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Can Verdaguer

Centre Cívic Can Verdaguer

AGENDA CULTURAL

pàg. 03

NOVES MESURES:
A causa de la situació sanitària generada per la COVID-19
cal tenir en compte les noves mesures de prevenció i seguretat que trobareu a Can Verdaguer. És imprescindible
respectar l’aforament establert per cada sala. Per tant, serà
necessari inscriure’s prèviament per assistir a qualsevol taller i/o activitat cultural, la inscripció podrà fer-se presencialment al centre o en línia.
A la pàgina web www.canvedaguer.com podeu trobar una
guia de com realitzar les inscripcions online.
Recordem que segons la normativa vigent l’ ús de la mascareta és obligatori tant per entrar al centre com durant
l’estada a dins.

AGENDA CULTURAL
SETEMBRE
EXPOSICIÓ EN LÍNIA
ARTISTES CONFINATS
DEL 7 DE SETEMBRE AL 30
D’OCTUBRE
A càrrec de membres del grup
“Racó de la Fotografia” del Casal Font d’en Fargues
Al web: www.canverdaguer.com
L’exposició és una mostra col·
lectiva del treball fet per membres del grup “Racó de la Fotografia” del Casal Font d’en
Fargues. Un recull de fotografies
fetes durant les dates de confinament, en què s’experimenta
amb noves tècniques i descobrint nous punts de vista des de
les terrasses, balcons i finestres.
EXPOSICIÓ
TAIS
DEL 3 AL 29 DE SETEMBRE
A càrrec d’Alícia Sort
Inauguració el divendres 4 de
setembre a les 18 h a través de
la pàgina web
Espai expositiu golfes

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais

LLEGENDA

CÒMIC

Fotografia portada: Dídac Pla
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inauguració en línia consistirà
en un vídeo en què l’autora ens
explicarà la seva carrera com a
il·lustradora i el projecte Tais.
Fotografia: Alicia Sort
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EXPOSICIÓ
LAS LÁGRIMAS DEL COLOR
DEL 7 AL 29 DE SETEMBRE
A càrrec de Palomo Miguelena
Inauguració el dimecres 9 de
setembre a les 18 h a través de
la pàgina web
Espai expositiu 1
Cal conscienciar-nos sobre l’Alzheimer, una malaltia que és
més present del que ens sembla. Palomo Miguelena comparteix a través d’aquesta exposició
la seva experiència amb la malaltia: “A Gloria, mi mujer, le diagnosticaron la enfermedad de
Alzheimer. En estos momentos
siento que debo comunicarme
con todas aquellas personas
que comparten este dolor y lo
hago como mejor sé hacerlo,
por medio de colores y formas.”

En el context de la celebració
del dia europeu de la llengua
de signes presentem Tais, una
feminista sorda que narra amb
humor les històries petites que
ens passen a totes i critica obertament els ignorants que hi ha
al seu món. Pots visitar el seu
perfil d’Instagram: @Tais.illu. La

Fotografia: Palomo Miguelena

índex
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DIJOUS 10 DE SETEMBRE
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)
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre

Fotografia: PD

Les tombes de la Vall dels Reis
són veritables obres d’art. Però
què en sabem dels homes que
les van construir? Els obrers del
poblat de Deir el-Medina ens han
deixat molts documents que ens
permetran conèixer com eren,
com treballaven, què cobraven…, i fins i tot quines excuses
posaven per no anar a treballar!

TALLER
LECTORS I LECTURA DE
MANGA
DIMARTS 15 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec d’Oriol Estrada, divulgador i autor de cultura japonesa i
manga
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o en
línia a partir del dia 7 de setembre
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Què és el manga? És el mateix
que un còmic o hi ha diferències? Obrirem la porta d’entrada
per entendre què és el manga i
trencar alguns tòpics. Durant la
sessió es recomanarà què llegir
i hi haurà intercanvi d’opinions
sobre tot allò que ja has llegit o
t’agradaria llegir.
CONFERÈNCIA
GRÈCIA. MARCATS PELS
GRECS
DIJOUS 17 DE SETEMBRE
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 l’Àsia Central hel·lenística
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
Al nostre dia a dia ens trobem
constantment amb noms de
marques, empreses, equips de
futbol..., que tenen els seus orígens en la llengua grega i no ho
sabem. En aquesta conferència veurem com aquests mots
mostren que la llengua grega
segueix sent una llengua d’èxit
al món dels negocis.

Fotografia: Clara Prats

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS OBRERS DE
DEIR EL-MEDINA

FESTES DEL BARRI DE
PORTA
DEL 18 AL 20 DE SETEMBRE
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
Un any més el barri de Porta
celebra les seves festes! En
una nova data, del 18 al 20 de
setembre, podràs gaudir d’unes
quantes propostes adreçades a
diferents edats, creades entre
diverses entitats del barri. Tot
seguit et deixem les activitats
organitzades des de la Comissió de festes del barri de Porta!
Molt bones festes!
Per adaptar-nos a les noves
normes derivades de la situació
sanitària causada per la COVID-19, serà necessari inscriure’s prèviament a totes les activitats. Es podrà fer presencialment
a la recepció del centre o en línia
a www.canverdaguer.com.
CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Seniors en Allegro
Els nostres veterans Seniors en
Allegro tornen a actuar a Can
Verdaguer! Aquest cop la cita
serà per celebrar les Festes del
barri de Porta, amb el seu repertori de cançons tradicionals.
TRET DE SORTIDA
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 18.45 h

La Comissió de Festes del barri
de Porta donarà el tret de sortida a les Festes del barri amb un
petit discurs!
CERCAVILA
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 19 h
Passejada pel barri al ritme de la
batucada. El punt de sortida serà
el centre cívic Can Verdaguer.
CONCERT
EL SOBRINO DEL DIABLO
I PERROCKER
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 21 h
Una nit plena de rock i humor
amb Dúo Peligroso compost per
Perrocker i El Sobrino del Diablo.
ESPECTACLE FAMILIAR
DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 12 h
Un espectacle perquè els infants
s’ho passin d’allò més bé.
CONTES MUSICATS PER A
ADULTS
DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Xènius i Elisabet
En Xènius i l’Elisabet tenen una
complicitat d’aquelles difícils de
trobar. Junts tenen un projecte
per a públic adult: ell toca el saxo,
ella explica contes. Us convidem
a veure’ls en directe.
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Amb més d’una dècada d’experiència dalt dels escenaris,
Mateolika porta el seu rock a les
festes de Porta!
ESPECTACLE FAMILIAR
DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
A les 12 h
Un espectacle dedicat als infants
del nostre barri. Veniu a gaudir del
millor entreteniment infantil!
CONCERT
HAVANERES
DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
A les 18 h
Un repàs dels temes més coneguts d’aquest estil musical!
COL·LOQUI
ESPECIAL: STARMAN
DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de David Kairos, expert
en ufologia
Organitza La logia de las
candelas
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
Els éssers de les estrelles.
Llums misterioses al cel. Ovnis.
Encontres amb éssers misteriosos. Què són? Quant fa que
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TALLER
DISSENYA EL TEU PERSONATGE DE CÒMIC I
DIMARTS 22 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de la il·lustradora i muralista Maga (@maga_illustration)
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o en
línia a partir del dia 7 de setembre
Acosta’t al món del còmic amb
aquest taller. Durant aquest monogràfic ens centrarem en el
procés de disseny d’un personatge, aprenent tots els passos
per crear-ne un. Farem proves i,
una vegada arribem al disseny
definitiu, ho passarem a l’art final en tinta xinesa. Si vols provar aquesta tècnica, apunta-t’hi!
No calen coneixements previs.

TEATRE
TINDERNIANO 28
Fotografia: Pixabay

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 22 h

ens acompanyen? Quin objectiu tenen, si és que en tenen
algun? Potser, i només potser,
San Juan de la Cruz expressa
aquest moment d’encontre quan
diu: “Yo no supe dónde estaba,
pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes
cosas entendí; no diré lo que
sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.”

Fotografia: @maga_illustration

CONCERT
MATEOLIKA
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DIVENDRES 25 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de La Brimonda
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
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 vint-i-vuit anys es desperten
en mig de la matinada després
d’una nit de sexe. S’acaben de
conèixer per una App de cites,
però no tot és el que sembla...
EN FAMÍLIA
BABY BONGO
DISSABTE 26 DE SETEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec d’Stephen Hund
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
Baby Bongo! és una classe de
percussió i música. El professor,
Stephen Hund, és de Nova York
i dirigeix la sessió i les cançons
en anglès, de manera que els
infants i els seus acompanyants
aprenen ritme, música i anglès
a la vegada! Junts explorareu
els noms i sons únics de cada
peça musical i jugareu amb els
instruments. Cada infant tindrà
el seu propi instrument i no es
compartirà el material.

TALLER
DISSENYA EL TEU PERSONATGE DE CÒMIC II
DIMARTS 29 DE SETEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de la il·lustradora i muralista Maga (@maga_illustration)
Places limitades. Cal confirmació
d’assistència presencialment o
en línia a partir del 7 de setembre
Aquest monogràfic és la continuació del disseny de personatge del dia 22 de setembre.
Durant aquesta sessió ens centrarem en una primera part de
provar la tècnica d’aquarel·la.
Una vegada hem experimentat
la tècnica, passaríem a crear
l’art final d’una escena amb el
personatge que havíem dissenyat prèviament. S’hi pot assistir
tot i no haver estat a la primera
sessió.

Fotografia: @maga_illustration

AGENDA CULTURAL
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CONFERÈNCIA
EGIPTE. UNS DÉUS MOLT
ANIMALS

OCTUBRE

DIMECRES 30 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur,
component del grup Remor de
Mar, conferenciant i professor
del taller de música clàssica.
Aquest cicle està dirigit a persones a qui els agradi la música
clàssica encara que no tinguin
coneixements musicals
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 7 de
setembre
En aquesta sessió farem un repàs de la vida del compositor i
tota la seva trajectòria musical
amb audicions guiades i comentades. Podrem gaudir i parlar de
les importants aportacions a la
música del genial compositor.

EXPOSICIÓ
ARTE SIN FRONTERAS.
ADICTOS AL ARTE
DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE
A càrrec del col·lectiu Expos Internacionales / Arte sin fronteras
Comissariat per Magnolito Priego i Albert Saura
Inauguració el dijous 8 d’octubre
a les 19 h
Espai expositiu Golfes
Artistes del col·lectiu Arte sin
fronteras ens presenten el resultat del seu treball, el seu talent i el
seu amor incondicional per l’art.
EXPOSICIÓ
ANIMALES EN PELIGRO

CONCERT
MARINA VINENT QUARTET

DIJOUS 1 D’OCTUBRE
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)
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre
Una de les característiques del
panteó egipci és la representació dels seus déus de manera
híbrida, és a dir, meitat persona
i meitat animals. Donarem un
cop d’ull a algunes de les divinitats més animals de l’Antic
Egipte.

DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE
A càrrec de Manoli Tapias
Inauguració el dijous 8 d’octubre a
les 18 h a través de la pàgina web
Espai expositiu 1

Marina Vinent Quartet sorgeix
de quatre joves músics que es
van conèixer al Taller de Músics i volen fer reviure els temes
més insignes del jazz, combinant-los amb composicions pròpies. Monk, Benny Golson, Lee
Morgan, Dexter Gordon..., pocs
seran els que quedaran fora
d’aquest homenatge als que
van convertir el gènere nascut
a les capes més baixes de la
societat nord-americana en una
de les revolucions musicals més
grans que ha viscut aquest art.

COL·LOQUI
TANTA GANA. POL GUASCH

Fotografia: PD

Fotografia: Manoli Tapias

Fotografia: PD

Quan la situació ambiental cada
cop es veu més amenaçada per
les conseqüències del canvi
climàtic, l’artista Manoli Tapias
ha volgut plasmar la bellesa del
món animal, pintant animals que
es troben en perill d’extinció.
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DIVENDRES 2 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Marina Vinent Quartet
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre

Fotografia: M. V. Quartet

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA.
MOZART, QUAN LA MÚSICA
ESDEVÉ PERFECTA

DIMARTS 6 D’OCTUBRE
A les 19.45 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre
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ITINERARI
L’ART DE DESCOBRIR UN
JARDÍ: LARIBAL, GREC I
L’UMBRACLE
DISSABTE 10 D’OCTUBRE
De 10 a 12 h
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir de l’1
d’octubre. Places limitades

Fotografia: PD

Viatjarem en el temps per endinsar-nos en l’herència del
gran arquitecte paisatgista francès Jean Claude Nicolas Forestier i del seu deixeble Nicolau
Maria Rubió i Tudurí. També
gaudirem de la diversitat botànica d’aquests jardins que formen part del parc de Montjuïc
que, amb tota la seva riquesa i
complexitat d’usos, és un dels
pulmons verds més importants
de Barcelona.

10

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. GRECS A TOT ARREU

EN FAMÍLIA
PANELLETS MONSTRUOSOS

DIJOUS 15 D’OCTUBRE
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 l’Àsia Central hel·lenística
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Marina Sáez
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre

Des dels nostres edificis fins a
les estrelles més llunyanes, les
paraules gregues es troben allà
on mirem. En aquesta xerrada
farem un recorregut a través
d’aquestes paraules i topònims
que configuren el nostre mapa
del món i que es retrotrauen a
època dels grecs.
Fotografia: Pixabay

Tanta gana, de Pol Guasch i
Arcas, és el guanyador del Premi Francesc Garriga de Poesia.
Tanta gana transporta a les entranyes d’un subjecte atònit que
rau enmig d’una cruïlla, amb
els ulls i les mans obertes, rebuscant en les butxaques quina
és la manera de dir els mots
silents que bramen ben endins.
En aquesta sessió comptarem
amb la presència de l’autor Pol
Guasch.

COL·LOQUI
DEBAT SOCIAL I CULTURAL
DISSABTE 17 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candelas
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre
En aquesta sessió es debatran
temes d’actualitat relacionats
amb el món cultural i amb allò que
preocupa a la nostra societat.

Has menjat mai un panellet
blau? I un de verd? Si els panellets rodons et semblen avorrits,
vine i aprendrem com fer cinc
tipus diferents de monstre panellet, participarem en totes les
parts del procés i n’aprendrem
els trucs.
TEATRE
D’ON VE L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA?
DIVENDRES 23 D’OCTUBRE
A les 18.30 h
A càrrec de MEL Educació
Ambiental
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre
En motiu de la celebració del
dia contra el canvi climàtic, Can
Verdaguer acollirà una sessió
explicativa i teatralitzada que
obrirà un debat sobre el canvi
climàtic: causes, conseqüències
i sobretot solucions des de diferents punts de vista.
NIT D’ÀNIMES
PROGRAMACIÓ ESPECIAL
La festa de Tots Sants i altres
festes similars d’altres indrets
tenen una arrel comuna: recor-

dar els morts i, en certa manera, mantenir viva la relació amb
els difunts en l’època de l’any en
què l’estiu també mor.
Sabem com agrada aquesta
data al barri de Porta, així que si
no us voleu perdre cap activitat,
consulteu la difusió específica!

Fotografia: Can Verdaguer
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CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA.
ANY BEETHOVEN, 250è ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT
DIJOUS 29 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur,
component del grup Remor de
Mar, conferenciant i professor del
taller de música clàssica.
Aquest cicle està dirigit a persones a qui els agradi la música
clàssica encara que no tinguin
coneixements musicals
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre
En aquesta sessió repassarem
la vida i la música de Beethoven
amb audicions guiades i comentades. Monogràfic especial en
commemoració del 250è del seu
naixement.
11

AGENDA CULTURAL

AGENDA

SETEMBRE

CONCERT
DE LA CARMELA
DIVENDRES 30 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Queralt Lahoz i Daniel Felices
Cal inscripció prèvia presencialment o en línia a partir del 21 de
setembre

Fotografia: DLC

De la Carmela és un projecte
musical nascut el 2014 sota la
direcció de Daniel Felices (guitarrista, compositor i cantant del
grup D’Callaos) i Queralt Lahoz
(vocalista i compositora de
Pokas Luces, cantaora a la companyia flamenca “Los Muleros” i
vocalista de la Latin Band “Hits
the town”). La complicitat entre
els dos artistes els va portar a
fer seves grans joies musicals
de diferents estils com el bolero,
el flamenc, el son, el tango o la
cançó d’autor. Al maig de 2016
va sortir a la llum el seu primer
àlbum, Libranza.

12

EXPOSICIÓ EN LÍNIA

LA IMAGINACIÓ COM A
VACUNA

DEL 7 DE SETEMBRE AL 30
D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ

TAIS

DEL 3 AL 29 DE SETEMBRE
Inauguració 4 de setembre

EXPOSICIÓ

LAS LÁGRIMAS DEL
COLOR

DEL 7 AL 29 DE SETEMBRE
Inauguració 9 de setembre

CONFERÈNCIA

EGIPTE. ELS OBRERS
DE DEIR EL-MEDINA

DIJOUS 10 DE SETEMBRE
A les 19 h

WORKSHOP

TALLER: LECTORS I
LECTURA DE MANGA

DIMARTS 15 DE SETEMBRE
A les 18.30 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. MARCATS
PELS GRECS

DIJOUS 17 DE SETEMBRE
A les 19 h

FESTES DEL BARRI
DE PORTA

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

DEL 18 AL 20 DE SETEMBRE

CONCERT

SENIORS EN ALLEGRO

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 17.30 h

TRET DE SORTIDA

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 18.45 h

CERCAVILA

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 19 h

CONCERT

EL SOBRINO DEL
DIABLO I PERROCKER

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
A les 21 h

ESPECTACLE
FAMILIAR

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 12 h

CONTES MUSICALS
PER A ADULTS

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 19 h

CONCERT

MATEOLIKA

ESPECTACLE
FAMILIAR

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 22 h
DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
A les 12 h

CONCERT

HAVANERES

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
A les 18 h

COL·LOQUI

ESPECIAL: STARMAN

DISSABTE 19 DE SETEMBRE
A les 17.30 h

TALLER

DISSENYA EL TEU
PERSONATGE DE
CÒMIC 1

DIMARTS 22 DE SETEMBRE
A les 18.30 h

TEATRE

TINDERNIANO 28

DIVENDRES 25 DE SETEMBRE
A les 18.30 h

EN FAMÍLIA

BABY BONGO

DISSABTE 26 DE SETEMBRE
A les 17.30 h

TALLER

DISSENYA EL TEU
PERSONATGE DE
CÒMIC 2

DIMARTS 29 DE SETEMBRE
A les 18.30 h

CONFERÈNCIA

MÚSICA CLÀSSICA.
MOZART, QUAN LA
MÚSICA ESDEVÉ
PERFECTA

DIMECRES 30 DE SETEMBRE
A les 19 h

13

MAPA

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. GRECS A TOT
ARREU

DIJOUS 15 D’OCTUBRE
A les 19 h

COL·LOQUI

DEBAT SOCIAL I
CULTURAL

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
A les 17.30 h

EN FAMÍLIA

PANELLETS
MONSTRUOSOS

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
A les 17.30 h

TEATRE

D’ON VE L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA

DIVENDRES 23 D’OCTUBRE
A les 18.30 h

NIT D’ÀNIMES

PROGRAMACIÓ ESPECIAL

CONFERÈNCIA

MÚSICA CLÀSSICA.
ANY BEETHOVEN, 250è
ANIVERSARI DEL SEU
NAIXEMENT

DIJOUS 29 D’OCTUBRE
A les 19 h

DE LA CARMELA

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE
A les 19 h

CONCERT

A

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
A les 10 h

MO
R

L’ART DE VISITAR UN
JARDÍ: LARIBAL, GREC I
L’UMBRACLE

SA

ITINERARI

CA

RR
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DIMARTS 6 D’OCTUBRE
A les 19.45 h

INT
OR

TANTA GANA

GÓ

COL·LOQUI

Plaça Soller

PI

FE

RR

ER

LP

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE
A les 19 h

DE

MARINA VINENT QUARTET

MI

CONCERT

LíNIA 5
VIRREI AMAT

ER

DIJOUS 1 D’OCTUBRE
A les 19 h

IA

EGIPTE. UNS DÉUS MOLT
ANIMALS

RR

CONFERÈNCIA

SA
S

DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE
Inauguració dijous 8 d’octubre

Carrer de Santapau

CA

ANIMALES EN PELIGRO

CA

EXPOSICIÓ

ER

DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE
Inauguració dijous 8 d’octubre

CARRER D’ALELLA

ARTE SIN FRONTERAS

PASSEIG FABRA I PUIG

EXPOSICIÓ

RR

OCTUBRE

Bus: 11, 34, 47, 132, D40, D50, H4, H6, V27, V29, B19
Metro: Virrei Amat L5,
Fabra i Puig L1, Llucmajor L4

CA

AGENDA

AV. R

IO D

CARRER DE MALGRAT

E JA
NEIR

O

CARRER DE VELIA

PASS

EIG D
’AND
RE

U NIN

PARC ESPORTIU
DE CAN DRAGÓ

AVING
UDA M
ERIDIA
NA

32

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/

14

