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íNDEx

Fotografia portada: Dídac Pla 

SERVEIS

Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais

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 acti-
vitats de l’agenda cultural és necessari inscriure-s’hi prè-
viament. La inscripció es pot fer a la recepció del centre o 
en línia a través del web canverdaguer.com a partir del 15 
d’abril de 2021.

CÒMICLLEGENDA



3

AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

MAIG

ExPOSICIÓ EN LíNIA 
CIRC (COL·LECTIU D’IL·LUS-
TRADORS DE RUBí CITY)

DEL 3 DE MAIG AL 30 DE JUNY
Inauguració dilluns 3 de maig a 
les 18 h 

A càrrec de diversos artistes del 
col·lectiu CIRC
Al web www. canverdaguer.com/
blog/exposicions-virtuals/

CIRC és un col·lectiu d’il·lustradors 
de Rubí, tant amateurs com pro-
fessionals, que neix de la necessi-
tat de tenir un espai on compartir 
experiències, ajuda i recursos 
entre els membres. Es proposen 
reptes i temàtiques per no parar 
de dibuixar, donant-se visibilitat 
a les xarxes socials, fent exposi-
cions, un fanzine digital mensual o 
col·laborant amb altres entitats de 
la ciutat de Rubí.

ExPOSICIÓ
20 ANYS DEL CONCURS 
DE CÒMIC DE NOU BARRIS

DEL 4 AL 29 DE MAIG 

A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer
Espai golfes
 
Una exposició especial, produïda 
l’any 2019,  per celebrar la vinte-
na edició del Concurs de còmic 
de Nou Barris. En aquesta expo-
sició es podrà veure una recopila-
ció dels treballs guanyadors des 
dels inicis del concurs, l’any 2000, 
fins a l’edició número vint.  

ExPOSICIÓ
MOSTRA DEL TALLER DE 
CÒMIC DE CAN VERDAGUER

DEL 4 AL 28 DE MAIG 
Inauguració dimarts 4 de maig a 
les 18 h  
A càrrec de l’alumnat dels tallers 
de còmic de Can Verdaguer
Espai expositiu recepció

En aquesta exposició podrem 
veure els treballs que ha fet 
l’alumnat dels tallers de còmic 
de Can Verdaguer. Veurem el re-
sultat final de dos trimestres tro-
bant-se cada divendres a la tarda 
per aprendre les tècniques que 
envolten el món del còmic i evo-
lucionar cap a un treball final que 
reflecteix tot allò que han après.
  
ExPOSICIÓ
US

DEL 4 AL 28 DE MAIG 
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Inauguració dimecres 5 de maig
A càrrec de Sara Soler
Espai expositiu 1

Sara Soler presenta US, una 
novel·la gràfica en la qual parla de 
l’experiència que van viure la seva 
parella i ella quan aquesta es va 
adonar que era una dona i va co-
mençar la seva transició de gène-
re. A través d’aquesta experiència 
tracta temes com el feminisme, la 
inclusivitat i el col·lectiu LGBT en 
clau d’humor. És una història apta 
per a totes les edats, que es publi-
carà a finals de maig. A l’exposició 
podràs veure alguns fulls de la 
novel·la, així com esbossos.

CÒMIC ALS INSTITUTS
DISSENYA EL TEU 
PERSONATGE

Primera setmana de maig
A càrrec de Dani Gómez
Activitat dirigida als instituts del 
barri

L’il·lustrador Dani Gómez en-
senyarà a l’alumnat quin és el 
llenguatge de les formes perquè 
aquests puguin crear els seus 
propis personatges.

CÒMIC A LES ESCOLES
EI, VOLS FER UNA TIRA 
CÒMICA?

Segona setmana de maig
A càrrec de Dani Gómez
Activitats dirigida a l’alumnat de 
cicle superior de les escoles del 
barri

Quines característiques ha de 
tenir una tira còmica? Dani Gó-
mez explicarà als nens i nenes 
com han de ser, i al final cada 
alumne dibuixarà la seva pròpia 
tira còmica.

PORTA REVIU

CONCERT 
LES FESTES JA SÓN AQUí! 

DIMECRES 5 DE MAIG 
A les 17.30 h
A càrrec de Seniors en Allegro

Els nostres Seniors no s’han 
volgut perdre l’ocasió, i han pre-
parat un concert d’allò més es-
pecial per celebrar les festes del 
barri. Repassaran les melodies 
més conegudes de la música 
popular. Segur que et sonaran 
tots els temes.

MÚSICA 
PANDORA MUSIC

DIJOUS 6 DE MAIG 

F
ot

og
ra

fia
: S

ar
a 

S
ol

er

F
ot

og
ra

fia
: C

V



5

AGENDA CULTURAL

A les 18 h
A càrrec de les dones de Teatre 
Pandora

Vine a recordar els ritmes, me-
lodies i lletres que repassaran 
tota una vida d’èxits. Gaudeix 
de cançons en playback que, 
juntament amb una posada en 
escena ben treballada, et trans-
portaran a temps passats! 

MICRO OBERT
ESPAI D’ExPRESSIÓ 
LLIURE PER A JOVES

DIVENDRES 7 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec del Casal de joves
Informació i inscripcions: 
jovesnoubarrissud@gmail.com 

Durant l’activitat, es projectarà 
el videoclip que els alumnes del 
Flos i Calcat han preparat en 
coordinació amb la Plataforma 
per la llengua.

DANSA
BOLLYWOOD AL JARDí

DISSABTE 8 DE MAIG 
A les 17 h
A càrrec de Can Verdaguer

De la mà de Mitali i Janavi, 
Naisha Bollywood, Chamak 
Bollywood, Parivaar i el duo 
d’Andrea Meraki i Laura Kunda-
lee viatjarem per les terres de la 
India a ritme de bollywood.

CONCERT
CONCERT JOVE 

DISSABTE 8 DE MAIG 
A les 19 h

Organitza Porta-Cultural

Què passa quant juntes a Ma-
teolika, Perrocker i El Sobrino del 
Diablo, tres roquers del panorama 
musical de Barcelona? 
Vine a gaudir d’aquests grans 
músics! No te’n penediràs!

TEATRE
TEATRE NAIA 

DIUMENGE 9 DE MAIG 
A les 17.30 h
A càrrec de la cia Teatre Naia
   
Què defineix la felicitat? Tenir-ho 
tot o l’esperança d’aconseguir 
alguna cosa? Dues situacions 
tan oposades podrien no ser tan 
diferents. La companyia teatral 
resident a Can Verdaguer ens 
presenta la seva nova obra. 

CONFERÈNCIA LITERÀRIA
EL PAíS DELS CECS. 
VíCTOR GARCíA TUR 

DIMARTS 11 DE MAIG  
A les 19 h
A càrrec de La colleta d’en 
Rebassa

Premi Mercè Rodoreda del 2018, 
El país dels cecs narra un exili 
català a l’Argentina en què Bor-
ges (Jordi) és un autor de Barce-
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lona, 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. LES MÒMIES 
ANIMALS 

DIJOUS 13 DE MAIG 
A les 18.30 h
A càrrec de Marta de la Vega, his-
toriadora i difusora del patrimoni

Un dels aspectes més lligats a la 
cultura faraònica és la momifica-
ció. Però potser és més desco-
negut el procés d’embalsamar 
alguns animals que vivien a 
Egipte. Animals sagrats, exvots, 
menjar..., ens acostarem a les 
categories de mòmies animals 
i a les principals necròpolis on 
s’enterraven.

TALLER
LES ONOMATOPEIES 
EN EL CÒMIC 

DIVENDRES 14 DE MAIG 
A les 18 h 
A càrrec d’Espai Daruma

Els lectors de manga ho sa-
ben de sobres: el manga està 
ple d’onomatopeies, i per això 
les històries sembla que tin-
guin banda sonora: boom, xas!, 
zuuum, ding dong dang dong..., 
que el nostre cap dota la his-
tòria de context sonor. Podríem 
pensar que els sons són només 
això, sons, i que per això seran 
els mateixos en qualsevol idio-
ma, però... Ah, no! Per això us 
proposem jugar amb ells: veu-
rem com canvien les onoma-
topeies d’una llengua a l’altra i 
com alguns sons, com el lladruc 
d’un gos, sona completament di-
ferent segons si el gos és català 
o japonès.
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi, 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció. 

MONOGRÀFIC
INTRODUCCIÓ AL DIBUIx 
CÒMIC UTILITZANT 
EL PHOTOSHOP 

DIMECRES 19 DE MAIG 
A les 18:30 h
A càrrec d’Héctor Màrquez, talle-
rista de còmic
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Introducció bàsica a Photoshop 
per a dibuix i còmic, un taller 
on s’ensenyaran les diferents 
eines i com funcionen les dife-
rents capes del programa, ni-
vell bàsic que serveixi a mode 
d’introducció al programa. 
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi, 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. JUTJANT SÒCRA-
TES

DIJOUS 20 DE MAIG 
A les 19 h 
A càrrec de Marc Mendoza Sa-
nahuja, doctor en Història Anti-
ga, especialista en Alexandre el 
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs 
i l’Àsia central hel·lenística

El judici i mort de Sòcrates en-
cara romanen en el nostre ima-
ginari com un acte d’absoluta 
coherència i com una demostra-
ció de la irracionalitat humana. 
Però com aquest famós filòsof va 
acabar bevent la mortal cicuta? 
En aquesta xerrada ens acosta-
rem a la figura de Sòcrates, als 
motius que el dugueren davant 
del tribunal i com transcorregué 
aquest judici, un dels més famo-
sos de la història de la humanitat.

CONCERT
JULIETTE ROBLES

DIVENDRES 21 DE MAIG 
A les 19 h
A càrrec de Juliette Robles
Entrada gratuïta amb taquilla in-
versa

Immersió és el projecte de Ju-
liette Robles, cantant d’origen 
chanka expropiada d’Abyayala 
nascuda a Barcelona. Amb 
aquest projecte vol compartir un 
viatge per les sonoritats de la 
cultura andina i la seva conne-
xió amb l’aigua com a element 
sagrat. En aquesta travessia 
simbòlica vol donar veu a mites, 
llegendes, creences que for-
men part de la diversa cultura 
d’Abyayala i que avui dia resis-
teixen i continuen resistint.

MONOGRÀFIC
TALLER AUTOBIOGRÀFIC 
DE CÒMIC AMB HUMOR 

DIMECRES 26 DE MAIG 
A les 18:30 h
A càrrec d’Héctor Màrquez, talle-
rista de còmic
  
Introducció a l’humor gràfic a 
partir de vivències autobiogràfi-
ques, a partir de les quals ens 
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crearem la nostra caricatura 
que utilitzarem en la tira còmi-
ca. Pensa una idea divertida o 
còmica que t’hagi passat recen-
tment i la traslladarem al còmic. 
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi. 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció.

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. LES MI-
LLORS INSTRUMENTISTES 

DIJOUS 27 DE MAIG 
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, 
músic, component del grup 
Remor de Mar, conferenciant i 
professor de tallers de música 
clàssica

No cal tenir coneixements musi-
cals previs per assistir a aques-
ta sessió
Segueix el cicle de conferències 
per conèixer i posar en relleu el 
paper de les dones dins el món 
de la música clàssica. Ara és 
el torn de les instrumentistes, 
aquelles que ens fan gaudir de 
solos d’instruments com el  pia-
no o el violoncel, entre d’altres. 
Parlarem de les més destaca-
bles i que malauradament han 
passat desapercebudes. 

TAULA RODONA
L’HUMOR VE EN ESCALA DE 
GRISOS 

DIVENDRES 28 DE MAIG 
A les 18 h
A càrrec de Marta Masana, Ma-
ribel Carod i Irene Márquez, mo-
dera Rocío Vidal

Les quatre il·lustradores parlaran 
de les diferents maneres de fer 
humor, de l’autocensura i de la 
llibertat d’expressió en aquesta 
taula rodona en línia.

EN FAMíLIA
SONA LA LLUM 

DISSABTE 29 DE MAIG 
A les 17.30 h
A càrrec de Cia. La Curiosa

Espectacle familiar de música 
i projeccions en directe creat a 
partir de petits quadres sonors 
que fan referència a escenes de 
la natura. Aquesta proposta ar-
tística us farà gaudir d’una expe-
riència polisensorial que explora 
diferents possibilitats plàstiques 
a partir de sonoritats variades.
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JUNY 

ExPOSICIÓ
21è CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS 

DEL 5 DE JUNY AL 21 
DE JULIOL 
Inauguració en línia el dissabte 5 
de juny a les 18 h  
A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer   
Espai expositiu golfes i Espai ex-
positiu 1
 
L’exposició mostra tots els tre-
balls participants en el 21è Con-
curs de còmic de Nou Barris, 
una edició especial que torna 
amb més força que mai després 
d’haver hagut de cancel·lar la 
de l’any passat. Vine a veure les 
obres participants i les guanya-
dores de l’edició d’enguany. 
El mateix dissabte 5 de juny es 
farà públic el veredicte del jurat a 
través d’una emissió en directe.

SETMANA DEL 
MEDI AMBIENT 

Del 31 de maig al 5 de juny a 
Can Verdaguer celebrem la Se-
tmana del medi ambient; aquí 
us deixem totes les activitats 
programades. Us recordem que 
cal inscripció prèvia per assistir 

a les activitats, la podeu fer a 
la recepció del centre o a can-
verdaguer.com a partir del 15 
d’abril.    

CONFERÈNCIA
COM ESTALVIAR ENERGIA
A CASA TEVA? 

DILLUNS 31 DE MAIG 
A les 18.30 h
A càrrec de Marta Gudiol, cap 
d’Unitat de l’Institut Català 
d’Energia

Una bona part de l’energia que 
es consumeix als habitatges es 
perd a través de parets i fines-
tres o es malbarata pel consum 
excessiu de la calefacció, els 
electrodomèstics o els siste-
mes d’enllumenat poc eficients. 
Aprèn a fer un millor ús de 
l’energia a casa teva. La sessió 
es dinamitzarà amb un divertit 
qüestionari participatiu.

TALLER 
EL MILLOR RESIDU ÉS EL 
QUE NO ES PRODUEIx!

DIMARTS 1 DE JUNY 
A les 18.30 h
A càrrec de MEL Educació am-
biental 

En aquest taller parlarem sobre 
quines pràctiques podem adop-
tar en el dia a dia per REDUIR i 
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no generar residus a les nostres 
llars,  i acabarem confeccionant, 
cadascú, un embolcall sosteni-
ble (boc’n’roll) per als entrepans. 
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi, 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció.

TALLER
DIBUIxEM L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA 

DIMECRES 2 DE JUNY 
A les 18.30 h
A càrrec de Jordi Barenys i Haya, 
il·lustrador

Aprendre el procés de crea-
ció, metodologia i eines de 
feina d’un il·lustrador quan té 
l’encàrrec de crear un cartell so-
bre l’emergència climàtica. 
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi, 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció. 

TALLER   
ESTAMPACIÓ DE LEMES 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

DIVENDRES 4 DE JUNY 
A les 18.30 h
A càrrec de Patri Gómez, artista 
visual

En aquest taller aprendrem a 
fer i a estampar lemes contra el 
canvi climàtic! 
Observacions: segons les res-
triccions per la covid que hi hagi, 
el taller serà impartit en línia o 
presencialment; demaneu infor-
mació quan feu la inscripció.

CONFERÈNCIA 
EGIPTE. UN DO DEL NIL 

DIJOUS 3 DE JUNY 
A les 18 h
A càrrec de Núria Castellano i 
Solé, doctora en Història, espe-
cialista en Egiptologia i membre 
de la Missió Arqueològica a Oxi-
rrinc (Egipte)

Egipte és un do del Nil. Així ho 
deien els antics viatgers i així 
ho veien els propis egipcis. La 
natura implacable els envoltava: 
la crescuda del Nil marcava les 
collites, el desert inhòspit esta-
va ple de perills i les muntanyes 
perfilaven el paisatge. Passeja-
rem per Egipte per conèixer la 
natura del país dels faraons.

F
ot

og
ra

fia
: J

or
di

 B
ar

en
ys

 i 
H

ay
a

F
ot

og
ra

fia
: P

D



11

AGENDA CULTURAL

PRESENTACIÓ
ANUNCI DELS TREBALLS 
GUANYADORS DEL 21è 
CONCURS DE CÒMIC DE 
NOU BARRIS

DISSABTE 5 DE JUNY 
A les 18.30 h  
A càrrec de Rocío Vidal y Marta 
Masana

Aquest any, els treballs guanya-
dors del 21è Concurs de còmic 
de Nou Barris s’anunciaran en 
línia! No et perdis el directe a 
https://canverdaguer.com/emis-
sio-en-directe/!

CONFERÈNCIA LITERÀRIA
LAURA A LA CIUTAT DELS 
SANTS. MIQUEL LLOR 

DIMARTS 8 DE JUNY 
A les 19 h  
A càrrec de La colleta d’en Rebassa 

La novel·la ambientada a Vic, 
narra el viatge iniciàtic de Laura 
i el seu desenvolupament com a 
persona. La imatge negativa del 
món rural i catòlic va causar una 
forta polèmica que va fer que 
Llor compongués una segona 
part, El somriure dels sants, en 
la qual es matisa aquest retrat 
pessimista.

CONFERÈNCIA 
INTRODUCCIÓ AL MANGA 

DIMECRES 9 DE JUNY 
A les 18.30 h  
A càrrec d’Espai Daruma

Què saps del manga? Co-
mençant amb un petit quiz, a 

través de preguntes, veiem què 
sabeu del manga, i tots plegats 
aprenem més d’aquest art, 
d’alguns dels títols més cone-
guts, aquells autors que més 
han influït o els personatges 
que ens van robar el cor amb 
l’arribada del manga i l’anime a 
les nostres pantalles, entre mol-
tes altres coses.

CONFERÈNCIA 
GRÈCIA. LES DES-
VENTURES DE PLATÓ

DIJOUS 10 DE JUNY 
A les 19 h  
A càrrec de Marc Mendoza Sa-
nahuja, doctor en Història Anti-
ga, especialista en Alexandre el 
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs 
i l’Àsia central hel·lenística

Les idees filosòfiques de Plató 
han estat de les més influents 
de la història de la humanitat. 
De fet, segons el filòsof anglès 
Alfred North Whitehead, “tota la 
filosofia occidental es redueix a 
una sèrie de notes escrites al 
marge de les pàgines de Plató”. 
Però darrere de les idees, hi ha-
via un home amb una biografia 
molt interessant i amb múltiples 
facetes, des del món de l’esport 
fins als assumptes d’estat.
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CONFERÈNCIA 
MÚSICA CLÀSSICA. LES 
MILLORS COMPOSITORES

DIJOUS 17 DE JUNY 
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 musi-
cals previs per assistir a aques-
ta sessió
Amb aquesta quarta sessió tan-
quem el cicle del paper de les 
dones dins el món de la música 
clàssica. En aquesta última oca-
sió parlarem de les composito-
res, les millors ments femenines 
que han compost melodies i 
grans temes de la música clàs-
sica però que, malgrat tot, han 
passat desapercebudes. Vine a 
conèixer-les!

CONCERT
DAVID PUJADE QUARTET 

DIVENDRES 18 DE JUNY 
A les 19 h  
A càrrec de David Pujade Quartet 

El quartet ens presenta un pro-
jecte fresc de lliure composició 
i interpretació, trencant esque-
mes. Acompanyat per músics 
de primera línia (David Pujade a 
la guitarra, teclat i veu, Andrea 
Grimaldi a la guitarra, Pipo Vidal 
al contrabaix i Ricard Monné a la 
bateria), ofereix un repertori va-
riat en estils alhora que homogeni 
i que ha presentat en espais de la 
més variada índole. L’espectacle 

Més que Personal segueix crei-
xent, incorporant nous temes al 
seu disc Personal. Una experièn-
cia per gaudir-la.

EN FAMíLIA
ESPECTACLE: TINA 
I EL MITJÓ PERDUT

DISSABTE 19 DE JUNY 
A les 17.30 h  
A càrrec de Mireia Juanals

Alguna vegada us heu preguntat 
on van a parar tots els mitjons 
que desapareixen a la rentado-
ra? Quan la Tina perd el seu mi-
tjó preferit, decideix endinsar-se 
a la rentadora per recuperar-lo. 
Una aventura per un món nou 
ple de pirates, cançons, aventu-
res i criatures entremaliades.
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ENTITATS

Per tal de complir amb les restric-
cions i mesures preventives de la 
COVID-19, algunes de les entitats 
que normalment podeu trobar al 
centre han suspès la seva activi-
tat o l’han modificat per adaptar-la 
a les indicacions sanitàries. Si vo-
leu contactar amb alguna d’elles 
recomanem consultar primer a la 
informació del centre cívic per te-
lèfon 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 dinà-
mica de dinamització del territori
asociacionportacultura@gmail.com

Associació per a la sensibilit-
zació 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 esdeve-
niments 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 se-
ves veus. El grup dinamitza dife-
rents 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. Dinamit-
zen 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 ter-
túlies literàries

La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a 
21 h
Trobades amb les temàtiques 
següents: la narrativa de lectu-

ENTITATS
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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 ter-
túlies 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

ENTITATS
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AGENDA

MAIG
EXPOSICIÓ EN 
LÍNIA

CIRC (COL·LECTIU 
D’IL·LUSTRADORS DE RUBÍ 
CITY)

DEL 3 DE MAIG AL 30 DE JUNY  
Inauguració dilluns 3 de maig 
a les 18 h

EXPOSICIÓ 20 ANYS DEL CONCURS DE 
CÒMIC DE NOU BARRIS

DEL 4 AL 29 DE MAIG 

EXPOSICIÓ MOSTRA DEL TALLER DE 
CÒMIC   

DEL 4 AL 28 DE MAIG 
Inauguració dimarts 4 de maig 
a les 18 h  

EXPOSICIÓ US DEL 3 AL 29 DE MAIG 
Inauguració dimecres 5 de maig 
a les 18 h  

CÒMIC ALS 
INSTITUTS

DISSENYA EL TEU 
PERSONATGE 

Primera setmana de maig 

CÒMIC A LES 

ESCOLES

EI, VOLS FER UNA TIRA 
CÒMICA?

Segona setmana de maig

PORTA REVIU Del 3 al 9 de maig

CONCERT LES FESTES JA SÓN AQUÍ! DIMECRES 5 DE MAIG  
A les 17.30 h

CONCERT PANDORA MUSIC DIJOUS 6 DE MAIG  
A les 18 h

MICRO OBERT ESPAI D’EXPRESSIÓ LLIURE 
PER A JOVES

DIVENDRES 7 DE MAIG
A les 19 h

DANSA BOLLYWOOD AL JARDÍ DISSABTE 8 DE MAIG  
A les 17 h

CONCERT CONCERT JOVE DISSABTE 8 DE MAIG  
A les 19 h

TEATRE TEATRE NAIA  DIUMENGE 9 DE MAIG  
A les 17.30 h 

CONFERÈNCIA 
LITERÀRIA

EL PAÍS DELS CECS. 
VÍCTOR GARCÍA TUR  

DIMARTS 11 DE MAIG   
A les 19 h 

CONFERÈNCIA EGIPTE. LES MÒMIES 
ANIMALS 

DIJOUS 13 DE MAIG  
A les 18.30 h

TALLER LES ONOMATOPEIES EN EL 
CÒMIC  

DIVENDRES 14 DE MAIG  
A les 18 h 

MONOGRÀFIC INTRODUCCIÓ AL DIBUIX 
CÒMIC UTILITZANT EL 
PHOTOSHOP  

DIMECRES 19 DE MAIG  
A  les 18:30  h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. JUTJANT 
SÒCRATES 

DIJOUS 20 DE MAIG  
A les 19 h 

CONCERT JULIETTE ROBLES DIVENDRES 21 DE MAIG  
A les 19 h

MONOGRÀFIC TALLER AUTOBIOGRÀFIC 
DE CÒMIC AMB HUMOR

DIMECRES 26 DE MAIG  
A les 18:30 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. LES MI-
LLORS INSTRUMENTISTES

DIJOUS 27 DE MAIG  
A les 19 h

TAULA RODONA L’HUMOR VE EN ESCALA DE 
GRISOS

DIVENDRES 28 DE MAIG 
A les 18 h

EN FAMÍLIA SONA LA LLUM DISSABTE 29 DE MAIG 
A les 17.30 h
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AGENDA

JUNY
EXPOSICIÓ 21è CONCURS DE CÒMIC 

DE NOU BARRIS  
DEL 5 DE JUNY AL 21 DE 
JULIOL  
Inauguració dissabte 5 de juny 
a les 18 h  

SETMANA DEL 
MEDI AMBIENT 

Del 31 de maig al 5 de juny 

CONFERÈNCIA COM ESTALVIAR ENERGIA 
A CASA TEVA?  

DILLUNS 31 DE MAIG  
A les 18.30 h

TALLER EL MILLOR RESIDU ÉS EL 
QUE NO ES PRODUEIX! 

DIMARTS 1 DE JUNY  
A les 18.30 h

TALLER DIBUIXEM L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA  

DIMECRES 2 DE JUNY  
A les 18.30 h

TALLER ESTAMPACIÓ DE LEMES 
CONTRA EL CANVI 
CLIMÀTIC

DIVENDRES 4 DE JUNY  
A les 18.30 h

 CONFERÈNCIA EGIPTE. UN DO DEL NIL DIJOUS 3 DE JUNY  
A les 18 h

 PRESENTACIÓ ANUNCI DELS TREBALLS 
GUANYADORS DEL 21è 
CONCURS DE CÒMIC DE 
NOU BARRIS

DISSABTE 5 DE JUNY  
A les 18.30 h  

CONFERÈNCIA 

LITERÀRIA

LAURA A LA CIUTAT DELS 
SANTS. MIQUEL LLOR 

DIMARTS 8 DE JUNY  
A les 19 h 
 

CONFERÈNCIA INTRODUCCIÓ AL MANGA DIMECRES 9 DE JUNY  
A les 18.30 h  

CONFERÈNCIA GRÈCIA. DESVENTURES 
DE PLATÓ 

DIJOUS 10 DE JUNY  
A les 19 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. 
LES MILLORS 
COMPOSITORES

DIJOUS 17 DE JUNY  
A les 19  h 

CONCERT DAVID PUJADE QUARTET DIVENDRES 18 DE JUNY  
A les 19 h

EN FAMÍLIA ESPECTACLE: TINA I EL 
MITJÓ PERDUT

DISSABTE 19 DE JUNY  
A les 17.30 h



CENTRE CÍVIC 
CAN VERDAGUER 
Piferrer, 94 -100 
08016 Barcelona
Tel. 93 276 80 77

info@canverdaguer.com
canverdaguer.com
segueix-nos a facebook:
centreciviccanverdaguer 
twitter.com@CanVerdaguer
twitter.com@BCN_NouBarris
www.instagram.com/centreciviccanverdaguer/ 

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

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

MAPA 

HORARISADREÇA

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

Dotat d’anell acústic
Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda
Senyalització en braile
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CARRER PIFERRER

AV. RIO DE JANEIRO

PASSEIG D’ANDREU NIN

AVINGUDA MERIDIANA

PARC ESPORTIU
DE CAN DRAGÓ

PLAÇA SOLLER

CARRER DE SANTAPAU


