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íNDEx

AGENDA CULTURAL       pàg. 8

Per assistir a les activitats de l’agenda cultural és necessari 
inscriure’s prèviament. 
La inscripció de les activitats del mes de juny es pot fer es pot fer a 
la recepció del centre o en línia a través del web canverdaguer.com 
a partir del 23 de maig de 2022 i la de les activitats de juliol a partir 
del 13 de juny de 2022.

LLEGENDA

1 sessió

MONOGRÀFICS       pàg. 4

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS EN LíNIA
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 7 de juny
PERíODE DE DEVOLUCIONS: del 7 al 27 de juny
HORARI D’INSCRIPCIONS: 
  de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h 
  i dissabtes de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 21
INICI ACTIVITATS: 27 de juny

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.

pàg. 4
2 sessions pàg. 4
4 sessions pàg. 5

CÒMIC

CIMOC pàg. 7

RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE LA MASCARETA

Recomanem l’ús responsable de la mascareta en els casos de:
• Persones de grups vulnerables de 60 anys o més, immunodeprimides per causa intrínseca 
o extrínseca i embarassades, en qualsevol situació en la qual es tingui un contacte prolongat 
amb persones a distància menor de 1,5 metres i en els espais interiors.
• De manera general, els casos confirmats lleus i asimptomàtics i els contactes estrets, no 
realitzaran ni aïllament ni quarantena, respectivament. Extremaran les mesures de protecció 
com l’ús de la mascareta, l’adequada higiene de mans i evitaran la interacció sense ús de 
mascareta amb persones vulnerables, durant els 10 dies posteriors a l’inici de símptomes.
• En el cas de persones no vulnerables es recomana l’ús de la mascareta si tenen contacte 
estret amb les usuàries que no portin mascareta.
• Es recomana l’ús de mascaretes en sales de treball reduïdes, on no es garanteixi la reno-
vació suficient de l’aire.



3

Fotografia portada: Dídac Pla 

NORMATIVA

Per fer efectives les inscripcions heu de se-
guir 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 PERSO-
NA, CALDRÀ ADJUNTAR UN DOCUMENT 
EN QUÈ LA PERSONA INTERESSADA 
DEIXI CONSTÀNCIA DEL SEU CONSENTI-
MENT PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ I 
DONAR LES SEVES DADES PERSONALS. 
EL MODEL ES POT TROBAR A LA WEB.
• El pagament del taller es farà presencial-
ment per imposició o amb targeta. El termini 
per presentar el rebut bancari, des del mo-
ment en què es fa la preinscripció a recepció, 
és de 48 hores.
• En cas de pagament amb targeta cal pre-
sentar 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 pa-
gament 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 ta-
ller en què està inscrit, haurà de notificar-ho 
durant el període de devolucions. 
• Una vegada esgotat el període de devoluci-
ons, no es retornaran els diners de la inscrip-
ció, excepte a aquelles persones que presen-
tin un informe mèdic en què es demostri que 
no poden fer aquell taller. 
• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona 
amb un 50% les persones empadronades al 
municipi i en situació d’atur. Aquest ajut eco-
nòmic 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 empadrona-
des 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 reduc-
ció 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 pro-
gramació, 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 in-
formació de cada taller s’especificarà quin és 
aquest plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsa-
bilitat sobre el material personal i les produc-
cions dels usuaris. Per aquest motiu us dema-
nem 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 al-
guna 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 ta-
ller, per tal que el monitor o monitora n’esti-
gui 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 
de realització de 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 especi-
ficats pel tallerista.
• La inscripció en un taller significa l’accepta-
ció d’aquesta normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

SERVEIS

Zona wifi
Cafeteria
Cessió d’espais
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Si necessiteu alguna mesura d’accessibilitat 
a la comunicació oral, com el servei de llen-
gua de signes, podeu sol·licitar-la amb 7 dies 
d’antelació a l’adreça electrònica següent: 
tallerscanverdaguer@lleuresport.cat

1 SESSIÓ

CUINA: TAPES D’ESTIU i 
CÒCTELS SENSE ALCOHOL
PER COMPARTIR

5 de juliol
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 7,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 8
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Aprèn a fer tapes amb toc es-
tiuenc per compatir amb les teves 
amistats i família aquest estiu.

CUINA: BOLS DE POKE

12 de juliol
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 7,31 € + 10 € d’ingredients
Places: 8
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Aquest divertit plat d’origen 
hawaià és un menú complet amb 
hidrats, vegetals i proteïnes ideal 
per als dies calorosos d’estiu! 

CUINA: STREET FOOD 
ASIÀTICA

19 de juliol
Dimarts de 19 a 21 h

Preu: 7,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 8
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Endinsa’t en els sabors dels ca-
rrers d’Àsia.

CUINA: EMPANADES 
ARGENTINES

26 de juliol
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 7,31 € + 9 € d’ingredients
Places: 8
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Coneix tots els secrets d’aquest 
àpat argentí per excel·lència.

DIVERSOS: DEFENSA 
PERSONAL PER A DONES

12 de juliol
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Preu: gratuït
Places: 10
A càrrec d’Albert Jiménez
 
Observacions: cal portar roba 
còmoda. 
Sessió intensiva d’autodefensa 
femenina en què aprendràs a 
dominar un possible agressor 
davant dels atacs més habituals.

2 SESSIONS
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DANSA: INICIACIÓ A LA 
DANSA CONTEMPORÀNIA

7 i 14 de juliol
Dijous de 10.30 a 12 h
Preu: gratuït
Places: 8
A càrrec de ValenzuelaDance 
(@valenzuela.dance)

Observacions: cal portar roba 
còmoda i mitjons. A partir de 14 
anys.
L’agrupació ValenzuelaDance obre 
les seves portes per compartir 
les seves classes d’entrenament. 
Amb la finalitat d’acostar la co-
munitat a la dansa contemporà-
nia, la companyia obre les seves 
portes per compartir la seva ma-
nera de viure la dansa, i la pre-
paració prèvia per afrontar una 
funció de dansa.

DIBUIx: UN RETRAT FEMENí

5 i 7 de juliol
Dimarts i dijous de 10 a 12 h
Preu: gratuït
Places: 8
A càrrec de Daniela Cladera

Observacions: cal portar lla-
pis de diferents dureses i goma 
d’esborrar, quadern o folis, i un 
mirall petit (si feu autoretrat) o una 
fotografia de la persona que vul-
guem retratar. Ens introduirem en 
el dibuix de retrat. Parlarem sobre 
com s’ha representat el rostre 
de la dona en l’art i les mirades 
de diferents artistes de diferents 
èpoques sobre el rostre femení.
Ens dibuixarem a nosaltres ma-
teixes o una dona important en 
les nostres vides.

DIBUIx: UNA MEMÒRIA 
DIBUIxADA (DIBUIx A LA 
FRESCA)

11 i 13 de juliol
Dilluns i dimecres de 18.30 
a 20.30 h
Preu: gratuït
Places: 8
A càrrec de Daniela Cladera

Observacions: cal portar llapis 
de dibuixar de diferents dureses, 
goma d’esborrar, quadern o diver-
sos folis, i una fotografia o objecte 
sobre el qual vulguem treballar 
emocionalment i creativament. 
Cridarem la inspiració i la creati-
vitat a través de la memòria. I res 
millor que fer-ho dibuixant al jardí 
de Can Verdaguer! En aquest ta-
ller ens acompanyarem d’un ob-
jecte o fotografia que ens desperti 
records o emocions especials. I el 
convertirem en un dibuix! Un bo-
nic moment personal i col·lectiu o, 
qui sap..., una obra d’art!

4 SESSIONS

TEATRE CREATIU

Del 5 al 26 de juliol
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: gratuït
Places: 10
A càrrec de Vanesa Cobo

Observacions: a partir de 16 anys. 
Cal portar roba còmoda.
Durant el taller farem un acosta-
ment a la preparació actoral per 
a estar en escena. Realitzarem 
improvisacions i exercicis per a 
indagar en la veu, la paraula i les 
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possibilitats que el nostre cos ens 
ofereix per a expressar i desenvo-
lupar la nostra creativitat. 

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
(0-36 MESOS)

Del 6 al 27 de juliol
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 14,60 €
Places: 10
A càrrec de Mauro Cabral, musi-
coterapeuta

Observacions: la inscripció dona 
dret a l’assistència d’una perso-
na adulta i un infant. 

KANGEROO 

Del 4 al 25 de juliol
Dilluns de 17:30 a 18:30 h
Preu: 14,60 €
Places: 10
A càrrec de Laura Tarrasón 
(@kangeroobollywood)

Observacions: la inscripció dona 
dret a l’assistència d’una perso-
na adulta i un infant. 

IOGA

Del 7 al 28 de juliol
Dijous de 9.30 a 11 h
Preu: 21,92 €
Places: 10
A càrrec de Sonia Faria

Observacions: cal portar màrfega.

PILATES

Del 4 al 25 de juliol
Dilluns de 17.30 a 19 h 
Preu: 21,92 €
Places: 10

A càrrec de Sonia Faria

Observacions: cal portar màrfega.

RUMBA

Del 6 al 27 de juliol
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 21,92 €
Places: 10
A càrrec d’Eli Castejon 
(@castejonandreu)

Un taller per a gaudir del pal del 
flamenc més descarat i divertit.

FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL

Del 6 al 27 de juliol
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 21,92 €
Places: 8
A càrrec de Manu Jauregui

Taller enfocat a desenvolupar ha-
bilitats de creació fotogràfica i de 
contingut en general amb el mòbil 
a nivell bàsic/mitjà. Reconeixerem 
les eines que ens ofereixen els 
nostres dispositius quant a edició 
i millora de les fotos que fem.

GUITARRA

Del 8 al 29 de juliol 
Divendres de 18.30 a 20 h
Preu: 21,92 €
Places: 8
A càrrec d’Edu Giró (@giro_edu)

Observacions: a partir de 14 
anys.
Aquest taller és per a totes 
aquells persones que ja dominen 
l’instrument i volen perfeccionar 
la tècnica i seguir practicant.
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Arriba la tercera edició del CI-
MOC, del 27 de juny a l’1 de ju-
liol, per a infants i joves d’entre 
10 i 15 anys. Et pots inscriure a 
partir del 7 de juny.
Et pots apuntar a les cinc ses-
sions o a les que més t’agradin. 
A més a més, són gratuïtes!
Durant una setmana, les auto-
res i dibuixants Marta Masana i 
Rocio Rainvart (El Jueves, Pla-
neta, Penguin Random House) 
ens acompanyaran a descobrir 
com fer un còmic, des de les ba-
ses fins al disseny de personat-
ges, el guió i la narrativa. A més, 
aprendrem sobre història del 
còmic, referents actuals i sobre 
les influències que el cinema, la 
televisió i els videojocs tenen en 
el novè art.

SESSIÓ 1: HISTÒRIA, BASE 
CREATIVA I REFERENTS

27 DE JUNY
Dilluns de 10 a 14 h

Ens introduirem en la història 
del còmic, aprendrem a desen-
volupar idees, fer pluges d’idees 
(brainstormings) i parlarem 
de referents del còmic d’ahir i 
d’avui en dia.

SESSIÓ 2: GUIÓ I NARRATIVA

28 DE JUNY 
Dimarts de 10 a 14 h

Com escriure un guió? Com des-
envolupem les idees per explicar 
una història? Mitjançant dinàmi-

ques i exercicis creatius, realit-
zarem la base del nostre còmic 
i aprendrem a narrar en vinyetes.

SESSIÓ 3: DISSENY 
DE PERSONATGES

29 DE JUNY
Dimecres de 10 a 14 h

Crear i donar vida al nostre perso-
natge (o personatges) pot ser una 
feina difícil però molt divertida. 
Veurem referents dels videojocs, 
pel·lícules i còmics actuals, di-
buixarem i aprendrem a conèixer 
els nostres personatges.

SESSIÓ 4: INICI CREACIÓ
D’UN CÒMIC

30 DE JUNY
Dijous de 10 a 14 h

Desenvoluparem el guió il·lustrat 
(storyboard) del nostre còmic, la 
base, i farem diverses propos-
tes. També veurem consells de 
professionals i alguns fragments 
de pel·lícules que ens poden 
inspirar.

SESSIÓ 5: FINALITZACIÓ
DEL NOSTRE CÒMIC

1 DE JULIOL
Divendres de 10 a 14 h

És el moment d’entintar, donar 
color i fer les arts finals del nos-
tre còmic per compartir-lo amb 
els nostres companys i compan-
yes. Desenvoluparem a més una 
xarxa de suport.

MONOGRÀFICS
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ExPOSICIÓ
22è CONCURS DE CÒMIC 
DE NOU BARRIS

DE L’11 DE JUNY AL 16
DE JULIOL
A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer
A l’Espai expositiu 1 i a l’Espai 
expositiu golfes

Visita l’exposició que mostra 
tots els treballs presentats en el 
22è Concurs de còmic de Nou 
Barris. El dia de la inauguració 
i del lliurament de premis es di-
namitzaran activitats al voltant 
del món del còmic. Consulta’n la 
difusió específica per veure to-
tes les activitats. No t’ho perdis!

IMPROVISACIÓ 
JAM ARTíSTICA 
INTERDISCIPLINÀRIA

DIMARTS 7 DE JUNY 
D’11 a 13.45 h 
A càrrec del col·lectiu
 d’investigació artística de CV

Aquestes sessions d’improvisació 
interdisciplinària estan centrades 
en la improvisació artística. Un 
espai inclusiu on compartir i 
gaudir. Moure el cos, jugar amb 
la veu, dibuixar, descobrir nous 

interessos o simplement obser-
var. Un lloc en el qual es dialoga 
a través de l’art i el moviment i 
una plataforma de recerca artís-
tica on artistes de diverses dis-
ciplines i persones de qualsevol 
nivell d’experiència es reuneixen 
per a experimentar.

TALLER DE CUINA
CUINA ARMÈNIA

DIMARTS 14 DE JUNY 
A les 18.30 h
A càrrec de l’ Ass. Cultural 
Hayordiner Catalunya

Viatjarem fins a Armènia i conei-
xerem els sabors de la seva cui-
na tradicional! Aprendrem a fer 
alguns dels seus plats i postres 
més representatius.

IMPROVISACIÓ 
JAM ARTíSTICA 
INTERDISCIPLINÀRIA

DIMARTS 5 DE JULIOL 
D’11 a 13.45 h 
A càrrec del col·lectiu 
d’investigació artística de CV
 
Aquestes sessions d’improvisació 
interdisciplinària estan centra-
des en la improvisació artística. 
Un espai inclusiu on compartir i 
gaudir. Moure el cos, jugar amb 
la veu, dibuixar, descobrir nous 
interessos o simplement obser-
var. Un lloc en el qual es dialoga 
a través de l’art i el moviment i 
una plataforma de recerca artís-
tica on artistes de diverses dis-
ciplines i persones de qualsevol 
nivell d’experiència es reuneixen 
per a experimentar.
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VISITA GUIADA
LA HISTÒRIA DE LA 
MASIA DE CAN VERDAGUER

DIMECRES 6 DE JULIOL
A les 12.30 h
A càrrec d’Elsa Ramos, informa-
dora del CC Can Verdaguer

Després de l’èxit de les visites 
guiades que vam fer al maig, 
repetim! Sabies que Can Verda-
guer va ser l’última masia en fun-
cionament de Barcelona? I que 
en els jardins es troba la palmera 
més alta de Barcelona? Saps 
què es feia a Can Verdaguer 
abans de ser un centre cívic? Si 
vols saber això, i molt més, vine i 
coneix els secrets de Can Verda-
guer a través de l’Elsa! 

TARDES AL JARDí
VIDA

DIJOUS 7 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec d’Irene Zugaza Banda

Irene Zugaza cerca transmetre 

missatges de consciència en les 
seves cançons amb temes com 
el feminisme, la diversitat, les re-
lacions saludables i altres qües-
tions filosòfiques com l’amistat o 
reflexions sobre la vida i la mort. 
Fusiona diversos estils en les 
seves composicions i són les se-
ves bases principals el flamenc i 
el folklore llatinoamericà.

TARDA DE MONÒLEGS
PATATES

DIVENDRES 8 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Cia. Patates Braves
Entrada gratuïta amb taquilla in-
versa

PATATES és un espectacle on 
quatre amigues de diferents 
edats s’uneixen per dir el que 
els hi surt de la patata. Una 
peça amb monòlegs d’stand up 
comedy on tracten el feminis-
me de manera transversal, de 
manera quotidiana i despreo-
cupada. Toquen temes com la 
diversitat afectiva, les relacions, 
l’autoestima, l’empoderament, 
la maternitat o la cosificació de 
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la dona..., amb ironia, costumis-
me i sense pèls a la llengua.

DANSA
DANSES ORIENTALS

DISSABTE 9 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de diversos grups
A la plaça Sóller

Com ja és tradició, passarem 
una tarda d’estiu plena dels 
colors més vius i els sons més 
alegres d’una part del món. Via-
tjarem a l’Índia amb els ritmes 
de Bollywood i després passa-
rem, amb vels de seda, per les 
terres d’Egipte.

TEATRE
TRANSLÚCIDA

DILLUNS 11 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Cia. Sinónimas

Tres dones completament dife-

rents conviuen en un mateix pis. 
Úrsula, impulsiva i independent; 
Aurora, superficial i histriònica; i 
Dalia, espiritual i reservada. Du-
rant la seva convivència explora-
ran les seves majors pors i an-
sietats, arribant a sobrepassar 
els límits de cadascuna.

CONCERT
BENVINGUT ESTIU!

DIMECRES 13 DE JULIOL
A les 18 h
A càrrec de Sèniors en allegro

Els Sèniors en allegro ens do-
nen la benvinguda a l’estiu en 
aquest concert en què ens aco-
miadarem i ens desitjarem bo-
nes vacances amb cançons de 
tota la vida!
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TARDES AL JARDí
EPIC SALAMI, VERSIONS
D’UN MELÒMAN

DIJOUS 14 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec d’Àlex Jassé

The Beatles, The Rolling Sto-
nes, Lou Reed, Neil Young o 
Johnny Cash interpretats amb 
guitarra i veu.
Epic Salami és la proposta amb 
què Àlex Jassé (Karabash, Sí-
baris, Rocktambuls) comparteix 
les seves versions d’aquests i 
altres artistes mítics, cuidant els 
més mínims detalls.

TEATRE
AGENTES SIN DON DE 
AGENTES

DILLUNS 18 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Les tres en punt

Unes espies no gaire hàbils, re-
centment graduades de l’escola 
d’espionatge, són contractades 
per una empresa molt presti-
giosa. Malgrat que estan molt 
entusiasmades, descobreixen 
que les han enviat al soterrani 
a fer la feina menys perillosa. 
És per això que quan, de sobte, 

l’empresa és amenaçada i se’ls 
presenta l’ocasió de ser espies 
de veritat, no dubten ni un se-
gon en llençar-s’hi de cap.

TARDES AL JARDí
PER DINS I PER FORA

DIJOUS 21 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Sommeliers
Entrada gratuïta amb taquilla in-
versa

Sommeliers presenta el seu ter-
cer treball, Per dins i per fora. 
Aquest quintet format per Rocío 
Seligrat (veu); Maricel Pons (pia-
no); Teresa Nogueron (clarinet); 
Marta Pons (violoncel) i Mireia 
Bartolí (violí) amb set anys de 
carrera a l’esquena, elaboren un 
maridatge molt cuidat, en què 
destaca una aroma especial. Un 
viatge musical d’aquest grup de 
dones, a qui els agrada jugar, 
provar i arriscar, i amb una so-
noritat única.

TARDES AL JARDí
QUI ÉS MK?

DIJOUS 28 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Micos i Koalas
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AGENDA CULTURAL

Micos i Koalas és un grup de 
música, és atzar, és experi-
mentar, és buscar els límits de 
l’humor, és viatjar d’un extrem 
a l’altre, és música electrònica. 
És incomprensió, bipolaritat: ara 
són micos, ara són coales. “No 
et conec, però sé que et faria 
un xic de gràcia. Crec que puc 
agradar, o puc fer emprenyar, 
però soc una bona experiència.”
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ENTITATS

ENTITATS

Si voleu contactar amb alguna 
de les entitats recomanem con-
sultar 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
Associació del barri de Porta 
fortament vinculada en la dinà-
mica 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 esdeve-
niments de ciutat

Associació ACAT
Tertúlia de labors
Dimarts de 16 a 18 h
Col·lectiu de tècniques tèxtils 
creatives

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 tallers de voluntariat i activi-
tats obertes
idealclave@gmail.com

La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 17.30 
a 21 h
Trobades amb les temàtiques 
següents: la narrativa de lectu-
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 19.15 
a 21 h
Club de lectura. Dinamitzen ter-
túlies literàries

Associació Matisos 
Dilluns en diferents horaris
Grups d’ajuda mútua
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ENTITATS

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
Dissabtes de 10 a 13.30 h (grup 
de rol)
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

Parivaar 
Dimecres de 17.30  a 18.30 h
Grup d’assaig de Bollywwod fa-
miliar

Sinónimas 
Divendres de 12 a 14 h
Grup d’assaig de teatre

ValenzuelaDance
Dilluns i dissabtes de 10.30 a 
13.30 h 
Companyia de dansa contem-
porània

Les tres en punt 
Dissabtes de 12.15 a 13.45 h
Grup d’assaig de teatre

Improvització i comèdia 
Dissabtes de 12 a 14 h
Grup d’assaig d’improvisació

Col·lectiu d’investigació 
artística
Dimarts de 10.45 a 13.45 h
Grup d’investigació artística 
multidisciplinària
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AGENDA

JULIOL
EXPOSICIÓ 22è CONCURS DE CÒMIC DE 

NOU BARRIS
DE L’11 DE JUNY AL 16 
DE JULIOL

IMPROVISACIÓ JAM ARTÍSTICA INTERDISCI-
PLINÀRIA

DIMARTS 7 DE JUNY 
d’11 a 13.45 h

TALLER DE CUINA CUINA ARMÈNIA DIMARTS 14 DE JUNY 
a les 18.30 h

IMPROVISACIÓ JAM ARTÍSTICA INTERDISCI-
PLINÀRIA

DIMARTS 5 DE JULIOL 
d’11 a 13.45 h

VISITA GUIADA LA HISTÒRIA DE LA MASIA DE 
CAN VERDAGUER

DIMECRES 6 DE JULIOL
a les 12.30 h

TARDES AL JARDÍ VIDA DIJOUS 7 DE JULIOL
a les 19 h

TARDA DE 
MONÒLEGS

PATATES DIVENDRES 8 DE JULIOL
a les 19 h

DANSA DANSES ORIENTALS DISSABTE 9 DE JULIOL
a les 19.30 h

TEATRE TRANSLÚCIDA DILLUNS 11 DE JULIOL
a les 19 h

CONCERT BENVINGUT ESTIU! DIMECRES 13 DE JULIOL
a les 18 h

TARDES AL JARDÍ EPIC SALAMI, VERSIONS D’UN 
MELÒMAN

DIJOUS 14 DE JULIOL
a les 19 h

TEATRE AGENTES SIN DON DE AGEN-
TES

DILLUNS 18 DE JULIOL
a les 19 h

TARDES AL JARDÍ PER DINS I PER FORA DIJOUS 21 DE JULIOL
a les 19 h

TARDES AL JARDÍ QUI ÉS MK? DIJOUS 28 DE JULIOL
a les 19 h



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

info@canverdaguer.com
canverdaguer.com
segueix-nos a:
Twitter: @CanVerdaguer
Twitter: @BCN_NouBarris 
Instagram: @centreciviccanverdaguer 
Facebook: @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 DE MALGRAT
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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


