AGENDA
D’ACTIVITATS
CULTURALS
Gener - febrer 2021

Can Verdaguer

Centre Cívic Can Verdaguer

AGENDA CULTURAL 				

AGENDA CULTURAL

pàg. 03

Totes les activitats de l’agenda tenen aforament limitat per
tal de complir amb la normativa per la prevenció dels contagis de la COVID-19. Per tant, 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 17 de desembre
de 2020.

com ens condicionen les seves
circumstàncies: quan la guerra,
la violència o la persecució ens
obliguen a abandonar el lloc on
hem nascut i a buscar un nou refugi. Aquest moviment de persones omple d’història els carrers
de Nou Barris.

AGENDA CULTURAL
GENER
EXPOSICIÓ EN LÍNIA
UN VIATGE A LES TRIBUS
DEL RIU OMO A ETIÒPIA
DEL 4 de GENER AL 26 DE
FEBRER
A càrrec de Quim Botey
Al web www.canverdaguer.com/
blog/exposicions-virtuals/

Fotografia: Xarxa 9 barris acull

índex

Fotografia: Quim Botey

Un viatge fotogràfic apassionant,
un autèntic viatge al passat, als
pobles ancestrals del sud d’Etiòpia. Tribus que viuen com fa segles, seguint les seves pròpies
lleis i costums, un patrimoni únic
i fràgil respecte a un món cada
cop mes globalitzat.

EXPOSICIÓ
GENT DE NOU BARRIS, GENT
D’ARREU

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais

Fotografia portada: Dídac Pla
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DEL 5 AL 29 DE GENER
A càrrec de la Xarxa 9 barris Acull
Espai expositiu golfes
Nou Barris és com un petit món
sense fronteres. Aquí hi viuen
persones amb històries diferents que parlen de la vida i de

EXPOSICIÓ
ON S’ATURA EL TEMPS
DEL 5 AL 29 DE GENER
A càrrec d’Esther Aguilera Suárez
Espai expositiu 1
“On s’atura el temps” és l’intent,
potser va, de plasmar en una
imatge no només el present,
sinó les vides passades i els
sentiments de les persones que
van habitar en aquests llocs avui
abandonats.
Aquestes fotografies són petites
càpsules del temps que preserva
la seva essència. Petites càpsules
del temps que extreuen a la vida
la bellesa de l’oblit. Un viatge al record desconegut, íntim i domèstic.
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Fotografia: E. Pérez

El 26 de gener se celebra el dia
mundial per l’educació ambiental, i quina millor manera de
potenciar-la que mostrant una
exposició que vol donar una segona vida a materials que ja no
són útils? Concretament el texà,
un cop acaba la seva vida útil
com a peça de roba, pot tenir
una nova oportunitat com qualsevol altre objecte. Vine a veure
aquesta mostra en què el límit és
la imaginació!

EXPOSICIÓ
FESTES DE PORTA
DEL 7 AL 30 DE GENER
A càrrec de l’Associació Porta
Cultural
Espai expositiu cafeteria
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Una de les tombes més populars
de l’Antic Egipte és la del faraó
Tutankhamon. Deixant de banda
el seu fabulós tresor, la creença
en una maledicció va fer-la encara més popular. Analitzarem si
en realitat existien mecanismes
màgics de protecció de la tomba
i ens centrarem en la maledicció
de Tutankhamon.

COL·LOQUI
MAR D’ESTIU. RAFEL NADAL
DIMARTS 12 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
Rafel Nadal va ser l’autor més

CONCERT
MIA FUENTES

Fotografia: Pexels

DIJOUS 7 DE GENER
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)

La mitologia grega és, encara
avui dia, fascinant per a qualsevol. Però més enllà d’aquestes històries universals, la seva
capacitat de transcendir ha fet
que, inconscientment en la majoria de casos, encara tinguin plena vigència paraules i expressions amb aquestes divines arrels.

DIVENDRES 15 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de Mia Fuentes
Criada entre el folklore llatí i el
mediterrani, Mia Fuentes presenta un show que transcorre
per diferents estils com el pop,
el tango, la rumba i fins i tot el
teatre musical. Mia afegeix pinzellades de flamenc en el seu
nou treball i presenta un nou
directe juntament amb el guitarrista i productor Luis Robisco.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. DIVINES PARAULES

EN FAMÍLIA
ELS COLORS DE LA CIUTAT
DISSABTE 23 DE GENER
A les 17.30 h
A càrrec d’Ivonne Papell
En el marc del Dia Internacional
de l’Educació Ambiental proposem que gaudiu d’una activitat
en què pintarem, construirem i
elaborarem objectes relacionats
amb el nostre entorn a la ciutat,
aprofitant materials reciclats i
aprenent a donar-los un segon
ús.
Observacions: cal portar material
per fer l’activitat com tub del paper de vàter, ampolles de plàstic,
capsa de cartró, etc.

DIJOUS 21 DE GENER
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

Fotografia: Pexels

DEL 5 AL 29 DE GENER
Inauguració divendres 8 de gener a les 19 h
A càrrec d’Esther Pérez
Espai expositiu recepció

CONFERÈNCIA
EGIPTE. HI HAVIA MALEDICCIONS A LES TOMBES
EGÍPCIES?

venut del Sant Jordi 2019. En
aquest llibre retrata els seus
sentiments per la mar Mediterrània: experiències, records i reflexions que conviden el lector a
fer un viatge de vida juntament
amb l’autor. És una invitació a
observar i descobrir les històries
dels llocs i de les persones que
habiten el mar.

Fotografia: Mia Fuentes

EXPOSICIÓ
JEANS FOREVER

Un any més l’Associació Porta
Cultural ens mostra un recull de
les fotografies fetes durant les
festes del barri de Porta 2020.

Fotografia: PD

Fotografia: E. Aguilera
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EXPOSICIÓ
ESTIMAT DIARI

FEBRER

DIMARTS 26 DE GENER
A les 18 h
A càrrec de La Fàbrica del sol

DEL 3 AL 26 DE FEBRER
Inauguració divendres 5 de febrer
a les 18 h
A càrrec de Nú Larruy
Espai expositiu golfes

EXPOSICIÓ
UNA SOCIETAT “NORMAL”

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA.
FRÉDÉRIC CHOPIN, LA PASSIÓ FETA MÚSICA
DIJOUS 28 DE GENER
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

Fotografia: PD

En aquesta sessió farem un viatge a la màxima expressió del romanticisme musical mitjançant el
piano i la música de Chopin.
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Vivim en una societat que es
basa a seguir la majoria. Una societat que ens ha ensenyat a sobreviure, però potser no ens haurà ensenyat a viure. Una societat
que ens ordena i ens classifica
segons què som i no segons qui
som. Una societat que ens encaminarà a un tipus de vida segons
el nostre sexe. Una societat que
ensenyarà la perfecció com una
normalitat de vida, sense dir-nos
que és fictícia.
En una societat en què es critica, es compara i es decideix qui
és millor que qui. En una societat
en què es fa tot el possible per
ser normal sense saber què és
la normalitat. En què l’evolució
només és tecnològica. En què
la normalitat és tot allò acceptat
del passat, que simplement la
modernitzarem per seguir amb
l’evolució del futur. En què no ens
parem a pensar si allò acceptat
com a normalitat, serà apropiat
per a tota la societat.

Fotografia: Nú Larruy

Vols aprendre quin és el teu
consum d’energia, fer-ne seguiment i saber quina eficiència
tens respecte altres habitatges
similars? Aquest és el teu taller!
A més en aquesta sessió gratuïta, t’expliquem l’aplicació web
que et permetrà fer els càlculs
que necessites.

DEL 3 AL 25 DE FEBRER
Organitza Direcció de Ciutat
Educadora i Cultura als barris
de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), Institut de Cultura de
Barcelona i Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de
Barcelona. Amb la col·laboració
del Consorci d’Educació
Espai expositiu 1

que les seves il·lustracions tenen
un estil infantil que no busca expressament, si no que és l’estil qui
la troba a ella.

Durant el confinament provocat
per la covid-19, els infants de
Barcelona van compartir com
estaven, com se sentien i com
vivien a través de dibuixos,
pintures, vídeos i relats que
podreu veure en aquesta exposició, oberta a tots els veïns i
veïnes i també a les escoles de
tots els barris.

COL·LOQUI
LA NETA DEL SENYOR LINH.
PHILIPPE CLAUDEL

EXPOSICIÓ
ESTHER BRU

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS TEMPLES
EGIPCIS

Fotografia: Estimat Diari

TALLER
CALCULADORA ENERGÈTICA: QUANTA ENERGIA
GASTES A CASA?

Fotografia: Esther Bru
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DEL 3 AL 26 DE FEBRER
Inauguració el divendres 5 de febrer a les 19 h
A càrrec d’Esther Bru
Espai expositiu recepció
L’artista ens convida a viatjar dins
el seu món de fantasia. Un món en
què li encanta perdre’s i on gaudeix imaginant coses que després
fa realitat en el paper. Confessa

DIMARTS 2 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de La colleta d’en Rebassa
El senyor Linh ha fugit del seu
país devastat per la guerra.
Després d’una llarga travessia, desembarca en un port
occidental amb una maleta, un
grapat de terra i una fotografia
vella. Als braços hi du la seva
neta, Sang Diû.

DIJOUS 4 DE FEBRER
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 edificis característics
de la cultura faraònica van ser
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Fotografia: Lastabús

Lastabús 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.

8

DIJOUS 11 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de Yaiza Morales, terapeuta especialitzada en temàtica
de gènere
Dins el context de la celebració
del Dia Mundial per a l’Educació Sexual, volem convidar-vos
a aquest taller en què tractarem
l’autoconeixement del propi cos,
la menstruació, el plaer, el consentiment sexual i els mètodes
anticonceptius, a partir de dinàmiques de grup participatives.

CONCERT
DAVID PUJADÉ QUARTET
DIVENDRES 12 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de David Pujadé Quartet
El quartet ens presenta un projecte fresc de lliure composició
i interpretació, trencant esquemes. Acompanyat per músics de
primera línia, ofereix un repertori
variat en estils alhora que homogeni i que ha presentat en espais
de la més variada índole. L’espectacle Més que Personal se-

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. EL COSMOS GREC

CONCERT
MÚSICA AMB AMOR
DIVENDRES 19 DE FEBRER
A les 17.30 h		
A càrrec de Seniors en Allegro
Els nostres Seniors en Allegro
oferiran el primer concert de
l’any a Can Verdaguer; repassaran aquells temes de tota la vida
amb les lletres i melodies més
romàntiques!

DIJOUS 18 DE FEBRER
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
Els navegats i viatgers grecs
van arribar arreu del Vell Món,
però les seves paraules han
sortit, fins i tot, del planeta terra.
Des del sistema solar fins a les
galàxies més llunyanes, l’astronomia segueix recorrent als fantàstics mites grec per donar nom
a planetes, satèl·lits, estrelles,
cometes i asteroides. En aquesta xerrada proposem un viatge
espacial per un univers també
colonitzat pels antics grecs.

Fotografia: Can Verdaguer

DISSABTE 6 DE FEBRER
A les 18.30 h
A càrrec de la Cia. Lastabús

gueix creixent, incorporant nous
temes al seu disc Personal. Una
experiència per gaudir-la.

Fotografia: PD

TEATRE
TRES TRENCANT TABÚS

XERRADA			
TALLER D’AUTOCONEIXEMENT SEXUAL

Fotografia: Pixabay

Fotografia: PD

els temples. Per tipologia tenim
temples funeraris o de culte però
també tenim temples dedicats al
faraó, a divinitats, solars... Ens
aproparem al simbolisme que té
aquest edifici i parlarem d’alguns
dels temples més destacats.

Fotografia: David Pujadé
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EN FAMÍLIA
MÀSCARES AFRICANES
DISSABTE 20 DE FEBRER
A les 17.30 h
A càrrec de Marina Sáez.
Coneixes el poble massai? I el
mursi? En aquest taller coneixerem alguns dels trets fonamentals
de les principals cinc grans tribus
del continent africà. Aprendrem
per què són coneguts els zulus,
quin alfabet tenen els tuaregs o
quins vestits duen els dinkes. Tot
seguit elaborarem la nostra pròpia màscara tribal amb els elements que més ens hagin agradat de les tribus visitades.
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comportar una vida molt convulsa i alhora compondre una música de les més emocionants que
mai s’han escrit.

Fotografia: PD

Fotografia: Marina Sáez
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COL·LOQUI
DEBAT: EL MÉS-ENLLÀ
DISSABTE 20 DE FEBRER
A les 17.30 h
A càrrec de La Logia de las
candelas

PROJECCIÓ
OLIVIA, UNA FILLA PRECIOSA QUE PARLA UNA ALTRA
LLENGUA

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 relacionats amb el tema als
assistents a la conferència.

DIVENDRES 26 DE FEBRER
A les 18 h
A càrrec dels directors Pablo Navarro i Andrés Villa

DIJOUS 25 DE FEBRER
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
La seva condició sexual en època dels tsars de Rússia li va
10

Fotografia: P. Navarro i A. Villa

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA.
TXAIKOVSKI, QUAN LA MÚSICA ESDEVÉ EMOCIÓ

Vine a veure un documental sincer i compromès que pivota al
voltant d’una nena sorda i el seu
procés de descoberta del món
mitjançant la llengua de signes.
Termes com identitat, privació
lingüística, dol, discapacitat, llengua, sordesa o cultura són repensats i analitzats des d’una òptica
no reduccionista per destacats
membres de la comunitat sorda
i professionals que hi estan vinculats. Un cop finalitzada la projecció s’obrirà un debat entorn de
l’eix principal del film, que comptarà amb l’assistència dels directors Pablo Navarro i Andrés Villa.

ENTITATS
Per tal de complir amb les restriccions i mesures preventives
de la COVID-19, algunes de les
entitats que normalment podeu
trobar al centre han suspès la
seva activitat o l’han modificat
per adaptar-la a les indicacions
sanitàries. Si voleu contactar amb
alguna d’elles recomanem consultar primer a la informació del
centre cívic per telèfon o per correu electrònic.
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 i dimarts de 17 a 19 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 d’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
Associació ACAT
Tertúlia de labors
Dimarts de 16 a 18 h
Col·lectiu de tècniques tèxtils
creatives
Asociación Rayo de Luz
Primer dilluns de mes de 12 a
13 h
Dijous de 17 a 19 h: Grup de
creixement personal i autoestima
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 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
La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a
21 h
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Trobades amb les temàtiques
següents: 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
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
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Grup de teatre La Brimonda
Divendres de 18 a 20 h
labrimonda@gmail.com
Associació cultural
Hayordiner Catalunya
Dissabtes de 10.15 a 13.45 h
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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/
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