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Totes les activitats de l’agenda cultural tenen aforament
limitat per tal de complir amb la normativa per la prevenció
dels contagis de la COVID-19. Per tant, per assistir-hi és
necessari inscriure-s’hi prèviament. La inscripció es pot
fer a la recepció del centre o en línia a través del web canverdaguer.com a partir del 14 de juny de 2021.

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 14 de juny
PERÍODE DE DEVOLUCIONS: del 14 de juny al 3 de juliol
HORARI D’INSCRIPCIONS:
		 de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h
INICI ACTIVITATS: 5 de juliol

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.

LLEGENDA

N

NOVETAT

Fotografia portada: Dídac Pla
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CÒMIC

NORMATIVA

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• 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 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. Abans
del 3 de juliol, els usuaris que hagin fet el pagament amb targeta o per imposició bancària
s’hauran de presentar al centre per procedir
a la devolució corresponent.
• En cas que l’usuari es doni de baixa d’un taller en què està inscrit, haurà de notificar-ho
durant el període de devolucions.
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a aquelles persones que presentin un informe mèdic en què es demostri
que no poden fer aquell taller. El justificant ha
d’estar entregat al centre com a data màxima
el 9 de juliol, després no es podrà realitzar
cap devolució.
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona
amb un 50% les persones empadronades al
municipi i en situació d’atur. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per centre
i persona quan aquesta s’inscrigui durant el
període i aporti la documentació requerida
abans del 9 de juliol (DARDO o vida laboral
i padró vigents).
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona
amb un 50 o 75% les persones empadronades al municipi i amb carnet de discapacitat.
Per saber de quin descompte podeu gaudir,

pregunteu a la recepció del centre. Aquest
ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per
centre i persona quan aporti la documentació
requerida abans del 9 de juliol (pregunteu a
la recepció del centre quina documentació es
requereix).
• No s’acceptarà cap inscripció amb la reducció fora de les dates marcades del període
d’inscripcions, exactament del 14 de juny al
3 de juliol.
• 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 en què es
faci 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.

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais
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CONDICIONS DE LES SESSIONS VIRTUALS
Per a les sessions realitzades mitjançant la modalitat en línia, incloses les videoconferències,
caldrà la inscripció prèvia de l’alumne/a a la plataforma indicada pel Centre Cívic Can Verdaguer, fet que li permetrà accedir a explicacions i continguts de manera virtual. Accedir-hi
suposarà el compliment de les condicions següents:
• La sessió (imatge, so i xat) podria ser gravada a fi de facilitar-ne, amb posterioritat, el contingut als participants. De manera que la participació dels alumnes durant la sessió implica l’autorització expressa a ser gravat. En cas que algun assistent s’oposi a l’enregistrament haurà de
silenciar el micròfon i apagar la càmera, i podrà interactuar a través del xat.
• La veu i les imatges que es gravin durant aquestes sessions només es recolliran amb la finalitat de millorar el curs educatiu i facilitar-ne el contingut a aquests usuaris, si escau.
• Queda prohibida la captació i/o enregistrament de la sessió per part de l’alumnat, així com la
seva reproducció o difusió, en tot o en part, sigui com sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, que pot derivar en
les responsabilitats legals pertinents.
• En cap cas l’alumnat podrà distribuir a tercers els enllaços per accedir a la sessions virtuals.
• Només es permetrà la reproducció del material gravat, però no descarregar-lo.
• S’adverteix a l’alumnat que ha de preparar adequadament el seu espai d’interacció, de manera que es protegeixi la intimitat familiar i la de tercers.
• L’usuari haurà de respectar la resta d’assistents del curs. L’alumnat ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres. Es podran suprimir aquells missatges que
puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del curs.
En tot cas s’eximirà el Centre Cívic Can Verdaguer (i l’empresa gestora Club Lleuresport) de
qualsevol reclamació per incompliment d’aquestes condicions.
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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 farà 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 cinc minuts més tard
de la teva hora, no podrem atendre’t.
• És obligatori l’ús de les mascaretes a dins del centre cívic.
• 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-ne l’aforament.
• Cal limitar els moviments dins de l’edifici, per això 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 MESURES
SEGÜENTS PER GARANTIR LA TEVA SEGURETAT:
• Reducció d’aforament de les sales.
• 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 la crisi 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 fer-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.
Els tallers són presencials i no hi ha lloc a sol·licitar que les sessions siguin virtuals. El canvi de
format és unilateral per part del centre i no a demanda de les persones usuàries.
S’informarà d’aquests possibles canvis amb antelació, així com del suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.
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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

MONOGRÀFICS

AMANIDES D’ESTIU

CLUB SANDVITX

12 de juliol
Dilluns de 18.30 a 20 h
Preu: gratuït
Places: 6

5 de juliol
Dilluns de 18.30 a 20 h
Preu: gratuït
Places: 10
Arriba l’estiu i convides a berenar les teves amistats a casa,
però no tens gaire temps, encara que tens ganes de fer alguna
cosa especial... Això t’interessa!
La mama Alicia ens ensenyarà
a fer uns sandvitxos deliciosos
per compartir amb aquelles persones que més estimes!
A càrrec de La mama Alicia.
PIZZA
6 de juliol
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: 9,15 €
Places: 6
Observacions: taller presencial.
Cada persona inscrita treballarà
els seus ingredients de forma
individual.
Ja n’hi ha prou de pizzes congelades! A partir d’avui seràs el rei
de les pizzes. En aquest taller
aprendràs com fer una massa
de pizza a casa que no tindrà
res a envejar a la del millor pizzer napolità.
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Fa calor, s’apropa l’hora de dinar
i no saps què fer. Si t’apuntes a
aquest monogràfic no tornaràs a
tenir aquest problema! La mama
Alicia ens ensenyarà unes quantes receptes d’amanides boníssimes i fàcils de fer!
A càrrec de La mama Alicia.
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA
14 de juliol
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Preu: 7,31 €
Places: 10
Observacions: adreçat a totes
les edats.
Vols aprendre a parlar en la llengua de signes catalana? Amb
aquest curs començaràs el teu
apropament a aquest idioma.
A càrrec d’Andrea Montero, intèrpret de llengua de signes.
MEDITACIÓ, RESPIRACIÓ,
RELAXACIÓ I SO
19 de juliol
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 5,48 €

TALLERS

Places: 10
Sessió per practicar exercicis
senzills de respiració (pranaiama) a través dels quals ens
observarem per meditar. Acompanyarem la sessió amb sons
de bols tibetans i de quars, i
altres instruments per elevar la
vibració, per relaxar-nos i practicar una altra manera de meditar.

IOGA AMB NADONS
Del 6 al 27 de juliol
Dimarts de 9.35 a 10.35 h
Preu: 14,62 €
Places: 10

Observacions: s’hi poden inscriure aquelles persones que
coneguin les quatre sevillanes.

Observacions: si ha estat un
part vaginal i la recuperació és
relativament ràpida, es pot començar als quaranta dies. Si
ha estat per cesària, es pot començar el taller després de dos
mesos. Cal portar màrfega.
A través de postures de ioga, estiraments i tècniques de respiració adaptats al postpart, podràs
recuperar i desenvolupar la força
i l’estabilitat central del cos. Enfocarem la pràctica a tonificar el
sòl pelvià, la faixa abdominal, la
recol·locació dels òrgans interns
i de la matriu i l’alineació de la
columna vertebral, per tornar la
postura corporal a la seva forma
natural. Mares i nadons trobaran
un espai per relaxar-se, gaudir
i compartir. També treballarem
els abdominals hipopressius.

BENESTAR I SALUT

IOGA PER A EMBARASSADES

DANSA
Tots els tallers de dansa es realitzaran presencials en els diferents espais exteriors dels quals
disposem el centre.
SEVILLANES INTERMEDI
Del 7 al 28 de juliol
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 21,98 €
Places: 6

IOGA
Del 5 al 26 de juliol
Grup A: dilluns de 17.45 a 19.15 h
Del 8 al 29 de juliol
Grup B: dijous de 17.45 a 19.15 h
Preu: 21,93 €
Places: 6
Observacions: cal portar màrfega.
Connecta amb el teu cos i relaxa
la ment a través de les postures,
la respiració i la meditació.

Del 6 al 27 de juliol
Dimarts de 10.45 a 12.15 h
Preu: 21,93 €
Places: 6
Observacions: cal portar màrfega.
Són classes per poder treballar
l’escolta d’una mateixa, donar
l’espai per sentir el teu cos, per
conèixer-te, per poder portar el
límit físic i emocional i veure’t com
reacciones, com amb l’ajuda de la
respiració pots traspassar aquest
límit, sentir la intensitat en el teu
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cos i sostenir-la, alliberar la tensió i deixar-la anar. El part és el
moment més animal d’una dona,
quan sents la teva força interior.
Treballem tot això amb àssanes,
pranaiames, exercicis de resistència, mantres i un tancament de
relaxació.
A les classes tindràs l’oportunitat
d’estar amb dones com tu, compartint inquietuds i ajudant-vos entre vosaltres, formant aquesta tribu
tan important per a la maternitat.
MEMÒRIA
Del 7 al 28 de juliol
Dimecres de 16 a 17.30 h
Preu: 21,93 €
Places: 6
Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
La memòria és la capacitat
mental que ens permet guardar
o retenir una informació o un
conjunt de dades. Aquest curs
està pensat per a la gent preocupada pels oblits i les pèrdues
de memòria. Es treballaran tècniques i recursos que faran perdre la por i facilitaran una millor
qualitat de vida.
PILATES
Del 5 al 26 de juliol
Grup A: dilluns de 16.30 a 17.30 h
Places: 6
Del 6 al 27 de juliol
Grup B: dimarts de 19.15 a 20.15 h
Places: 10
Del 8 al 29 de juliol
Grup C: dijous de 16.30 a 17.30 h
Places: 6
Preu: 14,62 €
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Observacions: cal portar màrfega.
RESPIRACIÓ CONSCIENT I
ESTIRAMENTS			
Del 7 al 28 de juliol
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 21,93 €
Places: 6

N

Observacions: cal portar màrfega.
Taller en què farem un recorregut
per les diferents tècniques de respiració, per ser conscients de com
podem portar millor les nostres
emocions, sense deixar que elles
ens duguin com el corrent del riu.
Acompanyem la classe amb estiraments per seguir amb la musculatura a ple rendiment en el
nostre dia a dia.
SÒL PELVIÀ I ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS
Del 6 al 27 de juliol
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Preu: 14,62 €
Places: 6
Observacions: cal portar màrfega. A partir de la 12a setmana
després d’haver donat a llum; si
és abans, cal presentar el paper
de prescripció mèdica. Les dones embarassades i les persones amb hipertensió no poden
fer aquests exercicis.
Aquest taller consisteix a fer
exercicis indicats per a la ràpida recuperació de la dona en
el postpart, per col·locar els òrgans interns, tonificar el sòl pelvià, recuperar la cintura... A més
a més, serveix tant per a dones
com per a homes per reduir els
mals d’esquena.

TALLERS

STRETCHING

GUITARRA

Del 6 al 27 de juliol
Dimarts de 18.15 a 19.15 h
Preu: 14,62 €
Places: 10

Del 9 al 30 de juliol
Grup A (iniciació II) : divendres
de 18.45 a 19.45 h
Grup B (intermedi): divendres de
20 a 21 h
Preu: 21,93 €
Places: 5

Observacions: cal portar màrfega.
Aprendràs a estirar els músculs,
a relaxar el cos i a concentrar-te
en una bona respiració.

Observacions: a partir de 14 anys.

IDIOMES
Els tallers d’idiomes es mantenen en la modalitat en línia, ja
que el fet de dur posada la mascareta durant la realització del
taller dificulta l’aprenentatge.
ANGLÈS INICIACIÓ
Del 5 al 26 de juliol
Dilluns de 18 a 19.30 h
Preu: 18,64 €
Places: 10
CONVERSA EN ANGLÈS
Del 5 al 26 de juliol
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 18,64 €
Places: 10
Observacions: taller destinat a
persones que ja saben parlar
anglès i que vulguin practicar
la conversa, amb la finalitat de
millorar l’expressió oral i parlar
de manera fluida. Calen coneixements mínims d‘anglès en
comprensió oral.

MÚSICA
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tants, la que ens ha portat títols
tan coneguts com One Piece, Bola
de Drac, Kimetsu no Yaiba, Slam
Arriba la segona edició del CI- Dunk... I dels valors que sempre
MOC, del 28 de juny al 2 de ju- trobem en aquests títols: l’amistat,
liol, per a infants i joves d’entre l’esforç, la companyonia...
10 i 15 anys. Et pots inscriure a
partir del 14 de juny.
Et pots apuntar a les cinc sessions o a les que més t’agradin.
A més a més, són gratuïtes!
Totes les sessions seran conduïdes per experts de l’Espai
Daruma.

Fotografia: Espai Daruma

CIMOC

SESSIÓ 1: JAPONOLOGIA
MANGA: L’ESCOLA
I L’INSTITUT

SESSIÓ 3: BASES DEL PENSAMENT JAPONÈS I FES EL
TEU DARUMA

Fotografia: Espai Daruma

En aquesta sessió es tractaran
diferents temes de Japonologia
Manga, relacionats amb la joventut. Tractarem temes com el
bullying, les primeres relacions
amoroses, l’adolescència, els
instituts...

SESSIÓ 2: 50 ANYS DE LA
SHONEN JUMP
29 DE JUNY
Dimarts de 10 a 14 h

30 DE JUNY
Dimecres de 10 a 14 h
Parlarem sobre quins són
aquells valors que formen el pensament japonès i ho enllaçarem
fent manualitats: creant el nostre
propi Daruma. Es refereixen a ell
com un amulet, però és més que
això, es tracta d’un objecte que
ens acompanyarà, per recordarnos quin són els objectius que
ens hem marcat i com ens hem
d’esforçar per realitzar-los.
Fotografia: Espai Daruma

28 DE JUNY
Dilluns de 10 a 14 h

SESSIÓ 4: TIPUS I ESTEREOParlem de manga a través d’una TIPS DE LA HISTÒRIA JAPOde les seves revistes més impor- NESA
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1 DE JULIOL
Dijous de 10 a 14 h

Fotografia: Espai Daruma

En aquesta sessió veurem què
hi ha de real o no en alguns dels
personatges històrics que són
tan coneguts dins de la ficció japonesa (manga, cinema...), com
poden ser els samurais, els ninja,
les geishes, els monjos guerrers,
els yakuza...

SESSIÓ 5: INTRODUCCIÓ
AL JAPONÈS
2 DE JULIOL
Divendres de 10 a 14 h

Fotografia: Espai Daruma

En aquesta sessió tindrem un
petit contacte amb l’idioma;
aprendrem algunes de les expressions més comunes pels japonesos (a través de fragments
de vídeos d’anime, de manga...),
a presentar-nos i ho complementarem amb el taller de katakana,
en què aprendrem a escriure el
nostre nom en japonès.
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JULIOL
EXPOSICIÓ
21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS
DEL 5 DE JUNY AL 21
DE JULIOL
A càrrec del Centre Cívic Can
Verdaguer
Espai expositiu 1

seu únic treball, la seva passió i
el seu suport. Ens tornen a visitar a Can Verdaguer, amb un repertori increïblement ambivalent
de Canciones nuevas llenas de
canciones viejas, de versions i
de temes propis. Però, sobretot,
de cançons plenes d’emocions.
Bossa, bolero i rumba amb tocs
de jazz, tango, flamenc, rock
i pop. Un calaix, una guitarra i
dues veus transmetent des de
l’humor i l’amor. T’ho perdràs?

Fotografia: Canela’n’Drama

AGENDA CULTURAL

Fotografia: CV

Si encara no ho has fet, ja pots
venir a visitar l’exposició del 21è
Concurs de còmic de Nou Barris!
Una exposició en què trobaràs les
42 obres presentades en aquesta
edició i podràs veure quines han
sigut les obres guanyadores!

TARDES AL JARDÍ
CANELA’N’DRAMA
DIJOUS 1 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Canela’n’Drama
Al jardí de Can Verdaguer
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Canela’n’Drama és un duet que
ja porta als malucs set anys de
#NoParar, amb gairebé mil aventures i concerts per Europa i
Amèrica llatina. La música és el
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DANSA
RETAMA
DIVENDRES 2 DE JULIOL
A les 19 h i 20.15 h
A càrrec de ValenzuelaDance
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
El coreògraf i les ballarines exploren a través del moviment el
discurs i les emocions que pot
transmetre una cançó. Flor de
Retama és un tema de ritmes
tradicionals d’Ayacucho (Perú)
escrita amb ànima de protesta
per denunciar la repressió policial i reivindicar les víctimes
d’aquesta.
L’obra té una durada de mitja
hora i se’n faran dues sessions.
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ACTIVITAT FAMILIAR
TALLER DE PERCUSSIÓ I
DANSA MALINKÉ DE L’ÀFRICA DE L’OEST
DISSABTE 3 DE JULIOL
A les 17.30 h
A càrrec d’Associació Cultural
INUWALI KI FANY
Activitat de la Xarxa de Centres
Cívics de Barcelona en el marc
del Grec Festival
Activitat familiar dirigida a infants
de cinc o més anys acompanyats de la mare o el pare

ballarí i dos músics i compartirem
una estona de ritme i dansa, a
través de les quals coneixerem la
cultura malinké de l’Àfrica de l’oest.

Fotografia: IKF

Fotografia: ValenzuelaDance

Quan s’ompli el primer grup,
s’obrirà el segon.

TEATRE
NINGÚ NO EM VA AVISAR
DIMARTS 6 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de La Confusa
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
La Confusa, companyia resident
a Can Verdaguer, ens presenta
la seva obra Ningú no em va avisar. Ningú no em va avisar del
que em trobaria al començar a
ser adulta: “Sigues productiva,
queda bé amb tothom, estigues
llesta i bonica, tingues sexe,
compleix amb el que se’t demana, estigues sempre disponible”.
Ningú no em va avisar de tot el
que se m’exigiria.

Fotografia: Cia. La Confusa

L’Associació INUWALI KI FANY
ens porta un taller de dansa i
percussió africana malinké! Començarem amb un petit concert
de rebuda, amb instruments
melòdics, cant i dansa tradicional, i després ens dividirem en
dos grups: mentre uns ballen,
altres tocaran els instruments i
després ens canviarem els papers i ho farem a l’inrevés!
L’activitat estarà dirigida per un
13
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CONFERÈNCIA
GRÈCIA. PITÀGORES:
FILÒSOF, MATEMÀTIC, MÍSTIC
DIMECRES 7 DE JULIOL
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

DIJOUS 8 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Daniel Higiénico
Al jardí de Can Verdaguer
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Concert presentació en acústic
del seu nou disc Esperando a Robin Hood. Daniel Higiénico interpretarà les noves cançons i versions dels seus anteriors discos.
Cançó francesa, música celta,
ranxera, romanç medieval..., fins
a una jota mediterrània.
Un espectacle musicoteatral amb
les afilades lletres de Daniel que,
com sempre, utilitzarà el teatre,
la crítica, l’humor i la reflexió per
explicar-nos les seves originals
històries plenes d’ironia.

Fotografia: PD

Fotografia: D. Higiénico

Pitàgores ha quedat immortalitzat en la cultura popular a través
del seu famós teorema. No obstant això, les matemàtiques no
eren més que una part de tot un
sistema íntimament entrelligat en
què coneixement científic, misticisme i filosofia formaven un tot.
L’hermetisme de la seva escola
va fer que, des de l’Antiguitat,
múltiples llegendes i rumors hagin sorgit al voltant de l’obscura
figura de Pitàgores de Samos.

TARDES AL JARDÍ
DANIEL HIGIÉNICO PRESENTA ESPERANDO A
ROBIN HOOD

TALLER
TARDA DE DIBUIX AL JARDÍ
DIVENDRES 9 DE JULIOL
A les 18.30 h
A càrrec de Nadine Heitmier
Sabies que al jardí de Can Verdaguer es troba la palmera més alta

14
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CONCERT
DREAM ACADEMY
DISSABTE 10 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Dream Academy
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
El concert acústic de Dream
Academy presenta un gran
tastet del que trobareu a la
pel·lícula, amb la veu de cinc
grans intèrprets del repertori
musical. Direcció: Pamela Castro i Jose Amaya. Composició
musical: Jose Amaya. Piano i
guitarra: Jaime Albadalejo. Intèrprets: Ladrón de Guevara com a
Pablo, Silvia Gallifa com a Sofía,
Daniel Dylan com a Marc, Daniela Martínez com a Patricia, i
Daniel Pérez com a Dani. No et
perdis aquest espectacle ple de
música i deixa’t endur pel valor
de perseguir els teus somnis.

Fotografia: Dream Academy

DANSA
DANSES ORIENTALS
DISSABTE 10 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de diversos grups
Davant de l’IES Valldemossa
Tornen les danses orientals a
Can Verdaguer! Si vols passar
una bona tarda gaudint de diferents estils musicals ballats
per professionals i amants de la
dansa, aquesta és la teva!
Comptarem amb Bollywood Sitare, Chamak, Naisha, Janavi,
Mitali, Janajati, Parivaar, Estudio Danzarabic, Estudio Alnuart,
Marta Sánchez, Mónica Ginés,
Andrea Meraki i Laura Kunadalee, entre altres.

Fotografia: CV

Fotografia: Pexels

de Barcelona? I que hi ha dues
fonts? Si t’agrada dibuixar, en
aquesta sessió de dibuix al jardí
ens ajuntarem per plasmar sobre
un paper, amb la tècnica que preferiu, l’entorn del jardí del centre!
La dibuixant Nadine Heitmer ens
acompanyarà per resoldre els
dubtes que ens puguin sorgir i
donar-nos un cop de mà per definir millor el nostre estil!
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TEATRE
LA ESCUELA DE DON
SILVESTRE

DIMECRES 14 DE JULIOL
A les 18.30 h
A càrrec de Seniors en allegro

Fotografia: CV

Els Seniors en allegro tornen a
pujar a l’escenari de Can Verdaguer per desitjar-nos unes molt
bones vacances d’estiu!

TARDES AL JARDÍ
MIMA
DIJOUS 15 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Mima
Al jardí de Can Verdaguer
Entrada gratuïta amb taquilla inversa

Fotografia: Mima

MiMa és un projecte musical format per Mati Pando (veu), Miguel
Aranda (guitarra) i Mario Vélez
(percussió) que presenta un repertori obert de cançons d’arrel
andalusa i llatina des de la tendresa i la delicadesa. La seva
actuació ofereix una personal interpretació d’autors de la cobla,
el flamenc, la cançó tradicional,
el bolero o el tango.
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DIMARTS 20 DE JULIOL
A les 19 h i a les 19.30 h
A càrrec de La Chincha Teatre
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
La Chincha Teatre ens presenta
el sainet La escuela de Don Silvestre. En un lloc de Castella-la
Manxa, el nom del qual no vull recordar, en un poblet molt petit, un
de tants dels que hi ha en aquesta
comunitat, estava hi havia l’escola
de Don Silvestre “el Refranys”,
un mestre molt peculiar amb uns
alumnes molt peculiars. En aquells
dies, un dia qualsevol de mil noucents cinquanta i tants, s’estava
esperant un esdeveniment que
alterava la relativa tranquil·litat
quotidiana d’aquesta escola rural:
l’arribada de l’inspector.
L’obra té una durada d’uns vint
minuts i se’n faran dues sessions.
Quan s’ompli el primer grup,
s’obrirà el segon.

Fotografia: La Chincha Teatre

CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO
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TARDES AL JARDÍ
TABLAO SUR
DIJOUS 22 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Tablao Sur
Al jardí de Can Verdaguer
Entrada gratuïta amb taquilla inversa

Fotografia: Tablao sur

Tablao Sur fusiona diversos
gèneres musicals com el flamenc, el jazz, el pop i el folklore llatinoamericà amb la dansa
flamenca i el tap. Una proposta
molt entretinguda en què es poden apreciar diferents versions
de melodies famoses amb un
toc realment original. La màgia de la guitarra espanyola, el
virtuosisme del baix elèctric, el
dinamisme de les sabates al talonejar i la varietat de sons de
percussió proposen un espectacle que no deixarà indiferent.
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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 a la informació del centre cívic o directament al contacte
de l’entitat.
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
18

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

AGENDA CULTURAL

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
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

19

AGENDA

JULIOL
EXPOSICIÓ

21è CONCURS DE CÒMIC
DE NOU BARRIS

DEL 5 DE JUNY AL 21 DE
JULIOL

TARDES AL JARDÍ

CANELA’N’DRAMA

DIJOUS 1 DE JULIOL
A les 19.30 h

DANSA

RETAMA

DIVENDRES 2 DE JULIOL
A les 19 h i 20.15 h

ACTIVITAT
FAMILIAR

TALLER DE PERCUSSIÓ
I DANSA MALINKÉ DE
L’ÀFRICA DE L’OEST

DISSABTE 3 DE JULIOL
A les 17.30 h

TEATRE

NINGÚ NO EM VA AVISAR

DIMARTS 6 DE JULIOL
A les 19 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. PITÀGORES: FILÒSOF, MATEMÀTIC, MÍSTIC

DIMECRES 7 DE JULIOL
A les 19 h

TARDES AL JARDÍ

DANIEL HIGIÉNICO
PRESENTA ESPERANDO A
ROBIN HOOD

DIJOUS 8 DE JULIOL
A les 19.30 h

TALLER

TARDA DE DIBUIX AL JARDÍ

DIVENDRES 9 DE JULIOL
A les 18.30 h

CONCERT

DREAM ACADEMY

DISSABTE 10 DE JULIOL
A les 19 h

DANSA

DANSES ORIENTALS

DISSABTE 10 DE JULIOL
A les 19.30 h

CONCERT

SENIORS EN ALLEGRO

DIMECRES 14 DE JULIOL
A les 18.30 h

TARDES AL JARDÍ

MIMA

DIJOUS 15 DE JULIOL
A les 19.30 h

TEATRE

LA ESCUELA DE DON
SILVESTRE

DIMARTS 20 DE JULIOL
A les 19 h i a les 19.30 h

TARDES AL JARDÍ

TABLAO SUR

DIJOUS 22 DE JULIOL
A les 19.30 h

20

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/

