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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’hi prèviament. La inscripció es pot fer a la recepció del centre o
en línia a través del web canverdaguer.com a partir del 25
d’octubre de 2021.

SERVEIS
Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais

LLEGENDA

GÈNERE

Fotografia portada: Dídac Pla
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Fotografia: Sextories
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NOVEMBRE

EXPOSICIÓ
ELS DRETS TRANS
SÓN DRETS HUMANS
DEL 3 AL 27 DE NOVEMBRE
A càrrec del col·lectiu Sextories
Espai expositiu 1
Aquesta exposició és un acte de
supervivència necessari. Des
del col·lectiu Sextories creiem
que el dret a conèixer i viure la
nostra identitat en plenitud és
irrefutable. En un moment polític
i social en què el sexe biològic
ha revifat el debat del gènere i
la identitat, ens veiem amb el
deure de reflexionar si s’estan
instrumentalitzant parts del nostre cos per a definir conceptes
socials. Existeixen dones amb
penis, homes amb vagina, existeixen persones no binàries,
existeixen
persones
que
s’hormonen i altres que no, existeixen milers de realitats trans i
cap és igual a l’altra. No abraçar
la diversitat ens resta empatia i
ens tanca els ulls davant una realitat bàsica.

EXPOSICIÓ
MOVER UN CUERPO
DEL 5 AL 27 DE NOVEMBRE
Inauguració el divendres 5 de novembre a les 19.30 h
A càrrec de Valentina Gaia Lops
Inauguració a càrrec de Sonora
Artista Feminista
Espai expositiu golfes
L’exposició recopila algunes obres
de la fotògrafa italiana Valentina
Gaia Lops, concebudes principalment entre els anys 2019 i 2021
durant la seva permanència a
Milà, Dublín i Barcelona. La selecció de retrats de dones i feminitats
sexualment dissidents aspira a
subvertir l’objectivació femenina
i a celebrar l’autonomia corporal i sexual de les dones, desafia
estigmes i estereotips i convida
l’espectador a qüestionar les normes socials, binàries i heteropatriarcals radicades en les estructures socials, a través d’un procés
fotogràfic íntim i personal.
Fotografia: Valentina Gaia

El mes de novembre a Can
Verdaguer gira entorn del Dia
Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra la Dona, per
aquest motiu hem preparat un
munt d’activitats per a promoure
la igualtat de gènere i reflexionar-hi: exposicions, tallers, xerrades, projeccions, teatre i concerts. Fes-hi un cop d’ull!
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Fotografia: PD

COL·LOQUI
NAPALM AL COR,
DE POL GUASCH
DIMARTS 2 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de La Colleta d’en Rebassa

CONFERÈNCIA
EGIPTE. AIGYPTOS: EGIPTE
EN ÈPOCA GREGA
DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
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)
La victòria d’Alexandre sobre
Darius va suposar l’alliberament
d’Egipte del domini dels perses.
Alexandre va ser vist com el salvador d’Egipte i Alexandre va voler respectar-ne les tradicions. A
la seva mort, els seus generals
es van repartir l’imperi i Egipte
va caure en mans de Ptolomeu i
els seus descendents.
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BLUES A LES ESCOLES
EL BLUES D’ELLES
DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
A les 11 h
A càrrec de Queralt Albinyana
Quartet
Activitat dirigida a l’alumnat de
les escoles del barri
A la plaça Sóller
Torna el Blues a les escoles i
ho fem d’una manera molt especial perquè tornem a la plaça
Sóller! Enguany, farem un recorregut per la història del blues,
sobretot de les seves cantants
i compositores femenines. Un
repertori de temes molt variats
que abastarà des del temps de
les dames del blues dels anys
vint fins a l’actualitat. Tot amb
un toc personal, i amb tot el
respecte i afecte.

Fotografia: Queralt Albinyana

«De vegades penso que estic
anotant el futur. Em dic que,
davant de la incomprensió,
en quedin les paraules. Algú,
potser, les podrà entendre», diu
el narrador d’aquesta història.
I, en efecte, Napalm al cor té
alguna cosa d’exercici de comprensió íntima d’un passat extrem i traumàtic, i de cartografia
sentimental d’un present convuls a la recerca d’alguna forma
d’alliberament.
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DILLUNS 8, 15, 22 I 29
DE NOVEMBRE
De 16 a 17.15 h
A càrrec de Valentina Gaia Lops,
coreògrafa i artista visual

Fotografia: Valentina Gaia

Aquest taller està orientat a les
persones interessades en la
composició de moviment amb
qualsevol nivell d’experiència.
L’objectiu d’aquest curs és facilitar eines per a aprendre a improvisar de manera segura, fluida
i amb major confiança. Farem
exercicis centrats en la comunicació entre cossos en moviment
explorant diferents tècniques
d’improvisació i composició.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LES FILÒSOFES,
LES GRANS OBLIDADES
DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
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

Quan es parla de filosofia grega, els noms que ens venen
al cap sempre són masculins.
Les filòsofes gregues, que res
no tenien a envejar als seus
col·legues, han estat sovint invisibilitzades en els estudis i són
unes absolutes desconegudes
pel gran públic. En aquesta xerrada coneixerem l’interessant
vida d’unes dones, encapçalades per Aspàsia i Hipàrquia,
que van anar molt més enllà
dels rols que la societat els havia imposat.

Fotografia: PD

TALLER
LABORATORI D’IMPROVISACIÓ I MOVIMENT

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA.
ESCRIPTURA I EXPERIÈNCIA
DE DONES A L’EDAT MITJANA
DIVENDRES 12 DE
NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia
Durant l’edat mitjana disposem
de textos manuscrits d’autores.
Donat que les dones no poden
accedir habitualment als centres
de cultura (n’hi ha, d’excepcions)
el tema que sovint hi apareix és
el de la descripció i la reflexió
sobre la pròpia experiència.
Per això hi trobem tantes dones
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ITINERARI
IL·LUSTRES DEL CEMENTIRI
DE SANT ANDREU
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 10.30 h
A càrrec de Cementiris de Barcelona
Sabies que Sant Andreu de Palomar va ser el primer poble del
Pla de Barcelona en tenir cementiri propi? T’has preguntat
mai quins personatges il·lustres
descansen al cementiri de Sant
Andreu? En aquest itinerari donarem una volta i l’historiador
Adrià Terol ens parlarà de la
història del cementiri, de vides
passades, d’ arquitectura i d’ escultura.
ESPECTACLE FAMILIAR
LA RATETA VOLADORA
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 11.30 h
A càrrec de Mitja i Mitjoneta
Activitat dirigida a infants a partir
de cinc anys acompanyats d’una
persona adulta
6

Totes coneixem el conte de la
Rateta presumida i totes ja estem cansades d’aquest tipus
de contes en què la violència
masclista és acceptada i justificada. Us presentem la Rateta
voladora, la nostra rata feminista, a la qual se li ha trencat
l’escombra que necessita per
poder volar pels aires. En el
temps d’arreglar-la, se succeeix
una passarel·la d’animals que
per la seva condició de mascles es creuen amb el dret de
molestar-la. La Rateta voladora,
però, no té por de plantar cara
a l’assetjament constant i dona
una resposta clara i activa davant de la situació. La Mitja i
la Mitjoneta posen en dubte
aquest conte tradicional als ulls
de les més petites, que hauran
de participar per ajudar la Rateta a entendre què li està passant
i poder reaccionar. Un conte ple
de reflexió, humor i crítica.
Fotografia: Mitja i Mitjoneta

Fotografia: PD

místiques. Parlarem d’elles i de
la relació entre aquesta escriptura i l’amor cortès. Parlarem
d’Heloïsa del Paràclit, Hildegard
de Bingen i Margarida Porète,
entre d’altres autores.

TAULA RODONA
PERSPECTIVA HISTÒRICA I
ACTUAL DEL CINEMA LGTB+
AMB DAVID MORAGAS
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de La Transversal
Modera Ivan c. Jiménez
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i com les van compondre. A
més d’emocionar-nos, les entendrem. Sentirem The Beatles
com mai els hem escoltat.

Fotografia: PD

Cada pel·lícula és una experiència individual que cada
espectador viu d’una manera completament diferent, i en
una taula rodona amb David
Moragas buscarem generar un
diàleg, exposant les diferents
idees o punts de vista del cinema LGTB+, debatent i obrint un
diàleg des dels seus inicis fins a
l’actualitat, buscant una reflexió,
sobre les pròpies actituds, valors i creença.

CONFERÈNCIA
THE BEATLES, UNA
LLEGENDA DE LA MÚSICA
MODERNA. LES MILLORS
CANÇONS GUIADES I
COMENTADES
DIJOUS 18 DE NOVEMBRE
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

DIVENDRES 19 DE
NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Maria Esteban
Quartet

Voces Veladas és un espectacle que tracta de donar visibilitat, dins del món de la música,
a algunes dones actualment
oblidades. El nostre treball gira
entorn d’aquestes sis artistes:
Betty Comden i Carolyn Leigh
(lletristes d’estàndards de jazz
i musicals de Broadway), Blossom Dearie (intèrpret, pianista
i compositora), Ann Richards,
Chris Connor i June Christy
(cantants). El nostre projecte
pretén mostrar la inestimable
qualitat dels seus treballs.
Fotografia: Voces Veladas

Fotografia: La Transversal

CONCERT
VOCES VELADAS

En aquesta tercera i última
conferència, “The Beatles, les
millors cançons guiades i comentades”, tindrem l’oportunitat
d’endinsar-nos en les seves
millors cançons sabent per què
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Fotografia: Clara Algaba

Sapigueu que hi ha un poble al
nord de Catalunya on passa un
tren una vegada a l’any, coincidint amb lluna plena... Propera
parada: Blauró, el poble que
només coneixia dos colors. Una
història que parla sobre la identitat de ser qui vulguis ser a través dels colors. El Kim, la Tula, i
la Klara us estan esperant... Hi
anem?
Blauró és un espectacle de titelles que es planteja de més gran
format, en què es posa la mirada en el gènere i la identitat de
ser qui vulguis ser, sense por i
amb respecte.

PROJECCIÓ I COL·LOQUI
POR SER MUJER
DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Mercedes Resino
Dues dones, la cantant Julia
León y la professora Luisa Pos8

Fotografia: M.R.

DISSABTE 20 DE
NOVEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de Clara Algaba
Activitat dirigida a infants
d’entre dos i cinc anys acompanyats d’una persona adulta

tigo, pioneres del feminisme a
Madrid amb Franco encara en
el poder, que van trencar amb
els codis familiars i socials del
moment. Dues dones, dos testimonis vius d’una època de la
nostra història, un exemple de
consciència, del qual el seu activisme és motor per al canvi que
encara ens ocupa.
Veurem el documental i després farem un col·loqui amb la
presència de la directora, Mercedes Resino.

TEATRE
ÍNCUBO
DIVENDRES 26 DE
NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de la companyia Incesables

ÍNCUBO parla de la part més
fosca de la societat envers la
dona des d’un to irònic i revelador. Volem portar l’espectador
per un viatge guiat per les dives,
les narradores d’aquesta història. ÍNCUBO és un monstre,
un dimoni. La víctima és una
dona, qualsevol dona.
Fotografia: cia. Incesables

EN FAMÍLIA
BLAURÓ
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nar la taula. Vine a fer un original guarniment amb un material
suau i càlid que t’encantarà. No
cal tenir nocions de costura.

DESEMBRE
MONOGRÀFICS ESPECIALS
DE NADAL

Fotografia: @ondalupita

CUINA
RECEPTES NADALENQUES:
CANAPÈS I POSTRES
DIMARTS 14 DE DESEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de La mama Alicia

ART I CREATIVITAT
FES ELS TEUS GUARNIMENTS
DE FELTRE
DIMECRES 15 DE DESEMBRE
A les 16 h
A càrrec d’Alicia Santamaría
Activitat dirigida a adults

ART I CREATIVITAT
UNA CORONA LLUENT PER
DONAR LA BENVINGUDA AL
NADAL
DIMECRES 15 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec d’Alicia Santamaría
Activitat dirigida a infants de cinc
a set anys
Farem una corona de Nadal per
penjar a la porta de casa ben
maca i brillant. Farem servir llana,
llaços, pompons i estrelles ben
lluents d’or. Farem nusos, pompons i adornarem la nostra corona com més ens agradi per donar
la benvinguda al Nadal i a tothom
que vingui a casa nostra.

Fotografia: @ondalupita

Fotografia: CVt

Arriba Nadal i els dinars i els
sopars familiars i amb amistats,
i us volem donar un cop de mà
amb aquest monogràfic de cuina! Aprendreu a fer uns canapès
boníssims i unes postres per fer
amb anticipació, així quan arribi
el dia podreu gaudir de la companyia sense pensar a cuinar!

Amb feltre de colors, uns senzills punts de brodat i lluentons,
farem els nostres propis guarniments de Nadal, per posar-los a
l’arbre, en un regal o per ador9
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CUINA
RECEPTES NADALENQUES:
GALETES PER DECORAR
L’ARBRE

les serves formes, localització,
floració, etc., a un estat d’ànim,
situació o, si més no, records de
moments viscuts... És com una
interacció viva.

Fotografia: CVt

Què us sembla cuinar unes
galetes que poden servir tant
per decorar l’arbre com per berenar? Els petits i petites de la
casa seran xefs per una estona!

EXPOSICIÓ
UN BOSC DE SENTIMENTS
DEL 3 AL 30 DE DESEMBRE
Inauguració el divendres 3 de
desembre a les 18.30 h
A càrrec d’Alfons Campillo
Espai expositiu 1
Què ens volen dir els arbres?
Un mar de llàgrimes, una pluja
d’idees, dur com una pedra...
són frases que uneixen els sentiments o pensaments d’Alfons
Campillo amb la natura. Amb els
arbres li passa el mateix, l’estat
d’aquests pot explicar el seu estat anímic (anhel, incertesa, solitud, alegria, problemes, fortalesa, resistència). L’Alfons associa
10

Fotografia: Alfons Campillo

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La mama Alicia
Activitat dirigida a infants de sis
a nou anys

EXPOSICIÓ
MOSTRA DELS TALLERS
DE CAN VERDAGUER
DEL 3 AL 30 DE DESEMBRE
A càrrec dels tallers de voluntariat de Can Verdaguer
Espai expositiu golfes
Un any més torna la mostra de
tallers de Can Verdaguer! Si vols
saber què han fet durant aquest
trimestre, passa a veure-la!
CONFERÈNCIA
GRÈCIA. ABANS DE SÒCRATES: EL NAIXEMENT DE LA
FILOSOFIA
DIJOUS 9 DE DESEMBRE
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
Sòcrates ha estat considerat
tradicionalment com un punt
d’inflexió en la filosofia grega.
Els filòsofs anteriors a ell apareixen sovint agrupats sota
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Fotografia: PD

l’etiqueta dels presocràtics, que
amaga la gran pluralitat del seu
pensament. En aquesta xerrada
repassarem alguns dels més
importants iniciadors del pensament grec, en un moment en
què ciència i filosofia eren un tot
indestriable.

Fotografia: PD

COL·LOQUI
EL SILENCI DE LES VINYES, DE GISELA POU

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. LA
QUERELLA DE LES DONES
I EL RENAIXEMENT:
QUAN ELLES PRENEN LA
PARAULA
DIVENDRES 10 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia

La Querella de les Dones és la
resposta d’una sèrie d’autores
(i algun autor) a un debat sobre la misogínia instal·lada en
el món cultural i en la societat
durant el Renaixement. Veurem quins temes obren i com
es va consolidant la idea de la
igualtat i la defensa de la igualtat d’oportunitats i d’educació
entre dones i homes. Parlarem
de Christine de Pizan, Marie de
Gournay i Teresa d’Àvila, entre
d’altres autores.

DIMARTS 14 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de la Colleta d’en Rebassa
El nom de Brucart és un referent
en el món del cava. L’Aurora, la
matriarca, ha dedicat la vida a
l’empresa i l’ha convertit en el que
és. El dia del casament de l’hereu,
un accident farà miques la felicitat
de la família i un secret capgirarà
el seu destí. Una història contemporània amb una gran força
narrativa que ens trasllada al cor
del Penedès, el bressol del cava.
La relació de complicitat amb la
terra, la passió pel conreu de la
vinya, la feina al celler i la cava
creen un món fascinant en què
els personatges saben molt més
del que diuen. Aquesta és la història d’una redempció, del retorn
als propis orígens i la recuperació
de la veritable identitat.
MOSTRA DE NADAL
TARDA DE DANSES
DIJOUS 16 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec dels tallers de dansa de
Can Verdaguer
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DANSA
RAKIA
DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
A les 19 h i a les 19.45 h
A càrrec de ValenzuelaDance
El treball coreogràfic de RAKIA
es basa en dos aspectes principals. Per una banda, la separació de l’artista sèrbia Marina
Abramović i el fotògraf i artista
alemany conegut com a Ulay
(Uwe Laysiepen), i, per l’altra,
el temps com a concepte. A
partir d’aquests dos impulsos
temàtics, tant el coreògraf com
les ballarines exploraran el
moviment físic per aconseguir
un diàleg que, juntament amb
l’estructura coreogràfica, establiran un vincle escènic. Un discurs contemporani que podrem
veure sobre l’escenari envoltats
amb la música que farà que RAKIA arribi a la persona espectadora, la commogui o li cridi
l’atenció segons els seu punt de
vista i/o manera de sentir.
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Fotografia: CV

EN FAMÍLIA
LA NIT D’EN PAU
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La Panero
Activitat dirigida a infants d’entre
dos i cinc anys acompanyats
d’una persona adulta
Fins i tot el Reis d’Orient poden
tenir accidents, amb el perill de
quedar-nos sense regals. Però
un vell pescador, en Pau, després de sobreviure a una gran
tempesta, serà el que farà possible que el regals arribin a temps.
I és que la gent de mar se les
empesca totes.

Fotografia: La Panero

Fotografia: CV

Vine a gaudir d’una tarda plena
de ritme i colors! L’alumnat dels
tallers de dansa de Can Verdaguer pujarà a l’escenari per ensenyar-nos què han fet aquest
trimestre.
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DIMARTS 21 DE DESEMBRE
A les 18 h
A càrrec del Grup de teatre Pandora i Grup de teatre La cosa
nostra

Fotografia: CV

El Grup de teatre Pandora ens
presenta el seu nou espectacle
El restaurante de los 3 tenedores, un dinar amb un final imprevist! I després, per tancar la
tarda, actuarà el Grup de teatre
La cosa nostra amb el seu espectacle ple de cançons de tota
la vida, Música para recordar.

MOSTRA DE NADAL
EL NADAL DELS SENIORS
EN ALLEGRO

Fotografia: CV

MOSTRA DE NADAL
EL RESTAURANTE DE LOS 3
TENEDORES I MÚSICA PARA
RECORDAR

FEM CAGAR EL TIÓ!
ESPECTACLE 3 POMES I UN
TIÓ I FEM CAGAR UN TIÓ
GEGANT
DILLUNS 27 DE DESEMBRE
A les 17 h
A càrrec de 3/4 de 15
Can Verdaguer no es queda
sense tió gegant aquest any!
Acompanyats de 3/4 de 15, descobrirem la història del tió amb
l’espectacle 3 pomes i un tió, en
què l’Enric i la Nuria demanaran
al senyor Manel que els porti del
bosc un tió ben màgic. Quan en
trobi un de molt especial i li donin
pomes per menjar..., no us perdeu el que passarà! L’OOOOH!
del públic el sentiran els pobles
veïns. I després, tots els nens i
totes les nenes que vulguin faran cagar un tió gegant

Fotografia: 3/4 de 15

DIMECRES 22 DE DESEMBRE
A les 17 h
A càrrec de Seniors en allegro
Arriba Nadal i això significa que
tornen els nostres Seniors en allegro! Ens acomiadem de les activitats culturals d’aquest any amb
ells i elles. Gaudiu de l’espectacle!
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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
Ràdio Club Quixots
Dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Associació de radioaficionats
dinamitzadors de grans esdeveniments de ciutat
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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
La colleta d’en Rebassa
Club de lectura
Primer dimarts de mes de 19 a
21 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

ENTITATS

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
Associació cultural
Hayordiner Catalunya
Dissabtes de 10.15 a 13.45 h
La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a
21 h
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
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AGENDA

NOVEMBRE
EXPOSICIÓ

ELS DRETS TRANS SÓN
DRETS HUMANS

DEL 3 AL 27 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ

MOVER UN CUERPO

DEL 5 AL 27 DE NOVEMBRE
Inauguració el divendres 5 de
novembre a les 19.30 h

COL·LOQUI

NAPALM AL COR, DE POL
GUASCH

DIMARTS 2 DE NOVEMBREç
A les 19 h

CONFERÈNCIA

EGIPTE. AIGYPTOS:
EGIPTE EN ÈPOCA
GREGA

DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h

BLUES A LES

EL BLUES D’ELLES

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
A les 11 h

TALLER

LABORATORI
D’IMPROVISACIÓ I
MOVIMENT

DILLUNS 8, 15, 22 I 29 DE
NOVEMBRE
De 16 a 17.15 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. LES FILÒSOFES,
LES GRANS OBLIDADES

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
A les 19 h

CONFERÈNCIA

DONES I FILOSOFIA.
ESCRIPTURA I
EXPERIÈNCIA DE DONES
A L’EDAT MITJANA

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
A les 19 h

ITINERARI

IL·LUSTRES DEL CEMENTIRI DE SANT ANDREU

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 10.30 h

ESPECTACLE

LA RATETA VOLADORA

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 11.30 h

TAULA RODONA

PERSPECTIVA HISTÒRICA
I ACTUAL DEL CINEMA
LGTB+ AMB DAVID
MORAGAS

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
A les 19 h

CONFERÈNCIA

THE BEATLES, UNA
LLEGENDA DE LA MÚSICA
MODERNA. LES MILLORS
CANÇONS GUIADES I
COMENTADES

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE
A les 19 h

CONCERT

VOCES VELADAS

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
A les 19 h

EN FAMÍLIA

BLAURÓ

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h

PROJECCIÓ I
COL·LOQUI

POR SER MUJER

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
A les 19 h

TEATRE

ÍNCUBO

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
A les 19 h

ESCOLES

FAMILIAR
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AGENDA

DESEMBRE
MONOGRÀFICS
ESPECIALS DE
NADAL
CUINA

RECEPTES NADALENQUES: CANAPÈS I
POSTRES

DIMARTS 14 DE DESEMBRE
De les 18.30 a les 20.30 h

ART I CREATI-

FES ELS TEUS GUARNIMENTS DE FELTRE

DIMECRES 15 DE DESEMBRE
De les 16 a les 17.30 h

UNA CORONA LLUENT
PER DONAR LA
BENVINGUDA AL NADAL

DIMECRES 15 DE DESEMBRE
De les 17.30 a 18.30 h

CUINA

RECEPTES
NADALENQUES: GALETES
PER DECORAR L’ARBRE

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
De les 17.30 a les 19.30 h

EXPOSICIÓ

UN BOSC DE
SENTIMENTS

DEL 3 AL 30 DE DESEMBRE
Inauguració el divendres 3 de
desembre a les 18.30 h

EXPOSICIÓ

MOSTRA DELS TALLERS
DE CAN VERDAGUER

DIJOUS 3 DE JUNY
A les 18 h

CONFERÈNCIA

GRÈCIA. ABANS
DE SÒCRATES: EL
NAIXEMENT DE LA
FILOSOFIA

DIJOUS 9 DE DESEMBREA
les 19 h

CONFERÈNCIA

DONES I FILOSOFIA.
LA QUERELLA DE
LES DONES I EL
RENAIXEMENT: QUAN
ELLES PRENEN LA
PARAULA

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE
A les 19 h

COL·LOQUI

EL SILENCI DE LES
VINYES, DE GISELA POU

DIMARTS 14 DE DESEMBRE
A les 19 h

MOSTRA DE

TARDA DE DANSES

DIJOUS 16 DE DESEMBRE
A les 17.30 h

DANSA

RAKIA

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
A les 19 h i a les 19.45 h

EN FAMÍLIA

LA NIT D’EN PAU

DISSABTE 18 DE DESEMBRE
A les 17.30 h

MOSTRA DE
NADAL

EL RESTAURANTE DE LOS
3 TENEDORES I MÚSICA
PARA RECORDAR

DIMARTS 21 DE DESEMBRE
A les 18 h

MOSTRA DE
NADAL

EL NADAL DELS SENIORS
EN ALLEGRO

DIMECRES 22 DE DESEMBRE
A les 17 h

FEM CAGAR EL
TIÓ!

ESPECTACLE 3 POMES I
UN TIÓ I FEM CAGAR UN
TIÓ GEGANT

DILLUNS 27 DE DESEMBRE
A les 17 h

VITAT
ART I CREATIVITAT

NADAL
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MAPA

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

MO
R

S

INT
OR

SA

DE
RR

ER

ER

FE
RR

LP

ER

PI

RR

ER

CA

RR

CA

CA

AL

IA

SA

MI

GÓ

Plaça Soller

CARRER D’ALELLA

PASSEIG FABRA I PUIG

A

LíNIA 5
VIRREI AMAT

CA

Carrer de Santapau

AV. R

IO D

CARRER DE MALGRAT

E JA
NEIR

O

CARRER DE VELIA

PASS

EIG D
’AND
REU
NIN

PARC ESPORTIU
DE CAN DRAGÓ

32
C-

AVING
UDA M
ERIDIA
NA

LíNIA 1
FABRA I PUIG
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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/

