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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 16 de febrer de 2021.

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais

Fotografia portada: Dídac Pla
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MARÇ
EXPOSICIÓ EN LÍNIA
MARRÀQUEIX
DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL
Inauguració dimecres 3 de març
a les 18 h
A càrrec de Carlos Seisdedos
Al web www. canverdaguer.com/
blog/exposicions-virtuals/

Fotografia: Carlos Seisdedos

Aquesta exposició fotogràfica narra un viatge a Marràqueix durant
l’any 2016. L’objectiu és fer cinc
cèntims de la vida en aquesta
ciutat, els seus costums i la seva
ciutadania. Són fotografies de carrer que ens donen una idea de la
diferència de forma de vida entre
dues cultures molt diferents, la
seva i la nostra.

EXPOSICIÓ
PROJECTE SIRA
DEL 5 AL 29 DE MARÇ
Inauguració dissabte 6 de març
a les 12 h
A càrrec de Viva de tanto vivir
Espai expositiu golfes
El Projecte Sira busca crear un

espai on humanitzar l’avortament,
on poder donar cabuda a totes les
realitats més enllà del judici i el
tabú; un espai on donar veu a les
experiències i a tot allò que va poder ser i finalment no va ser des de
la decisió, la tria i la consciència.
Projecte Sira és acompanyament,
és comunitat, és estima, cura i
comprensió per a les que ho vam
viure... I és lluita i reivindicació per
al món.

Fotografia: Viva de tanto vivir
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EXPOSICIÓ
DONA CARA A CARA
DEL 3 AL 29 DE MARÇ
Inauguració dilluns 8 de març
a les 18 h
A càrrec del Racó de la Foto del
casal La Font d’en Fargues
Espai expositiu 1
Sota el títol “cara/cara”, enfrontem la mateixa dona, l’original
en color i la simètrica en blanc i
negre (escala de grisos). Aquesta
ens permet centrar-nos més en
les formes, en les línies del rostre
i en la composició de la fotografia. El blanc i negre ens simplifica
la realitat per centrar-se en allò
essencial. Ens fixarem en més
detalls sense que res ens aturi.
És més important la forma que el
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EXPOSICIÓ
JO DONA, TU DONES, ELLA
DONA
DEL 3 AL 29 DE MARÇ
A càrrec de Paula Jané
(@paulajanefotografia)
Espai expositiu recepció
L’exposició és un conjunt de micro narracions fotogràfiques on
les protagonistes són dones. Del
retrat proper a la poesía d’allò invisiblement quotidià, del cor cap
a fora passant del contacte a la
soletat, parla del desig i l’equilibri.
Coses nostres. Fragments del
diàleg dona-univers.
COL·LOQUI
CAVALCAREM TOTA LA NIT.
CARLOTA GURT
DIMARTS 2 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de La colleta d’en
Rebassa
En aquesta sessió comentarem
la novel·la de Carlota Gurt, premi
Mercè Rodoreda 2019. Coneixerem personatges que podrien ser
el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire o tu mateix, i que protagonitzen aquest recull fent malabars
amb l’amor que se’ls marceix als
dits, la vida que se’ls emporta i el
deure que els colga.
4

CONFERÈNCIA
EGIPTE. LA JOIERIA A
L’ANTIC EGIPTE
DIJOUS 4 DE MARÇ
A les 18.30 h
A càrrec de Núria Castellano i
Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
L’orfebreria egípcia va ser una de
les formes d’art més destacades
de l’antic Egipte. Des de les joies
predinàstiques i amb tot tipus de
materials, els egipcis van dominar
l’art de l’orfebreria. Tot i que les
joies del tresor de Tutankamon
són unes de les peces més conegudes, la joieria de l’Imperi mitjà
va assolir nivells molt elevats.
Fotografia: PD

Fotografia: El Racó

fons, mentre que en color equiparem els dos conceptes.

DANSA
ACABO DE DARME CUENTA
I INTI
DIVENDRES 5 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de la cia ValenzuelaDance
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
La companyia de dansa contemporània ValenzuelaDance
presenta un doble espectacle
coreogràfic amb dues peces
que reflecteixen el seu talent i
esforç dalt de l’escenari. Acabo
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Fotografia: ValenzuelaDance

de darme cuenta i INTI són dues
coreografies de temàtiques socials que volen parlar i fer-nos
reflexionar sobre quina és la realitat social actual.

SETMANA DE LA DONA

TALLER
XERRADA: DONES CÍCLIQUES
DIMECRES 10 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de l’Associació La Roska
Generarem un espai de confiança per parlar obertament
sobre el cicle menstrual femení i
com ens afecta a l’hora de relacionar-nos amb el nostre entorn.
Buscarem i practicarem eines
d’autoconeixement i sabrem com
identificar i aprofitar els moments
més òptims del cicle.

DIMARTS 9 DE MARÇ
A les 18.30 h
A càrrec d’Esther Pérez, professora de patchwork i membre de
l’Associació pedacets

Fotografia: Pexels

En aquest taller aprendrem a fer
compreses de tela que podrem
reutilitzar diverses vegades. Descobrirem quins són els materials
més adients per confeccionar-les
i els millors consells per aconseguir allargar-ne la vida al màxim.
Observacions: segons les mesures sanitàries del moment, el taller podria ser en format en línia.

Fotografia: La Roska

TALLER
REUTILITZEM-NOS

PROJECCIÓ
QUÈ ESPERAVES DE MI?
DIJOUS 11 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de Violets
Violets és una productora audiovisual especialitzada en igualtat de
gènere que presentarà el seu curtmetratge Què esperaves de mi?,
en el qual es visibilitza l’evolució
del rol de la dona dins la societat
a través de tres generacions de
dones. Després de la projecció
explicaran com ha evolucionat el
projecte i quines altres iniciatives
han dut a terme. També es generarà un debat en què tothom
podrà opinar i explicar les seves
experiències relacionades amb la
igualtat de gènere.
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Fotografia: Pexels

TEATRE
PATRO Y LEO I EL HIJO DE
JOSÉ
DIVENDRES 12 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de Pandora

EN FAMÍLIA
FEM UN ÀLBUM IL·LUSTRAT
DISSABTE 13 DE MARÇ
A les 17.30 h
A càrrec de Marina Sáez
L’activitat serà un taller de contacontes 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.
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CONFERÈNCIA
GRÈCIA. DIÒGENES, EL
FILÒSOF GOS
DIJOUS 18 DE MARÇ
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
Qui va ser el primer gran cínic?
Diògenes és el filòsof més famós
entre els cínics, literalment “els
gossos”. El seu esmolat sentit de
la ironia i el seu desdeny per les
convencions socials el feren un
personatge extravagant protagonista de múltiples anècdotes. En
aquesta xerrada farem una repassada per la vida d’aquest irrevent
filòsof, que s’atreví a replicar, fins
i tot, els reis més poderosos de la
seva època.

Fotografia: Pixabay

Fotografia: Can Verdaguer

El grup de teatre, compost únicament per dones, ens presentaran dos esquetxos que han
preparat especialment per a la
setmana de la dona: Patro y Leo
i El hijo de José. Vine a passar
una estona d’allò més divertida
amb el grup de teatre Pandora!
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DIVENDRES 19 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de membres del Servei de Famílies Col·laboradores
(SFC) de l’Ajuntament de Barcelona
Vine a conèixer el Servei de famílies col·laboradores, un servei
de l’Ajuntament de Barcelona
adreçat a famílies que puntualment i per diferents circumstàncies (salut, conciliació vida laboral
i familiar, assistència a processos formatius, respir...) necessiten d’un suport per la cura dels
seus infants. Comptarem amb la
presència d’una família que ens
donarà el seu testimoni sobre
com ha estat per ells participar en
el servei.

DIJOUS 25 DE MARÇ
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
Comença un cicle de quatre sessions sobre quin és el paper de
les dones dins el mon de la música clàssica. En aquesta primera
trobada comentarem aspectes
com quines són les funcions de
la directora d’orquestra, les seves
qualitats o com sonaria una orquestra sense la directora.

Fotografia: PD

XERRADA
PRESENTACIÓ DEL SERVEI
DE FAMÍLIES COL·LABORADORES

Fotografia: SFC

CONCERT
LA PRENDA ROJA

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. LES
MILLORS DIRECTORES
D’ORQUESTRA

DIVENDRES 26 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de La prenda roja
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
La Cristina, l’Ana i la Sara formen
el trio flamenc La prenda roja,
cadascuna d’elles aporta una estètica i una personalitat musical
diferent en la posada en escena
que crea un directe únic i fresc.
El seu repertori passa des del flamenc més tradicional a una nova
7
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humanes. La fantasia d’aquests,
els llocs més freqüentats amb la
perspectiva més impossible incideixen en aquesta “normalitat
normal” (cada dia més relativa) i la
qüestiona per donar-li importància
a l’observació d’allò més mundà,
d’allò més nostre o d’allò més nou
que sovint resulta invisible.
Fotografia: Sara Jansen

Fotografia: La Prenda Roja

visió més urbana i electrònica,
que revisa les lletres populars per
reivindicar el lloc de la dona dins
la nostra societat.

ABRIL

Fotografia: Steven Dai Pan

EXPOSICIÓ
CÒMICS QUE NO PARLEN
DE RES

EXPOSICIÓ
RETRATS QUOTIDIANS
DEL 2 AL 28 D’ABRIL
Inauguració dimarts 6 d’abril a
les 18 h
A càrrec de Sara Jansen
Espai expositiu golfes
L’exposició explora la quotidianitat en els espais públics o privats.
Els personatges que els transiten
tenen les característiques més
8

DEL 6 AL 29 D’ABRIL
Inauguració dimecres 7 d’abril a
les 18 h
A càrrec d’Andrés Flauers
Espai expositiu 1
En aquesta exposició l’autor ens
mostrarà un recull d’obres variades en les quals, contraposant el
dibuix original amb el definitiu, ens
convida a reflexionar sobre el nores de la vida quotidiana.
EXPOSICIÓ
EL SENTIT DE LES FLORS
DEL 6 AL 29 D’ABRIL
Inauguració divendres 9 d’abril a
les 18 h
A càrrec de Rachel Polo
Espai expositiu recepció
En aquestes obres l’artista ens
vol representar el dia a dia en la
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CONFERÈNCIA
EGIPTE. LA MÀGIA A
L’ANTIC EGIPTE
DIJOUS 8 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de Núria Castellano i
Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)

Fotografia: PD

En un ambient tan perillós i hostil com podia ser l’Egipte dels faraons, la màgia era indispensable
per a la vida quotidiana. I si em
mossega una serp? Què faig si
un veí em fa mal d’ull? O com
aconsegueixo l’amor de l’ésser
estimat? Però la gent del poble
no era l’única que necessitava la
màgia. Els faraons, en la defensa
de la maat i el control del caos,
també la necessitaven.

PODCAST
MALEÏTS MALPARITS, EN
DIRECTE!
DIVENDRES 9 D’ABRIL
A les 18 h
A càrrec de Jaume Fibla i Jacint
Casademont (Maleïts malparits)
Som en Jaume Fibla (el sexy) i
Jacint Casademont (el sensual)
i junts som els Maleïts malparits,
el podcast de referència a la casa
dels nostres progenitors. Acabem
de publicar un còmic basat en el
nostre programa que us presentarem en exclusiva i a més xerrarem dels còmics de Bruguera que
han marcat les nostres apassionants vides.

Fotografia: Maleïts Malparits

Fotografia: Rachel Polo

vida de diverses persones. En totes elles trobarem que les flors hi
són presents, en la vida i en cada
il·lustració, per donar un sentit especial a cada situació.

DANSA
BESTIARI (FRAGMENT)
DISSABTE 10 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de la Cia La Dama
La cia de dansa La Dama dirigida
i coreografiada per l’artista i investigadora Verònica Hernández
Royo presenta el resultat de la
9
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COL·LOQUI
EL PARC I LES OMBRES.
JÚLIA COSTA
DIMARTS 13 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de La colleta d’en
Rebassa

El parc i les ombres pot semblar,
d’entrada, una novel·la de gènere. Hi trobarem una mort que cal
esbrinar, la d’un jove periodista
que està investigant crims del
passat, oblidats, i que van passar
a Catalunya. Però la narració va
molt més enllà, reflecteix la distància entre les classes socials a
Catalunya, malgrat la relativa permeabilitat assolida en les darreres dècades; els prejudicis, que
sovint freguen el racisme, vers els
nouvinguts actuals; l’egoisme inevitable que sura quan cal defensar els nostres, la corrupció assumida i les ferides mal curades.
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TALLER
EL CÒMIC A TRAVÉS DEL
COLLAGE NARRATIU
DIMECRES 14, 21 I 28 D’ABRIL
A les 18 h
A càrrec de MAGA
(@magaworkshops)
En aquest taller buscarem maneres alternatives de crear una escena narrativa, i ho farem a través
del collage. Crearem la composició a partir d’elements que nosaltres realitzarem, com personatges il·lustrats, estampats o formes
planes. Per tant, farem un treball
previ de pluja d’idees per trobar el
concepte i definir el collage a través d’un esbós o storyboard. Una
vegada definida la idea, elaborarem tots els elements i, finalment,
experimentarem amb la composició. Observacions: aquest taller
constarà de tres sessions, definició del concepte i els elements
del collage (dimecres 14 d’abril),
elaboració del elements del collage (dimecres 21 d’abril) i experimentació amb la composició i el
collage (dimecres 28 d’abril).

Fotografia: Maga

Fotografia: La Dama

seva residència a Can Verdaguer.
BESTIARI, és un espectacle amb
un moviment que oscil·la entre
la dansa urbana i la contemporània, aquestes petites peces
utilitzen diferents llenguatges del
moviment per connectar amb el
caràcter multidisciplinar de les
ballarines i utilitzen l’element musical i visual per establir un diàleg
directe amb el públic.

CONFERÈNCIA		
GRÈCIA. JUTJANT SÒCRATES
DIJOUS 15 D’ABRIL
A les 19 h
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Fotografia: Pexels

CONCERT
MADOR
DIVENDRES 16 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Mador
El trio de Nou Barris està compost per Mador com a veu principal i guitarra, Jandro Martínez
com a segona guitarra i Cris
Fafián com a segona veu i cors.
Defineixen el seu repertori com
un repàs de diferents estils com
pop, rock, folk, blues, rumba,
etc. Consideren les seves lletres poesia urbana que parla de

Fotografia: Mador

El judici i mort de Sòcrates encara romanen en el nostre imaginari com un acte d’absoluta coherència i com una demostració
de la irracionalitat humana. Però
com aquest famós filòsof va acabar bevent la mortal cicuta? En
aquesta xerrada ens acostarem a
la figura de Sòcrates, als motius
que el dugueren davant del tribunal i com transcorregué aquest
judici, un dels més famosos de la
història de la humanitat.

situacions tan conegudes per
tothom com l’amor i el desamor.

EN FAMÍLIA
LA VERITAT DE LES
PRINCESES
DISSABTE 17 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec de La Boia Teatre
Aquesta és la història d’una princesa en vaga, cansada que tothom li
expliqui com ha de ser una princesa com cal i decidida a explicar
les veritats de les princeses. I és
que... les princeses també es tiren
pets! Observacions: si les mesures sanitàries anti-COVID del
moment ho permeten, farem un
taller de titelles de cartró després
de l’espectacle. Caldrà portar un
tub de paper de vàter. Pregunteu
al centre si serà possible realitzar
el taller posterior o no la mateixa
setmana de l’espectacle.

Fotografia: La Boia Teatre

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
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DIJOUS 22 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.
No cal tenir coneixements musicals
previs per assistir a aquesta sessió

Fotografia: PD

Seguim amb el cicle de les dones
dins el món de la música clàssica.
En aquesta segona sessió parlarem sobre els diferents tipus de
veus femenines. Repassarem les
millors sopranos, mezzosopranos
i contralts; així com les qualitats,
els colors i els timbres de veu.

SANT JORDI
CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI
Consulteu difusió específica
DANSA
PRESENTACIÓ:
VALENZUELA DANCE
DIVENDRES 29 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de la companyia ValenzuelaDance
12

Dins el context del Dia internacional de la dansa, la companyia
ValenzuelaDance ens convida
a assitir a un assaig de portes
obertes per conèixer la peça
artística Acabo de darme cuenta, un espectacle de dansa que
tocarà temàtiques socials i que
posarà les nostres emocions a
flor de pell a través de la música
i els moviments.

Fotografia: ValenzuelaDance

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. LES
MILLORS CANTANTS
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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
Trobades amb les temàtiques
següents: la narrativa de lectu13
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res 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
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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MARÇ
EXPOSICIÓ EN LÍNIA

MARRÀQUEIX

DE L’1 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL
Inauguració dimecres 3 de març
a les 18 h

EXPOSICIÓ

PROJECTE SIRA

DEL 5 AL 29 DE MARÇ
Inauguració dissabte 6 de març
a les 12 h

EXPOSICIÓ

DONA CARA A CARA

DEL 3 AL 29 DE MARÇ
Inauguració dilluns 8 de març
a les 18 h

EXPOSICIÓ

JO DONA, TU DONES,
ELLA DONA

DEL 3 AL 29 DE MARÇ

COL·LOQUI

CAVALCAREM TOTA
LA NIT

DIMARTS 2 DE MARÇ
A les 19 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. LA JOIERIA A
L’ANTIC EGIPTE

DIJOUS 4 DE MARÇ
A les 18.30 h

DANSA

ACABO DE DARME
CUENTA I INTI

DIVENDRES 5 DE MARÇ
A les 19 h

TALLER

REUTILITZEM-NOS

DIMARTS 9 DE MARÇ
A les 18.30 h

TALLER

XERRADA: DONES
CÍCLIQUES

DIMECRES 10 DE MARÇ
A les 18 h

PROJECCIÓ

QUÈ ESPERAVES
DE MI? I DEBAT
POSTPROJECCIÓ

DIJOUS 11 DE MARÇ
A les 18 h

TEATRE

EL HIJO DE JOSÉ I
PATRO Y LEO

DIVENDRES 12 DE MARÇ
A les 18 h

EN FAMÍLIA

FEM UN ÀLBUM
IL·LUSTRAT

DISSABTE 13 DE MARÇ
A les 17.30 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. DIÒGENES, EL
FILÒSOF GOS

DIJOUS 18 DE MARÇ
A les 19 h

XERRADA

SERVEI DE FAMÍLIES
COL·LABORADORES

DIVENDRES 19 DE MARÇ
A les 18 h

CONFERÈNCIA

MÚSICA CLÀSSICA. LES
MILLORS DIRECTORES
D’ORQUESTRA

DIJOUS 25 DE MARÇ
A les 19 h

CONCERT

LA PRENDA ROJA

DIVENDRES 26 DE MARÇ
A les 19 h

SETMANA DE LA
DONA
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AGENDA

ABRIL
EXPOSICIÓ

RETRATS QUOTIDIANS

DEL 2 AL 28 D’ABRIL
Inauguració dimarts 6 d’abril a
les 18 h

EXPOSICIÓ

CÒMICS QUE NO PARLEN
DE RES

DEL 6 AL 29 D’ABRIL
Inauguració dimecres 7 d’abril
a les 18 h

EXPOSICIÓ

EL SENTIT DE LES FLORS

DEL 6 AL 29 D’ABRIL
Inauguració divendres 9 d’abril
a les 18 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. LA MÀGIA A
L’ANTIC EGIPTE

DIJOUS 8 D’ABRIL
A les 18.30 h

PODCAST EN
DIRECTE

MALEÏTS MALPARITS, EN
DIRECTE!

DIVENDRES 9 D’ABRIL
A les 18 h

DANSA

BESTIARI (FRAGMENT)

DISSABTE 10 D’ABRIL
A les 18.30 h

COL·LOQUI

EL PARC I LES OMBRES

DIMARTS 13 D’ABRIL
A les 19 h

TALLER

EL CÒMIC A TRAVÉS DEL
COLLAGE NARRATIU

DIMECRES 14, 21 I 28 D’ABRIL
A les 18 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. JUTJANT
SÒCRATES

DIJOUS 15 D’ABRIL
A les 19 h

CONCERT

MADOR

DIVENDRES 16 D’ABRIL
A les 19 h

EN FAMÍLIA

LA VERITAT DE LES
PRINCESES

DISSABTE 17 D’ABRIL
A les 17.30 h

CONFERÈNCIA

MÚSICA CLÀSSICA. LES
MILLORS CANTANTS

DIJOUS 22 D’ABRIL
A les 19 h

SANT JORDI

CONSULTEU DIFUSIÓ
ESPECÍFICA

DANSA

PRESENTACIÓ:
VALENZUELA DANCE

16

DIVENDRES 29 D’ABRIL
A les 18.30 h

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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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/

