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Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
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• 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 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. 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.
• El pagament del taller es farà presencialment 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.
• 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. 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.
• La inscripció en un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 20 d’octubre
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

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.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula a excepció dels
casos previstos a la normativa general d’inscripcions.

SERVEIS
LLEGENDA

N NOVETAT

Fotografia portada: Dídac Pla
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CÒMIC

GÈNERE

Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais
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Si necessiteu alguna mesura d’accessibilitat
a la comunicació oral, com el servei de llengua de signes, podeu sol·licitar-la amb 7 dies
d’antelació a l’adreça electrònica següent:
tallerscanverdaguer@lleuresport.cat

MESURES PREVENTIVES PER LA COVID-19
• Per realitzar una inscripció presencial al centre caldrà demanar cita prèvia trucant
per telèfon al 93 276 80 77. No es realitzarà cap inscripció sense cita prèvia.
• La reserva de cita prèvia per atenció presencial no implica la reserva de plaça en
un taller.
• És molt important respectar l’hora assignada per la cita prèvia, si arribes 5 minuts
més tard de la teva hora, no podrem atendre.
• És obligatori l’ús de les mascaretes a dins del centre cívic.
• En el cas dels tallers d’activitat física, les persones inscrites podran treure’s la mascareta dins de l’aula durant el desenvolupament del taller.
• Cal posar-se gel hidroalcohòlic en entrar al centre.
• S’ha de mantenir la distància social de seguretat.
• Es recomana no fer servir l’ascensor si no és imprescindible. En cas d’haver-lo de fer
servir cal respectar l’aforament.
• Cal limitar els moviments dins de l’edifici, per aquest és important respectar l’horari
d’entrada i sortida de les sales.
• No està permès fer servir els lavabos com a vestidors.
• No està permès menjar dintre del centre.
• En cas de tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19, queda’t a casa i
contacta amb el teu metge.
• L’accés al centre significa l’acceptació d’aquesta normativa.

A CAN VERDAGUER HEM ADOPTAT LES SEGÜENTS
MESURES PER GARANTIR LA TEVA SEGURETAT
• Reducció d’aforament de les sales.
• Desinfecció i ventilació de les sales després de cada ús.
• Horaris intercalats per evitar aglomeracions

NORMATIVA DE TALLERS MARCADA PER
L’AJUNTAMENT
En cas de força major derivada de les crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat
inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a
l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i
des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions
i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri
cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció
proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran
informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es
continuarà oferint l’activitat.
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TALLERS
CÒMIC I GÈNERE

N

Del 6 al 27 de novembre
De 19 a 20.30 h
Preu: Gratuït
Places: 5

PRIMERS AUXILIS
PER A LACTANTS

En aquest taller treballarem la
composició, l’acting i l’acabat
d’una il·lustració a tinta on el fil
conductor serà el còmic i el gènere. De les il·lustracions resultants d’aquest taller, farem una
exposició.
MONOGRÀFIC: ACTUEM!
Divendres 27 de novembre
De 18 a 21 h
Preu: Gratuït
Places: 10

Posarem en pràctica diferents
eines teatrals que permetin submergir-nos en les diferents experiències grupals i individuals
d’una forma vivencial. El procés
culminarà amb la representació
d’una peça escènica construïda
per les mateixes participants.

N

Observacions: Per a joves d’entre
12 i 16 anys. Taller de creació teatral amb perspectiva de gènere.
Com és el nostre dia a dia dins
d’una societat patriarcal? Investiguem sobre les violències i els
rols de gènere a través del teatre i l’expressió des d’una perspectiva feminista. A través de
diferents dinàmiques grupals es
generarà un espai de confiança
on poder abordar els diferents
aspectes que es plantegen.

15 i 16 de desembre
Divendres de 17 a 19 h
Preu: Gratuït
Places: 10

N

Observacions: Taller familiar, es
pot venir amb l’infant. A càrrec de
Sheila Martí, infermera de la Vall
d’Hebron.
En aquest taller es pretén que els
participants siguin capaços de
realitzar una ràpida valoració de
l’estat de benestar dels lactants i
identifiquin possibles problemes
de salut, per poder solucionar-los
o actuar correctament i ràpidament fins a l’arribada dels serveis
d’emergència.
ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA, I ARA QUÈ FAIG?
15 i 16 de desembre
Divendres de 19 a 21 h
Preu: Gratuït
Places: 6

N
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Observacions: A càrrec de Sheila Martí, infermera de la Vall
d’Hebron.
Els tallers estan dividits en tres
sessions en què, mitjançant la
Sheila Martí coneixerem els aspectes bàsics del funcionament
del sistema circulatori i pulmonar, com reconèixer una aturada
cardiorespiratòria i com actuar
fins que arribi personal sanitari
qualificat. A més, ens explicarà com detectar situacions que
poden derivar en una aturada i
com actuar per prevenir-ho.
CIMOC: VIATGEM AL JAPÓ
Preu: Gratuït
Edat: De 10 a 15 anys
Places: 12
El CIMOC és un projecte innovador a la programació de
Can Verdaguer amb l’objectiu
d’apropar el còmic i la seva cultura als infants i joves.
Cal apuntar-se a les tres sessions per separat.
SESSIÓ 1 “QUÈ SAPS DEL
JAPÓ I DELS JAPONESOS?”
Dilluns 28 de desembre
De 10 a 14 h
En aquesta jornada farem pinzellades de la geografia, les
ciutats, fets històrics... del Japó.
Començarem amb una sessió
de participació dels joves en
què els demanarem que ens expliquin tot el que saben o creuen
que coneixen del Japó, i a partir d’aquí anirem desenvolupant
els altres temes. Aprofitarem per
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tractar temes que els poden interessar. També descobrirem el
bagatge cultural que tenen els
japonesos per entendre com
pensen, com són, la importància que li donen a l’esforç, la
implicació, el respecte... Per què
són tan diferents de nosaltres?
Per fer això, també utilitzarem
molt exemples d’ànimes o pel·
lícules (Shin Chan, Your Name,
etc.) per veure com solen respondre els japonesos en X situacions concretes (quan estan
enamorats i volen parlar amb
la persona que estimen, quan
tenen por, quan han fet alguna
cosa incorrecta...).
SESSIÓ 2 “QUÈ SAPS DEL
MANGA I L’ANIME?”
Dimarts 29 de desembre
De 10 a 14 h
En aquesta jornada ens centrarem en el manga i l’anime.
Començarem amb un col·loqui
en què cada jove anirà dient
aquells mangues que coneix
i tot allò que creu que sap
d’aquest món. Aprendrem com
va començar tot, quins han estat
aquells noms més importants al
llarg de la història del manga,
les sèries més conegudes, etc.,
tot acompanyat de projeccions,
exemples de mostres originals
del Japó, etc. A més, obrirem
un debat col·loqui perquè opinin
sobre el manga, si creuen que
és per totes les edats o no, per
què creuen que triomfa tant a tot
el món, etc.

SESSIÓ 3 “QUÈ SAPS DELS
OTAKU: VIDEOJOCS, MÚSICA I CIBERESPAI?”
Dimecres 30 de desembre
De 10 a 14 h
En aquesta jornada ens centrarem en tota la cultura gaming
(molt important i potent), la música (especialment el J-pop) i
el ciberespai japonès. Per què,
sobretot a les ciutats, són tan
populars per un gran sector de
la població (tan jove com no tan
jove) els jocs i els videojocs?
Descobrirem la història del videojoc al Japó repassant aquells
noms més importants, i també
els jocs tradicionals que eren
més populars al Japó abans que
arribés el videojoc. També descobrirem l’evolució de la música
japonesa, de l’enka al J-pop.
Amb una història musical ben
diferent de la nostra, descobrirem com s’estructuren les peces musicals al Japó, i com ha
sonat cada generació musical.
I ho compaginarem amb un karaoke!
Per altra banda, també descobrirem com funciona el ciberespai al Japó, quines plataformes
pròpies tenen i el sistema d’idiogrames i emojis que més utilitzen a l’hora de comunicar-se
en el ciberespai. Farem una
pràctica per aprendre a comunicar-nos com fan ells.

7

Per assistir a les activitats de
l’agenda cultural és necessari
inscriure’s prèviament.
La inscripció es pot fer a la recepció del centre o en línia a través del web canverdaguer.com
a partir del 20 d’octubre.
NOVEMBRE

ció de retrats de dones artistes
la vida i l’obra de les quals li han
servit d’inspiració per elaborar el
seu art. En una societat en què
les dones creixem pràcticament
sense conèixer tots els referents
femenins que ens precedeixen,
Anna Escapicua ha sentit la
necessitat d’indagar més enllà
d’allò après i trobar aquests referents que l’han feta qui és.

Fotografia: Anna Escapicua

EXPOSICIÓ EN LÍNIA
MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS
DEL 2 DE NOVEMBRE AL 31
DE DESEMBRE
Inauguració en línia dilluns 2 de
novembre a les 18 h
A càrrec de Marta Aljama
Al web www.canverdaguer.com
Marta Aljama presenta una sessió fotogràfica amb l’Elena, una
model que demostra que tenir
una discapacitat no és un obstacle per aconseguir els seus
propòsits. La fotògrafa defineix
l’Elena com a persona i Lena
Moon, la model, com a creativa, amb il·lusió, sense por de
fer coses noves i experimentar.
Per a ella no hi ha límits, la cadira és només un instrument.
EXPOSICIÓ
INSPIRING WOMEN ARTISTS
DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE
A càrrec d’Anna Escapicua
(@escapicua)
Espai expositiu golfes
En aquesta exposició la il·lustradora ens ensenya una recopila8

EXPOSICIÓ
EMBOSSADES
DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE
Inauguració en línia dijous 12 de
novembre a les 19 h
A càrrec de Paula Moral i Laura Canela del projecte @Embossades
Espai expositiu recepció
La Paula i la Laura desenvolupen “Embossades”, un projecte
que ensenya com a través d’un
element tan quotidià com són les
bosses de tela s’aconsegueix
transmetre missatges i reivindicacions feministes.
Descobreix l’art en bosses de
tela com a font de pensament,
debat, conversa i reflexió. La
inauguració consistirà en una explicació del projecte des del seu
origen i una xerrada sobre la reivindicació a través de l’art.

EXPOSICIÓ
III MOSTRA COL·LECTIVA
PORTA’NS L’ART
DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE
Inauguració divendres 6 de
novembre a les 19 h
A càrrec de diferents artistes
Espai expositiu 1
Arriba la mostra col·lectiva per
tercer any consecutiu. Enguany
gira entorn de la il·lustració! Totes les persones que hi participen són artistes que han format
part del projecte expositiu en
línia “El còmic i la il·lustració
a la masia” dut a terme durant
el confinament. I ara tornen a
oferir, presencialment, una mostra dels seus treballs.

Fotografia: Embossades
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Premi Mercè Rodoreda del 2018,
El país dels cecs, narra un exili
català a l’Argentina on Borges
(Jordi) és un autor de Barcelona, una història d’exploracions
i guerra de sexes a Papua, una
faula xinesa, la reformulació gràfica d’un conte cèlebre, una icona
del feminisme i un futur proper en
què els viatges en el temps han
canviat la manera d’entendre la
literatura.
CONFERÈNCIA
EGIPTE. NOVETATS AL JACIMENT D’OXIRRINC
DIJOUS 5 DE NOVEMBRE
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)
L’antiga ciutat d’Oxirrinc encara amaga sota la sorra tombes
i objectes que a poc a poc es
van desvelant. Vine a descobrir
les darreres novetats arran de la
campanya arqueològica d’aquest
2020. Us hi esperen tombes, mòmies i altres sorpreses!

COL·LOQUI
EL PAÍS DELS CECS VÍCTOR
GARCÍA TUR
Fotografia: PD

AGENDA CULTURAL

DIMARTS 3 DE NOVEMBRE
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en
Rebassa
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QUINZENA DE GÈNERE

TAULA RODONA
PORTA’NS L’ART

TEATRE
TINDERNIANO 28

DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Bàrbara Alca
(@barbaraalca)

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de la Cia. La Brimonda

XERRADA		
LAYRET, COMPANYS I FERRER I GUÀRDIA
DIMARTS 10 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Pere Solà, historiador
Organitza l’Associació cultural
Nou barris Taller d’Idees
Farem una recorregut per la
vida de tres figures transcendentals per entendre la Catalunya de fa 100 anys i la d’avui.
Quin paper van jugar fa 100
anys? Quina relació hi havia
entre ells? Per què el seu pensament i la seva lluita van molestar tant la patronal com el
feixisme?
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JORNADA DE JOCS
JOCS DE TAULA
DISSABTE 14 DE NOVEMBRE
De 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 21 h
A càrrec de ZAS!
Organitza ZAS!, jocs de taula i de
rol
ZAS! organitza un esdeveniment
durant tot el dia per jugar a jocs
de taula moderns. Per participar-hi és necessari tenir coneixements previs dels jocs. Cal
que els participants tinguin com
a mínim 12 anys.
Per a més informació: facebook.
com/zasjuegosdemesayrol

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LA TRAGÈDIA DE
SER GYNÉ
DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga, especialista en Alexandre el
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs
i Àsia Central hel·lenística
A la tragèdia i al mite, el destí
sempre s’acarnissa amb les dones gregues. Històries com les
de Cassandra, Medea o Jocasta;
no són només simples creacions
mitològiques o literàries, sinó que
ens serveixen per endinsar-nos
en la societat profundament
misògina on es van originar.
Resseguint aquests personatges universals, doncs, fem una
aproximació crítica a allò que
considerem les arrels de la nostra
civilització.

Fotografia: PD

A Can Verdaguer hem preparat
15 dies plens de propostes dedicades a promoure la igualtat
de gènere i dotar d’eines i recursos la ciutadania per combatre la desigualtat de gènere
i el sexisme. Amb motiu de la
celebració del Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència
contra la Dona, podràs assistir
a activitats com teatre, xerrades
i conferències o concerts. Fes
un cop d’ull a la programació
següent.

PRESENTACIÓ
PROJECTE: LAS PIBAS AL
ESCENARIO
DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Las Pibas Producen
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
El març de 2018 neix la plataforma de gestió cultural a Barcelona i avui creix per Llatinoamèrica
amb la finalitat de donar visibilitat
a les dones i identitats dissidents
de la indústria musical. El projecte sorgeix de músics i productores que prenen consciència de
les diferències de gènere i falta
d’igualtat dins d’aquesta indústria. Comptarem amb la presència de Fernanda Aleman i Ro
Rapoport, cofundadores de Las
Pibas Producen i part de la productora.
Fotografia: Las Pibas

La companyia teatral, resident a
Can Verdaguer, ens presentarà
el treball que han estat preparant
durant tot l’any. La Manela, una
noia solitària de vint-i-sis anys, i
en Marc, un noi somiador de vinti-vuit anys, es desperten enmig
de la matinada després d’una nit
de sexe. S’acaben de conèixer
per una aplicació de cites, però
no tot és el que sembla...
Fotografia: La Brimonda

La il·lustradora Bàrbara Alca
serà l’encarregada de dinamitzar una taula rodona que vol
generar un debat sobre el món
de la il·lustració.
Com potenciar una carrera d’il·
lustració, noves tècniques de
dibuix, l’ús de les xarxes socials per a donar-se a conèixer,
etc., seran els aspectes que es
tocaran per tal de crear sinergies entre els participants des de
l’experiència i l’expertesa.

DEL 16 AL 28 DE NOVEMBRE
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CONCERT
FERNANDA ALEMAN

TEATRE FAMILIAR
LA RATETA VOLADORA

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
A les 20 h
A càrrec de Fernanda Aleman

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de la cia. Mitja i Mitjoneta

COL·LOQUI
DEBAT: EL MÉS-ENLLÀ
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La Logia de las
candelas
En aquesta sessió es presentarà
una investigació sense precedents que tractarà de descobrir si
hi ha vida en el més-enllà. Comptarem amb la presència de Lluís
Pastor, autor de Comunicación
entre muertos y vivos, que presentarà el seu llibre i a més contestarà
dubtes i preguntes relacionades
amb el tema als assistents a la
conferència.
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Totes coneixem el conte de la
Rateta presumida i totes ja estem cansades d’aquest tipus de
contes en què la violència masclista és acceptada i justificada.
Us presentem la Rateta voladora; la nostra rata feminista a qui
se li ha trencat l’escombra que
necessita per poder volar pels
aires. En el temps d’arreglar-la,
desfila una passarel·la d’animals que per la seva condició de
mascles es creuen amb el dret
de molestar-la. La Rateta voladora, però, no té por de plantar
cara a l’assetjament constant i
dona una resposta clara i activa
davant de la situació. La Mitja
i la Mitjoneta posen en dubte
aquest conte tradicional als ulls
de les més petites, que hauran
de participar perquè les actrius
puguin seguir amb la història.
Un conte ple de reflexió, humor,
crítica i màgia.

Fotografia: Cia. Mitja i Mitjoneta

Fotografia: Fernanda Aleman

La productora i compositora farà
un repàs per les cançons dels
seus últims discs, en un format
amb guitarra, loops de veus i
sintetitzadors. La cantant, amb
ànima electrònica, considera la
música com el motor de canvi i
això l’ha portat a fer diverses gires per Llatinoamèrica i Europa.

XERRADA		
FRANCESC LAYRET, EL
SOMNI ASSASSINAT
DIMARTS 24 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de David Companyon,
cooperativista i exdiputat al Parlament de Catalunya per EUiA
Organitza l’Associació cultural
Nou barris Taller d’Idees
Malauradament la gran majoria
de nosaltres desconeixem qui
era Layret i poques persones
poden situar-lo políticament.
Ens han amagat la nostra pròpia història, la història dels vençuts que no s’explica, com si no
hagués passat mai. El somni de
Layret era el d’un catalanisme
popular, d’un republicanisme
democràtic i un sobiranisme social. Però continuen vigents 100
anys després?
XERRADA
DESMUNTANT EL
GÈNERE

Aprofundirem en tots aquests
conceptes per facilitar-ne la
seva comprensió. També s’oferiran eines per reconèixer les violències.
CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. LES
MERAVELLOSES DONES DE
LA MÚSICA CLÀSSICA
DIJOUS 26 DE NOVEMBRE
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.
No cal tenir coneixements musicals previs per assistir a aquesta
sessió
Les millors compositores, directores d’orquestra, instrumentistes i cantants que han nodrit
històricament, i nodreixen actualment, la música clàssica. Un
bonic, emocionant i merescut
homenatge a totes elles.

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Yaiza Morales, terapeuta especialitzada en temàtica de gènere, i Elia Hernàndez,
sexòloga
En aquesta sessió es parlarà
sobre identitats, expressió, orientació i estereotips de gènere.
Tot allò que hem assumit com a
norma i que sembla ser l’única
opció vàlida serà qüestionat ja
que existeixen tantes sexualitats
i maneres de mostrar-se com
persones hi ha al planeta.

Fotografia: PD
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EN FAMÍLIA
FEM UN ÀLBUM
IL·LUSTRAT
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Marina Sáez
L’activitat serà un taller de con13

tacontes en dues parts: la primera explicarà contes del llibre
Tudos Fazemos Tudo de Madalena Matoso, que trenca amb
els rols de gènere establerts
entre nosaltres. La segona part
consistirà a dissenyar un conte
entre tothom, amb cartolines i
material que generaran un àlbum il·lustrat col·lectiu, i reflectirà allò que hem après. Observacions: Cada infant disposarà
del seu material individual.

A l’exposició podrem veure fotografies d’allò que passava i tota
la feina que es va fer als carrers
durant l’estat d’alarma, com, per
exemple, l’acampada del col·
lectiu sense sostre a la Seu del
Districte.
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DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE
A càrrec de l’alumnat dels tallers
de Can Verdaguer
A l’espai expositiu golfes
Torna la tradicional mostra de
l’alumnat dels tallers artístics de
voluntariat de Can Verdaguer! En
aquesta exposició veurem una
mostra dels treballs que s’han fet
durant l’any.

Hem congelat escenes de la
vida de dones. Tothom té capacitat per a fer tot allò que es
proposa. L’exposició comptarà
amb descripció en codi Braille per a persones cegues. La
inauguració es farà el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, i constarà d’una
xerrada de l’associació ASENDI en què explicaran qui son i
la feina que fan duent a terme
la tasca de sensibilització cap a
la discapacitat.

COL·LOQUI
L’HOSPITAL DELS POBRES.
TÀNIA JUSTE
DIMARTS 1 DE DESEMBRE
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en
Rebassa
Una gran novel·la sobre la construcció de l’Hospital de Sant
Pau, el conjunt modernista més
imponent de tots els temps.
CONCERT
RAQUEL LÚA
DIVENDRES 11 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Raquel Lúa
Una veu melismàtica i virtuosa
juntament amb unes lletres poètiques carregades de literatura
són els senyals de la identitat
del seu estil. Les harmonies de
les seves cançons treballades i
precises fan viatjar l’espectador
a l’arrel de cada gènere musical,
una alquímia entre bossa, flamenc, fado...

EXPOSICIÓ
LA FEINA INVISIBLE
DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE
A càrrec de Lorena Sopeña
A l’espai expositiu 1
L’activista i veïna de Nou barris
Lorena Sopeña; ha retratat l’impacte de la COVID a Nou barris.

Fotografia: Raquel Lúa

Lastabus neix de la incomoditat.
De la incomoditat dels tabús,
dels temes dels quals ens costa
parlar, de les coses que desconeixem o ens fan por. Neix de
la incomoditat que encara –sí,
encara– genera allunyar-se dels
rols de gènere imposats.
De la incomoditat de ser dona
i desconèixer el teu cos, el teu
propi hàbitat. I és que, al final,
la incomoditat és la revolució, el
motor que ens fa iniciar el canvi.
I és important construir plataformes que puguin donar veu a tot
el que normalment silenciem.
Des de la menstruació fins a la
mort. Això és Lastabús. La incomoditat des de l’humor. La reivindicació des de l’humor.

DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE
Inauguració el dijous 3 de desembre a les 19 h
A càrrec d’ASENDI
A l’espai expositiu recepció

EXPOSICIÓ
MOSTRA DE TALLERS DE
CAN VERDAGUER

Fotografia: Asendi NB

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de la Cia. Lastabus

EXPOSICIÓ
DONES SENSE LIMIT...ACIONS

DESEMBRE

Fotografia: CV

TEATRE
TRES TRENCANT TABÚS

Fotografia: Las Tabus

AGENDA CULTURAL

Fotografia: PD

AGENDA CULTURAL
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DIJOUS 17 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Seniors en Allegro
Els nostres cantants més veterans tornen a actuar a Can Verdaguer amb motiu de les festes
de Nadal!

TALLER DE LECTURA
PREGUNTES I RESPOSTES
SOBRE LA VIDA I LA MORT
DE FRANCESC LAYRET,
ADVOCAT DELS OBRERS DE
CATALUNYA
DIMARTS 15 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Joan Balart, president de l’ Associació Sabadell
per la República
Organitza l’Associació cultural
Nou barris Taller d’Idees
En aquesta sessió farem el comentari del llibre Preguntes i
respostes sobre la vida i la mort
de Francesc Layret, advocat
dels obrers de Catalunya. Amb
16

Fotografia: CV

Fotografia: CV

Durant aquesta jornada es jugarà a jocs de taula i de rol en
un ambient terrorífic! Per a més
informació: facebook.com/zasjuegosdemesayrol

CONCERT
ARRIBA EL NADAL

DISSABTE 19 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec d’Amàlia Rivero
Un taller on passareu una estona divertida amb els vostres fill/
es confeccionant dues ampolles sensorials, veient totes les
possibilitats que teniu, els tipus,
materials, etc. Realitzareu, de
moltes maneres i colors, ampolles sensorials per mirar, moure,
investigar, jugar i gaudir. Un recurs per estimular la motricitat
fina, l’educació visual, el llenguatge i l’experimentació, entre
d’altres.
Cal portar dues ampolles petites,
transparents i amb tap de rosca.

TEATRE
PATRO Y LEO
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE
A les 18 h		
A càrrec de Pandora
El grup de teatre Pandora presenta una comèdia sobre un
mal de queixals i totes les seves
conseqüències!

Organitza l’Associació cultural
Nou barris Taller d’Idees

EN FAMÍLIA
AMPOLLES SENSORIALS
DE NADAL

Fotografia: Amàlia Rivero

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE
De 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 21 h		
A càrrec de ZAS!
Organitza ZAS!, joc de taula i
de rol

les persones participants que
ho desitgin, gravarem un vídeo
que recollirà lectures de paràgrafs del llibre i comentaris i
reflexions sorgides de la seva
lectura.

Fotografia: CV

JORNADA
III PESADILLA ANTES DE
NAVIZAS!

Farem un repàs a la biografia
d’un advocat que va dedicar la
seva vida a la defensa dels treballadors i a la construcció d’una
força política catalanista que
representés la classe obrera.
Explicarem la seva tasca parlamentària com a diputat i molt especialment les seves darreres 24
hores de vida, abans que pistolers pagats per la patronal catalana acabessin amb la seva vida
ara fa 100 anys.
ACTIVITAT FAMILIAR
FEM POSTALS DE NADAL
DIMECRES 23 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec d’Amàlia Rivero
La millor forma de felicitar el Nadal és amb una postal. Vine i crearem les nostres pròpies postals;
utilitzarem les mans, pintura,
gomets, cola i molta imaginació.
Una activitat educativa que potencia la col·laboració d’adult i
infant.
Edat recomanada de 3 a 6 anys.

XERRADA		
FRANCESC LAYRET I LA
FORÇA DELS IDEALS
DIMARTS 22 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Jordi Serrano,
historiador i rector de la UPEC
(Universitat Progressista d’Estiu)

Fotografia: CV

AGENDA CULTURAL
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AGENDA

AGENDA

NOVEMBRE

DESEMBRE

EXPOSICIÓ EN LÍNIA

MÉS ENLLÀ DELS
LÍMITS

DEL 2 DE NOVEMBRE AL 31
DE DESEMBRE

EXPOSICIÓ

MOSTRA DE TALLERS DE
CAN VERDAGUER

DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE

EXPOSICIÓ

INSPIRING WOMEN
ARTISTS

DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ

LA FEINA INVISIBLE

DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE

EXPOSICIÓ

DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE

III MOSTRA
COL·LECTIVA:
PORTA’NS L’ART

DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE
Inauguració divendres 6 de
novembre a les 19 h

DONES SENSE LIMIT...
ACIONS

COL·LOQUI

L’HOSPITAL DELS
POBRES

DIMARTS 1 DE DESEMBRE
a les 19.45 h

EXPOSICIÓ

EMBOSSADES

DEL 4 AL 28 DE NOVEMBRE

CONCERT

RAQUEL LÚA

COL·LOQUI

EL PAÍS DELS CECS.
VÍCTOR GARCÍA TUR

DIMARTS 3 DE NOVEMBRE
a les 19.45 h

DIVENDRES 11 DE DESEMBRE
a les 19 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. NOVETATS AL
JACIMENT D’OXIRRINC

DIJOUS 5 DE NOVEMBRE
a les 19 h

JORNADA DE
JOCS

III PESADILLA ANTES DE
NAVIZAS!

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE
De 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 21 h

TAULA RODONA

PORTA’NS L’ART

DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE
a les 19 h

TALLER DE
LECTURA

DIMARTS 15 DE DESEMBRE
a les 19.30 h

XERRADA

LAYRET, COMPANYS I
FERRER I GUÀRDIA

DIMARTS 10 DE NOVEMBRE
a les 19.30 h

TEATRE

TINDERNIANO 28

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE
a les 19 h

PREGUNTES I
RESPOSTES SOBRE
LA VIDA I LA MORT DE
FRANCESC LAYRET,
ADVOCAT DELS OBRERS
DE CATALUNYA

CONCERT

ARRIBA EL NADAL

JORNADA DE JOCS

JOCS DE TAULA

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE
de 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 21 h

DIJOUS 17 DE DESEMBRE
a les 17.30 h

TEATRE

PATRO Y LEO

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE
a les 18 h

DEL 16 AL 28 DE NOVEMBRE

EN FAMÍLIA

AMPOLLES SENSORIALS
DE NADAL

DISSABTE 19 DE DESEMBRE
a les 17.30 h

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE
a les 19 h

XERRADA

FRANCESC LAYRET I LA
FORÇA DELS IDEALS

DIMARTS 22 DE DESEMBRE
a les 19.30 h

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
a les 19 h

ACTIVITAT
FAMILIAR

FEM POSTALS DE NADAL

DIMECRES 23 DE DESEMBRE
a les 17.30 h

EXPOSICIÓ

QUINZENA DE
GÈNERE
CONFERÈNCIA

GRÈCIA. LA TRAGÈDIA
DE SER GYNÉ

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ: LAS
PIBAS AL ESCENARIO

CONCERT

FERNANDA ALEMAN

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
a les 20 h

TEATRE FAMILIAR

LA RATETA VOLADORA

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
a les 17.30 h

XERRADA

DESMUNTANT EL

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE
a les 19 h

GÈNERE
CONFERÈNCIA

LES MERAVELLOSES
DONES DE LA MÚSICA

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE
a les 19 h

CLÀSSICA
EN FAMÍLIA

FEM UN ÀLBUM
IL·LUSTRAT

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
a les 17:30 h

TEATRE

TRES TRENCANT
TABÚS

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
a les 18.30 h

COL·LOQUI

DEBAT: EL MÉS-ENLLÀ

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
a les 17.30 h

XERRADA

FRANCESC LAYRET, EL
SOMNI ASSASSINAT

DIMARTS 24 DE NOVEMBRE
a les 19.30 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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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/

