19
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

Dotat d’anell acústic
info@canverdaguer.com
Adaptat per a persones amb
canverdaguer.com
mobilitat reduïda
segueix-nos a facebook:
Senyalització en braile
centreciviccanverdaguer
twitter.com@CanVerdaguer
twitter.com@BCN_NouBarris
www.instagram.com/centreciviccanverdaguer/

