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TALLERS        pàg. 5

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.
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Art i creativitat pàg. 11
Fotografia pàg. 12

Multimèdia pàg. 13
Música pàg. 14

Cuina pàg. 14
Infantil pàg. 14
Itineraris pàg. 14
Còmic pàg. 15
Tallers de voluntaris pàg. 16

AGENDA CULTURAL       pàg. 17

Per assistir a les activitats de l’agenda cultural és necessari ins-
criure-s’hi prèviament. La inscripció de les activitats es pot fer a la 
recepció del centre o en línia a través del web canverdaguer.com 
a partir del 15 de desembre de 2022.  

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS EN LíNIA
RENOVACIONS: del 28 de novembre al 10 de desembre
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 12 de desembre
PERíODE DE DEVOLUCIONS: fins al 4 de gener
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: 9 de gener
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Fotografia portada: Dídac Pla 

NORMATIVA

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 MO-
DEL 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 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 27 de gener, els usuaris que hagin fet el 
pagament amb targeta o per imposició bancà-
ria s’hauran de presentar al centre per proce-
dir 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 muni-
cipi i en situació d’atur. Aquest ajut econòmic 
s’aplicarà només a un taller per centre i perso-
na quan aquesta s’inscrigui durant el període 
i aporti la documentació requerida abans del 
14 de gener (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 14 de gener (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 fins al 7 de gener.
• 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 informa-
ció de cada taller s’especificarà quin és aquest 
plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsa-
bilitat sobre el material personal i les producci-
ons 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 alguna 
malaltia relacionada amb la pèrdua de la me-
mòria, 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 hi 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 es-
pecificats 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.

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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NORMATIVA

CONDICIONS DE LES SESSIONS VIRTUALS 
O VIDEOCONFERÈNCIES

Per a les sessions realitzades mitjançant 
la modalitat en línia, incloses les video-
conferències, caldrà la inscripció prèvia 
de l’alumne/a a la plataforma indicada pel 
Centre Cívic Can Verdaguer, fet que li per-
metrà accedir a explicacions i continguts de 
manera virtual. Accedir-hi suposarà el com-
pliment de les condicions següents: 
• La sessió (imatge, so i xat) podria ser gra-
vada 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 mi-
cròfon i apagar la càmera, i podrà interac-
tuar 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 enregis-
trament 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 in-
deguda comportarà una vulneració de la 
normativa vigent, que pot derivar en les 
responsabilitats legals pertinents.
• En cap cas l’alumnat podrà distribuir a ter-
cers 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 fami-
liar 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 conside-
rats 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 Lleu-
resport) de qualsevol reclamació per incom-
pliment d’aquestes condicions.
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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

MONOGRÀFICS

En aquells monogràfics que te-
nen suplement d’ingredients o 
material, la inscripció únicament 
es podrà fer de forma presencial 
a la recepció del centre i s’haurà 
d’abonar en metàl·lic l’import 
del suplement en el moment 
d’inscriure-s’hi. 

EMPANADES ARGENTINES 

N
4 de febrer
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 10,96 € + 5 € d’ingredients
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Observacions: cal portar car-
manyola i davantal. Inscripcions 
només en format presencial, ja 
que els ingredients s’han d’abonar 
en metàl·lic a la recepció del cen-
tre en el moment d’inscriure-s’hi.
Coneix tots els secrets d’aquesta 
delícia, com preparar la massa i 
els diferents farciments, segons 
les seves regions: saltenyes, tu-
cumanes i la recepta de la meva 
família.

DOLÇOS TíPICS ARGENTINS 

N24 de febrer
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 7,31 € + 6 € d’ingredients
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Observacions: cal portar carman-
yola i davantal. Inscripcions no-
més en format presencial, ja que 
els ingredients s’han d’abonar en 
metàl·lic a la recepció del centre 
en el moment d’inscriure-s’hi.
Alfajores de farina de blat de 
moro, pasta brisa de codonyat, 
aquests són alguns dels dolços 
més típics argentins.

xOCOLATA EN FAMíLIA 
N

10 de març
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 7,31 € + 5 € d’ingredients
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Observacions: cal portar carman-
yola i davantal. Inscripcions no-
més en format presencial, ja que 
els ingredients s’han d’abonar en 
metàl·lic a la recepció del centre 
en el moment d’inscriure-s’hi.
El màgic món de la xocolata: 
xocolatines, barretes amb fruita 
seca i bombons.

TALLERS FAMILIARS

ESTIMULACIÓ MUSICAL 
(0-36 mesos)

Del 17 de gener al 21 de març
Grups A: dimarts de 18 a 19 h
Del 19 de gener al 23 de març
Grup B: dijous de 18 a 19 h
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Preu: 36,54 €
A càrrec de Mauro Cabral, psi-
còleg i musicoterapeuta

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

ESTIMULACIÓ MUSICAL EN 
FAMíLIA (de 3 a 5 anys)  

N
Del 16 de gener al 20 de març
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
A càrrec de Mauro Cabral, psi-
còleg i musicoterapeuta

Observacions: la inscripció dona 
dret a l’assistència d’una per-
sona adulta i dos infants. Per a 
famílies amb infants a partir dels 
tres anys.

IOGA AMB NADONS

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 9.35 a 10.35 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Marta Sanz

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 co-
mençar el taller després de dos 
mesos. Cal portar màrfega.
Enfocarem la pràctica a toni-
ficar el sòl pelvià, la faixa ab-
dominal, la recol·locació dels 
òrgans interns i de la matriu i 
l’alineació de la columna ver-
tebral, per tornar la postura 
corporal a la seva forma natu-
ral. Mares i nadons trobaran un 
espai per relaxar-se, gaudir i 
compartir.

DANSA

BALLS DE SALÓ 

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Ildefons Vilanova

Observacions: cal portar parella. 
Preu indicat per persona. Taller 
iniciat a l’octubre.
Balls ballats de forma coordina-
da en parella: txa-txa-txa, me-
rengue, pasdoble, bolero i vals.

BOLLYWOOD
N

De l’11 de gener al 15 de març
Grup A (inicial): dimecres de 10 
a 11 h
Del 12 de gener al 16 de març
Grup B (avançat): dijous de 18.45 
a 19.45 h
Grup C (inicial I): dijous de 20 a 21 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Dancing Ganesh 
(@dancingganeshbcn)

Observacions: per apuntar-se al 
grup B cal tenir nocions de Bo-
llywood. El grup C es va iniciar 
a l’octubre.

DANSA DEL VENTRE
N

Del 9 de gener al 13 de març
Grup A: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Del 13 de gener al 17 de març
Grup B: divendres  de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Sara Pi

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.
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FLAMENC

Del 10 de gener al 14 de març
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Zara Garcia

Observacions: cal tenir coneixe-
ments de ball, passos i compàs. 
Cal portar faldilla i sabates de 
flamenc. Taller iniciat a l’octubre.
A través de la tècnica i els ritmes 
del flamenc, com aquest influeix 
en el cos, la ment i l’expressió. 
Taller iniciat a l’octubre.
Tractarem d’alliberar tensions, 
tant físiques com psíquiques, 
mentre aprenem què és el fla-
menc, i descobrim que aquest 
es troba en cadascú de nosal-
tres. Taller en què es treballa la 
part tècnica i coreogràfica.

INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA 

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 18.15 a 19.15 h
Preu: 36,54 €
A càrrec d’Amaia Pardo 
(@amaia_yoga)

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.
Crearem un acostament a la 
dansa que serveixi com a eina 
en la vida diària o fins i tot obrint 
possibilitats d’una nova profes-
sió. El taller busca ser un com-
ponent social important que 
contribueixi al desenvolupament 
personal i social. L’experiència 
del taller va des de les eines a 
classe fins a una presentació 
sobre l’escenari. Explorarem 

junts el moviment i la creativi-
tat amb exercicis de respiració, 
consciència corporal i dansa. 
Faràs treballar el teu cos i ment 
de manera dinàmica.

LINE DANCE

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 36,54 €
A càrrec d’Elisabet Castejon 
(@castejonandreu)

Ball individual en què apren-
drem coreografies oficials, de 
coreògrafs, que estan penjades 
a les xarxes. I podrem gaudir de 
qualsevol estil: country, txa-txa-
txa, waltz, jive, etc. La manera 
més divertida de ballar, sense 
dependre de ningú més.

MOGUEM LES AIGÜES
N

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 18 a 19 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Sara Pi

En aquest taller de dansa, farem 
un viatge per la nostra pelvis, on 
habiten els òrgans sexuals i tota la 
musculatura del sòl pelvià. Men-
tre ballem i mobilitzem la zona, 
treballarem la seva relació amb 
la postura i com podem mantenir 
tota aquesta zona en bon estat.

RITMES LLATINS SENSE 
PARELLA

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 54,81 €
A càrrec de Claudia Fuentes
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Observacions: no cal portar pa-
rella. Taller iniciat a l’octubre.

SALSA SINGLE

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres  de 20 a 21 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Claudia Fuentes

Observacions: no cal portar pa-
rella. Taller iniciat a l’octubre.

SEVILLANES INICIAL I

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec d’Elisabet Castejon 
(@castejonandreu)

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.

SEVILLANES AVANÇAT

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Elisabet Castejon 
(@castejonandreu)

Observacions: s’hi poden ins-
criure aquelles persones que co-
neguin les quatre sevillanes. Per 
apuntar-te a aquest taller has de 
tenir nocions de sevillanes.

ZUMBA

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres  de 20 a 21 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Claudia Fuentes

BENESTAR I SALUT

ESTIRAMENTS I RELAxACIÓ

Del 9 de gener al 13 de març
Dilluns d’11.30 a 12.30 h
Preu: 36,54  €
A càrrec de Marta Sanz

Comença el dia amb uns estira-
ments que et permetran millorar 
la flexibilitat, prendre consciència 
corporal, reduir les contractures i 
iniciar el dia d’una manera activa i 
amb salut.

GIMNÀSTICA POSTPART                          
       

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Josep Llata, fisiote-
rapeuta

Observacions: demaneu informa-
ció a la recepció del centre.
En aquest taller descobrirem els 
desequilibris en el sòl pelvià i a 
prendre consciència del to, for-
ça, coordinació i sensibilitat del 
sòl pelvià. També aprendrem a 
activar-lo correctament i ser infor-
mades de com rebaixar la tensió. 
S’integraran exercicis i hàbits sa-
ludables per prevenir i recuperar 
possibles disfuncions. Es realitza-
ran exercicis d’abdominals hipo-
pressius que juntament amb els 
exercicis de Kegel, ens ajudaran 
a millorar la musculatura del sòl 
pelvià, la zona abdominal en la 
musculatura profunda i el teixit su-
perficial (com seria la línia alba) i 
també l’estat de la zona lumbar on 
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integrarem la higiene postural.

IOGA

Del 9 de gener al 13 de març
Grup A: dilluns de 10.30 a 11.30 h
A càrrec de Marta Sanz
Grup B: dilluns de 19 a 20 h
A càrrec de Claudia Fuentes
Preu: 36,54 €
De l’11 de gener al 15 de març
Grup C: dimecres de 10 a 11.30 h
Grup D: dimecres de 16 a 17.30 h
A càrrec d’Amaia Pardo 
(@amaia_yoga) 
Preu: 54,81 €
Grup E: dimecres de 17.30 a 
18.30 h
A càrrec de Sara Perez
Preu: 36,54 €
Del 13 de gener al 17 de març
Grup F: divendres de 16.30 a 
17.30 h
A càrrec d’Abby Carolina Parra
Preu: 36,54 €

Observacions: cal portar màrfega.
Connecta amb el teu cos i relaxa 
la ment a través de les postures, 
la respiració i la meditació.

IOGA SUAU

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres d’11.30 a 13 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Amaia Pardo 
(@amaia_yoga)

Observacions: cal portar màrfega. 
Aquest tipus de ioga està dirigit 
als qui prefereixin una pràctica 
més suau i lenta, o a persones 
amb algun tipus de dolor crònic 
o amb mobilitat reduïda. Ens cen-
trem a conèixer els límits del nos-

tre cos i sempre des del respecte 
anem adaptant la pràctica a les 
nostres capacitats presents.

IOGA PER A 
EMBARASSADES

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 10.45 a 11.45 h
Preu: 36,54 € 
A càrrec de Marta Sanz

Observacions: cal portar màrfega.
Són classes per poder treballar 
l’escolta d’una mateixa, donar 
l’espai per sentir els canvis del 
teu cos, per conèixer-te, per 
poder portar el límit físic i emo-
cional i veure com reacciones. 
Treballem tot això amb àssa-
nes, pranaiames, exercicis de 
resistència, mantres i un tan-
cament de relaxació. A les clas-
ses 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 

De l’11 de gener al 15 de març
Grup A: dimecres de 16 a 17.30 h
A càrrec d’Elisabet Castejon (@
castejonandreu)
Del 12 de gener al 16 de març
Grup B: dijous de 17.30 a 18.30 h
A càrrec de Josefa Torres
Preu: 54,81 €
 
La memòria és la capacitat 
mental que ens permet guar-
dar o retenir una informació o 
un conjunt de dades. Aquest 
curs està pensat per a persones 
preocupades pels oblits i les 
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pèrdues de memòria. Es treba-
llaran tècniques i recursos que 
faran perdre la por i facilitaran 
una millor qualitat de vida.

PILATES

Del 9 de gener al 13 de març
Grup A: dilluns de 9.30 a 10.30 h
A càrrec de Soledad García
Grup B: dilluns de 16.30 a 17.30 h
A càrrec de Soledad García
Del 10 de gener al 14 de març
Grup C: dimarts de 16.30 a 
17.30 h
A càrrec d’Abby Carolina Parra 
Grup D: dimarts de 19.30 a 
20.30 h
A càrrec d’Abby Carolina Parra
Del 12 de gener al 16 de març
Grup E: dijous de 20 a 21 h
A càrrec de Zara Garcia
Preu: 36,54 €

Observacions: cal portar màrfega.

SÒL PELVIÀ I ABDOMINALS 
HIPOPRESSIUS

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 19.15 a 20.15 h
Preu: 36,54  €
A càrrec de Josep Llata, fisiote-
rapeuta

Observacions: cal portar màrfe-
ga. A partir de la 12a setmana 
després d’haver donat a llum; si 
és abans, cal presentar el paper 
de prescripció mèdica. Les do-
nes embarassades i les perso-
nes amb hipertensió no poden 
fer aquests exercicis.
Aquest taller consisteix a fer 
exercicis indicats per a la ràpi-
da recuperació de la dona en 

el postpart, per col·locar els òr-
gans interns, tonificar el sòl pel-
vià, recuperar la cintura... A més 
a més, serveix tant per a dones 
com per a homes per reduir els 
mals d’esquena.

STRETCHING

Del 12 de gener al 16 de març
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Josep Llata, fisiote-
rapeuta

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

IDIOMES

ANGLÈS INICIACIÓ

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 18 a 19 h
Preu: 36,54 €
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Observacions: grup iniciat a 
l’octubre.

ANGLÈS INTERMEDI

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec d’Amiable Language 
Services

Observacions: caldrà fer una 
prova de nivell per saber si es 
tenen els coneixements neces-
saris per apuntar-se.



11

TALLERS

CONVERSA EN ANGLÈS

De l’11 de gener al 15 de març
Grup A: dimecres de 10.30 a 12 h
Preu: 54,81 € 
Del 12 de gener al 16 de març
Grup B en línia: dijous de 19 a 
20 h
Preu: 31,13 €
A càrrec d’Amiable Language 
Services

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 conei-
xements mínims d‘anglès en 
comprensió oral. El Grup A es fa 
en modalitat presencial i el grup 
B en modalitat en línia.

ITALIÀ INICIACIÓ

Del 9 de gener al 13 de març
Dilluns de 10 a 11 h
Preu: 36,54 €

A càrrec d’Amiable Language 
Services
Observacions: grup iniciat a 
l’octubre.

ART I CREATIVITAT

ARTESANIA DE JOIES 

Del 13 de gener al 17 de març
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Tatiana Gil

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.

CONFECCIÓ I COSTURA

Del 9 de gener al 13 de març
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Tomasi Parrilla 
(@delolopattern)

Observacions: cal portar cosidor 
bàsic i retalls de roba. Taller ini-
ciat a l’octubre.

INICIACIÓ AL TEATRE

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Ionai Ramirez 
(@ionai_actor)

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.
Aprendrem tècniques teatrals 
des de la llibertat, la identitat per-
sonal i la creació. Gaudirem del 
procés perquè el resultat a final 
de curs pugui ser la presentació 
d’una obra teatral completa.

IMPRO I COMÈDIA

Del 9 de gener al 13 de març
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Ionai Ramirez 
(@ionai_actor) 

Observacions: taller iniciat a 
l’octubre.
Impro i comèdia és un taller per 
als que volen descobrir el seu cò-
mic interior. A través d’exercicis 
teatrals d’espontaneïtat i enginy 
descobrirem els ingredients per-
sonals de la nostra comèdia. No 
cal fer-se el graciós per ser-ho! Si 
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vols fer riure, fas riure o vols riure, 
aquest és el teu espai setmanal.

PATCHWORK 

Del 9 de gener al 13 de març
Grup A (iniciació): dilluns de 
17.30 a 18.30 h
Del 10 de gener al 14 de març
Grup B (avançat): dimarts de 
17.30 a 18.30 h
Preu: 36,54 €

Observacions: cal portar cosi-
dor bàsic i retalls de roba. Taller 
iniciat a l’octubre.

PINTURA AMB TÈCNIQUES 
A L’AIGUA

Del 12 de gener al 16 de març
Dijous d’11 a 12.30 h
Preu: 54,81 €
A càrrec de Nati Crespo

Observacions: cal portar pin-
zells adequats i bloc per pintar 
amb aquarel·les o témperes. Ta-
ller iniciat a l’octubre.
En aquest taller descobriràs 
les diferents tècniques de pin-
tura a l’aigua (aquarel·la, llapis 
aquarel·lables, témpera, etc.) i 
tindràs l’opció d’escollir la tèc-
nica que més t’agradi o totes 
elles.

PINTURA JAPONESA – 
SUMI-E   

N
Del 7 d’abril al 16 de juny
Divendres de 16.15 a 17.45 h
Preu: 54,81 €
A càrrec de Gemma Zaragüeta, 
il·lustradora infantil i pintora 
(@gemma_zaragueta)

Observacions: cal portar tinta xi-
nesa, pinzell japonès mitjà, gran 
i petit, bloc d’esbós A3 i tres pots 
de vidre.
Aprèn la tècnica de la pintura ja-
ponesa, també coneguda com a 
Sumi-e, que traduït del japonès 
vol dir ‘dibuix amb tinta’. És una 
forma d’art que s’esforça per 
desentranyar l’essència d’un ob-
jecte o una escena en el menor 
nombre d’elements possibles 
acuradament col·locats. El mo-
tiu pictòric es du a terme sense 
dibuix preparatori; per tant, el 
traç ha de ser decidit (alla pri-
ma) i fluid. Començarem pintant 
els quatre honorables cavallers: 
l’orquídia, el bambú, el crisantem 
i el cirerer florit.      
“Quan l’artista de Sumi-e co-
mença l’obra, ja no hi ha marxa 
enrere ni tornar a començar, 
només respon al flux natural del 
medi.”

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL           

Del 12 de gener al 16 de març
Dijous de 10 a 11 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Jordi Joan Rubí

Taller enfocat a desenvolupar 
habilitats de creació fotogràfica 
i de contingut en general amb 
el mòbil a nivell bàsic/mitjà. Re-
coneixerem les eines que ens 
ofereixen els nostres dispositius 
quant a edició i millora de les fo-
tos que fem.
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MULTIMÈDIA

INICIACIÓ AL WINDOWS 10 
I WINDOWS 11

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 10 a 11.30 h
Preu: 54,81 €
A càrrec de Jesús Burjales

Observacions: cal portar ordina-
dor amb Windows 10. Calen co-
neixements bàsics d’informàtica. 
Taller iniciat a l’octubre.
Curs bàsic per saber utilitzar el 
W10, en què aprendrem a fer-
lo funcionar i totes les novetats 
que aporta aquest sistema ope-
ratiu. Cal dur un portàtil o tauleta 
amb W10.

GESTIÓ DE FOTOS DEL 
MÒBIL   

N
Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts d’11 a 12 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Jordi Joan Rubí

Observacions: cal dur mòbil. No 
és imprescindible que els as-
sistents portin els seus propis 
ordinadors però sí un llapis de 
memòria.
Cada vegada és més necessari 
saber gestionar els continguts 
generats pels mòbils. Una molt 
creixent activitat de les xarxes 
socials ens convida a aprendre 
a gestionar tots aquests con-
tinguts, majoritàriament fotos i 
vídeos. Per què no els podem 
deixar sempre al mòbil? On els 
hem de guardar? Com els orga-

nitzem i cada quan ho hem de 
fer? No caldrà tenir cap expe-
riència prèvia, només saber uti-
litzar mínimament el mòbil. 

GESTIÓ DEL NÚVOL  
N

Del 12 de gener al 16 de març
Dijous d’11 a 12 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Jordi Joan Rubí

Observacions: cal portar ordina-
dor o tauleta.
En l’actualitat, la major part del 
que fem servir cada dia resideix 
al núvol; l’oci i l’entreteniment, 
la feina, les comunicacions, 
els mapes, les fotografies, 
l’administració i bona part de les 
nostres vides. Tot i així no en sa-
bem gaires coses. On és, qui el 
gestiona, com administrar-lo, i el 
més important; puc controlar-lo? 

MÒBILS I TAULETES

Del 10 de gener al 14 de març
Dimarts de 10 a 11 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Jordi Joan Rubí

Observacions: cal dur mòbil o 
tauleta, preferiblement amb sis-
tema operatiu Android. Taller ini-
ciat a l’octubre.
Curs dirigit a persones amb 
tauletes i mòbils amb sistema 
Android. T’ensenyarem tot el 
que has de saber per treure-li el 
màxim partit.
 
MÓN GOOGLE AMB 
ORDINADOR I TAULETA 

 
Del 13 de gener al 17 de març



14

TALLERS

Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Jesús Burjales

Observacions: cal portar ordi-
nador o tauleta. Taller iniciat a 
l’octubre.
Explorar tot el que ens ofereix 
Google, com el correu Gmail, el 
núvol Drive, el Maps per poder 
anar a qualsevol lloc, les aplica-
cions ofimàtiques, Google Earth 
per explorar tot el planeta Terra 
al detall..., i molt més.

MÚSICA

GUITARRA

Del 13 de gener al 17 de març 
Grup A (iniciació II) : divendres 
de 17.30 a 18.30 h
Grup B (intermedi) : divendres 
de 18.30 a 19.30 h
A càrrec d’Octavio González
Grup C (avançat): divendres de 
19.30 a 20.30 h
A càrrec de Joaquin
Preu:  36,54 €

CUINA

CUINA DEL MÓN

De l’11 de gener al 15 de març
Grup A: dimecres de 17.30 a 19 h
Grup B: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 54,81 € + 4 € d’ingredients 
per sessió
A càrrec d’Alicia Orellana 
(@lamammaaliciabarcelona)

Observacions: el suplement ín-
tegre dels ingredients de les deu 

sessions s’abonarà el primer dia 
de classe en metàl·lic. 
Sabors exòtics, tradicionals, 
picants, atrevits... Una volta al 
món a la teva cuina!

INFANTILS

CREATIVITAT INFANTIL  
N

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 17.45 A 19.15 h
Preu: 50,28 € + 5 € de material
A càrrec de Gemma Zaragüeta, 
il·lustradora infantil i pintora 
(@gemma_zaragueta)

Observacions: per a infants a par-
tir de sis anys. L’import de mate-
rial s’haurà d’abonar en metàl·lic 
el primer dia de classe.
Un espai on els nens i les nenes 
podran expressar-se i explorar 
amb diferents tècniques i mate-
rials. Farem pintura, fang, dibuix, 
pintura japonesa Sumi-e, collage... 
Cada dia una activitat diferent en 
què podran deixar volar la imagi-
nació i desenvolupar la creativitat.

ITINERARIS

MARxA NÒRDICA PER ES-
PAIS VERDS DE LA CIUTAT

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres d’11.30 A 13 h
Preu: 54,81 €
A càrrec de Josep Antoni Ropero

Observacions: per fer correc-
tament l’activitat, es necessita 
calçat esportiu, roba esportiva i 
bastons de marxa nòrdica. Els re-
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correguts són d’uns 5 km. Aprèn 
les tècniques de la marxa nòrdica 
tot marcant el teu propi ritme.

RUTES D’HISTÒRIA PER 
BARCELONA

De l’11 de gener al 15 de març
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 54,81 €
A càrrec d’Explica’m Barcelona

En aquest taller descobrireu la 
Barcelona més històrica i cultu-
ral amb passejades pels barris 
i els racons més emblemàtics 
de la ciutat. Es farà una reunió 
informativa al Centre Cívic Can 
Verdaguer per conèixer les rutes 
i els punts de trobada conduïda 
per la vostra guia. La resta de 
dies quedareu directament al 
lloc de la visita.

CÒMIC

Volem afavorir i incentivar la 
formació i la capacitació dels 
nostres usuaris i usuàries en la 
vessant cultural a través de no-
ves experiències culturals, artís-
tiques i educatives, i en concret 
volem facilitar l’accés a propos-
tes formatives que estiguin vin-
culades a la programació cultu-
ral del centre cívic.
Promoció és iniciar, impulsar, 
posar en moviment, apropar, 
propiciar...; per això en aquest 
projecte aquestes activitats pro-
gramades no tindran cap cost 
per als participants. “Apropem la 
cultura al barri.”

INICIACIÓ AL CÒMIC

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 17.30 a 19 h
Gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec de Rafa Barragán
 
Observacions: per a infants fins a 
dotze anys. 
En aquest taller es vol fomentar 
la passió per crear còmics, l’estil 
és indiferent: manga, americà, 
europeu... Es fomentaran bases 
de dibuix, perspectiva i narrativa, 
entendre la vinyeta, crear el guió, 
i a partir d’aquestes bases ajuda-
rem els alumnes a crear allò que 
més els agradi, a desenvolupar 
la seva pròpia història i a millorar 
dia rere dia. 
Cal portar estoig bàsic de dibuix:  
llapis (HB i B), maquineta, goma, 
carpeta (molt important), paper 
Basik , retolador negre.

CÒMIC AVANÇAT

Del 13 de gener al 17 de març
Divendres de 19 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec de Rafa Barragán
 
Observacions: per a joves a par-
tir de dotze anys. 
En aquest taller es vol fomentar 
la passió per crear còmics, l’estil 
és indiferent: manga, americà, 
europeu... Es fomentaran bases 
de dibuix, perspectiva i narrativa, 
entendre la vinyeta, crear el guió, 
i a partir d’aquestes bases ajuda-
rem els alumnes a crear allò que 
més els agradi, a desenvolupar 
la seva pròpia història i a millorar 
dia rere dia. 
Cal portar estoig bàsic de dibuix:  
llapis (HB i B), maquineta, goma, 
carpeta (molt important), paper 
Basik , retolador negre.
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VOLUNTARIAT

L’ÈPOCA DELS ES-
CACS ROMÀNTICS

14 de gener
Dissabte de 18 a 19.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec del grup d’Escacs 
l’Ideal d’en Clavé 

Analitzarem partides de juga-
dors clàssics del s. XIX i princi-
pis del s. XX.

CRÒNIQUES D’UN CAMPI-
ONAT D’ESPANYA 

11 de febrer
Dissabte de 18 a 19.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs 
l’Ideal d’en Clavé 

Anàlisi de partides i anècdotes 
relacionades de quan una de 
les nostres millors jugadores, 
Yolanda Peñas, va guanyar 
en dues ocasions el campio-
nat d’Espanya, els anys 1998 i 
2001.

ELS ESCACS POTENCIEN 
EL RENDIMENT ESCOLAR?

4 de març
Dissabte de 18 a 19.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé

Planteja la transversalitat de 
l’ensenyament a les escoles 
i proposa que els escacs for-

min part del currículum, ja que 
l’ensenyament d’aquests també 
és transversal i es pot fer des de 
les diferents matèries i fent parti-
cipar tota la comunitat educativa.

ESCACS I CIÈNCIA

11 de març
Dissabte de 18 a 19.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé

Tracta de donar una visió de la 
pràctica dels escacs com una 
analogia del treball de les cièn-
cies i la tecnologia.
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2023 comença fort i és que aquest 
any estem de celebració a Can 
Verdaguer: fem deu anys! Volem 
compartir aquest esdeveniment 
tan especial amb totes les perso-
nes que veniu i gaudiu de les ac-
tivitats del centre en una matinal 
que es farà el 18 de març, però 
també hi haurà algunes activitats 
al llarg de l’any per celebrar-ho.

Aquest trimestre, la nostra pro-
gramació segueix com sempre, 
amb els cicles de conferències, 
exposicions, xerrades, teatre, Car-
nestoltes, la Setmana de la dona 
al març... Com a novetat, durant 
aquests tres primers mesos, po-
dreu gaudir de quatre concerts 
que estan dins de MúsicaZ, el cir-
cuit musical de la Xarxa de Centres 
Cívics de Barcelona que apropa el 
talent de l’alumnat de les escoles 
superiors de música de Barcelona 
a tota la ciutat, en una experiència 
propera i compartida. És un pro-
grama fet en col·laboració amb 
l’Escola JAM, el Taller de músics 
i la Fundació Conservatori Liceu, 
i que en aquesta segona edició 
arriba ja a nou equipaments, entre 
ells, Can Verdaguer.

També tindrem una xerrada i un 
taller amb la Roberta Vázquez 
com a activitat complemen-
tària a l’exposició “Constel·lació 
gràfica. Joves autores de còmic 
d’avantguarda”, que es podrà visi-
tar fins al maig al CCCB.

Esperem que gaudiu de la progra-
mació tant com gaudim nosaltres 
fent-la!

GENER

ExPOSICIÓ
BONES PRÀCTIQUES 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

DEL 12 AL 31 DE GENER
A càrrec de l’alumnat de 3r 
d’ESO de l’Institut Flos i Calcat
A l’Espai expositiu recepció

L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut 
Flos i Calcat ha preparat unes 
infografies per fomentar actituds 
positives dels ciutadans i ciuta-
danes per la cura del planeta.

ExPOSICIÓ
IDENTITAT DIGITAL

DEL 12 AL 31 DE GENER
A càrrec de Nou Barris Digital
A l’Espai expositiu 1

Ara que les administracions 
públiques obren vies de comu-
nicació amb la ciutadania que 
no són presencials cal disposar 
de l’equivalent electrònic del 
DNI per poder identificar-se. La 
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mostra ens apropa al concepte 
identitat digital presentant un 
breu recull dels aspectes clau 
que cal conèixer per triar una 
identitat digital que respongui a 
les nostres necessitats.

ExPOSICIÓ
MAGDA

DEL 13 AL 31 DE GENER
Inauguració el dissabte 14 de 
gener a partir de les 18 h
A càrrec de Matteo Zanin
A l’Espai expositiu golfes

Aquestes fotografies narren la 
soledat d’una noia en el seu 
dia a dia, no com un fet negatiu 
sinó com a possibilitat de no es-
tar mai sola gràcies al seu cos, 
apreciant-lo i sentint-lo en tota 
la seva esplendor, provant tota 
la seva essència de la calor fins 
al fred, fins a sentir el que hi ha 
per dins sense saber fins a on 
pot conduir.

COL·LOQUI
LA FORÇA D’UN DESTí, 
DE MARTí GIRONELL

DIMARTS 10 DE GENER
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en 
Rebassa

En aquesta sessió es comentarà 
La força d’un destí, de Martí Giro-
nell, Premi Ramon Llull 2018.
Una novel·la extraordinària d’un 
home fet a si mateix; de Catalun-
ya a Hollywood.

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS PAPIRS 
D’OxIRRINC: HISTÒRIA 
D’UNA DESCOBERTA

DIJOUS 12 DE GENER
A les 18.30 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)

L’any 1899 els papiròlegs Grenfell 
i Hunt van fer un descobriment 
que va canviar la perspectiva de 
l’Egipte grecoromà. Milers i milers 
de fragments de papirs van per-
metre acostar-se al dia a dia dels 
habitants d’una de les metròpolis 
més importants d’Egipte: Oxirrinc. 
Vols saber què deien?
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PERFORMANCE + COL·LOQUI
MALA MARE

DISSABTE 14 DE GENER
A les 18.30 h
A càrrec de Dona Cançó

Què s’entén per violència vi-
cària? La violència vicària és vio-
lència de gènere. Se substitueix 
la persona en l’acció directa fí-
sica o psicològica de la violèn-
cia per causar un dany major i 
permanent a la dona. L’objectiu 
és la dona. L’exerceixen sempre 
homes contra dones. A través 
d’aquesta performance farem 
una reflexió profunda sobre la 
violència vicària. Aquest és un 
espectacle poètic mitjançant la 
poesia i la simbologia d’objectes. 
Un espectacle oníric que ens fa 
reflexionar com a societat del 
pes que portem al damunt les 
dones de ser “MALES MARES”.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LA SEGONA 
GUERRA MÈDICA

DIJOUS 19 DE GENER
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

Deu anys més tard de la bata-
lla de Marató, es reprenen les 
hostilitats entre grecs i perses, 
ara a una escala mai vista. El 
relat d’aquestes batalles (Ter-
mòpiles, Salamina i Platea) han 
esdevingut mites fundacionals 

d’Occident. Però fou realment 
així? En aquesta conferència 
analitzarem no només els fets 
històrics, sinó també com les re-
construccions modernes han tin-
gut un innegable biaix ideològic.

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
MARIE DE GOURNAY

DIVENDRES 20 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic 
de filosofia

Presentem Marie de Gournay, 
filòsofa renaixentista francesa. 
Va contribuir amb la seva obra 
a l’extensió i el debat sobre els 
drets de les dones i la seva lluita 
per la igualtat. La seva obra for-
ma part, per tant, de la Querella 
de les Dones, polèmica que té 
el seu origen al segle XV amb 
l’obra de Christine de Pizan i du-
rarà fins a la Revolució Francesa, 
en què hi posarà fi l’obra de Mary 
Wollstonecraft.
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EN FAMíLIA
LLUM I COLORS 

DISSABTE 21 DE GENER
A les 17.30 h
A càrrec d’Iris Casabona
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta
Si podeu, veniu amb roba de co-
lor blanc

Prepararem un espai on els 
infants i les seves famílies po-
dran experimentar, descobrir i, 
sobretot, jugar amb la màgia de 
la llum i els colors. Hi haurà una 
taula de llum i material per ex-
perimentar-hi, un racó de fluo-
rescències on jugar amb la llum 
negra i altres sorpreses.

COL·LOQUI
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
CÓMO VIVIR UNA VIDA 
PLENA. EL MÉTODO 
DE LAS TRES CLAVES

DISSABTE 21 DE GENER
A les 17.30 h
A càrrec de Sonia Blasco
Organitza La logia de las 
candelas

I si tenir una vida plena no fos tan 
difícil com sembla? I si fos quel-
com a l’abast de tothom que vul-

gui aconseguir-ho? A partir dels 
coneixements que ens ofereix la 
filosofia i la psicologia positiva, i 
sempre des de la seva experièn-
cia personal, l’autora del llibre ens 
explicarà les tres claus que cal 
tenir en compte per gaudir d’una 
vida plena, i ens donarà pautes 
per portar-les a la pràctica d’una 
forma senzilla i quotidiana.

CONFERÈNCIA
LA MÚSICA MEDITERRÀNIA, 
UN PONT DE CULTURES

DIJOUS 26 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur i 
Laura Furró

El nostre conferenciant de músi-
ca clàssica i dels Beatles, Valeri 
Cabós, ens porta una proposta 
nova! En aquesta conferència 
amb format de concert, descobri-
rem, amb música en viu, el lligam 
i les similituds que hi ha entre les 
músiques i les cançons que es 
fan als països mediterranis.
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CONCERT
MÚSICA Z: MERCURII 
QUARTET

DIVENDRES 27 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de Mercurii Quartet
Concert dins del programa Mú-
sica Z

Primer concert dins del cicle 
Música Z, amb Mercurii Quartet 
del Liceu! Consulta’n la difusió 
específica.

xERRADA
IDENTITAT DIGITAL 

DIMARTS 24 DE GENER
A les 19.30 h
A càrrec de Nou Barris Digital

Demanar un certificat d’empadro-
nament o un informe de vida la-
boral són alguns dels tràmits te-
lemàtics que ens demanen acre-
ditar la nostra identitat.
Aquesta identitat que hem de 
demostrar és la identitat digital, 
una documentació segura vàlida 

i personal que cada cop és més 
demanada. Què és la identitat 
digital, per què la necessito, per 
a què serveix i com puc obtenir-
la són algunes de les preguntes 
que la xerrada mirarà de respon-
dre fent un recorregut general 
pels tipus de certificats digitals 
més habituals dirigits a persones 
físiques i jurídiques.

TALLER
TALLER DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA

DISSABTE 28 DE GENER
A les 11 h 
A càrrec dels ballarins Xavi i Lau-
taro

Un taller per explorar diferents 
qualitats de moviment. Escalfa-
ment, improvisació en solitari i 
en parelles, coreografies... Dues 
horetes de dansa contemporània 
amb Xavi i Lautaro.

FEBRER

ExPOSICIÓ
MUJERES Y ARTE DIGITAL

DEL 3 AL 25 DE FEBRER
Inauguració el divendres 10 de 
febrer a les 19 h
A càrrec de Houda Bakkali 
A l’Espai expositiu 1
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L’exposició “Mujeres y arte digi-
tal” reflecteix aquest binomi que 
ha marcat la carrera de l’artista 
Houda Bakkali. Un homenatge a 
la força, la bellesa i el poder feme-
ní, a través del color, de les flors, 
de les mirades i de les formes 
que rendeixen tribut a una visió 
optimista i esperançadora de la 
vida. Tot això, a través d’eines di-
gitals en combinació amb tècnica 
mixta i realitat augmentada. La 
figura de la dona s’inspira en la 
mare de l’artista, dona àrab i mu-
sulmana que, durant tota la seva 
vida i des de l’anonimat, va reivin-
dicar la llibertat i l’empoderament 
de la dona des d’un discurs carre-
gat d’optimisme i normalització.

ExPOSICIÓ
ABSTRACCIONS

DEL 3 AL 25 DE FEBRER
Inauguració el divendres 3 de fe-
brer a les 19 h
A càrrec del Grup Racó de la 
Foto (Alfons Campillo, Antonio 
Limpo, Eloi Castilla, Guillem 
Ruppmann, Rafel Toldrà)
A l’Espai expositiu golfes

La fotografia abstracta, de ve-
gades anomenada fotografia no 
objectiva, experimental o con-

ceptual, és una manera de re-
presentar una imatge visual que 
no té una associació immediata 
amb el món dels objectes i que 
ha estat creada mitjançant l’ús 
d’equips, processos o materials 
fotogràfics. Amb aquesta mostra 
d’imatges, els components de 
Racó de la Foto han obert les 
portes a un món en què la creati-
vitat no té límits. Potser no ha es-
tat un viatge fàcil, però, tot i això, 
ha sigut molt gratificant.

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS PAPIRS 
D’OxIRRINC: QUÈ ENS 
DIUEN ELS PAPIRS?

DIJOUS 2 DE FEBRER
A les 18.30 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)

La ingent quantitat de fragments 
de papirs descoberts a Oxirrinc 
han donat lloc a moltes publica-
cions. Esbrinarem en quins idio-
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mes es van escriure els papirs, 
quines eren les temàtiques dels 
documents i quina informació po-
dem treure del seu estudi.

xERRADA
IMPACTE DELS USOS DEL 
TEMPS EN EL DESCANS 
I LA SON. COM PODEM 
DORMIR MILLOR?

DIVENDRES 3 DE FEBRER
A les 18.30 h
A càrrec de Carla Estivill, directo-
ra de la Fundació Estivill Sueño

En aquesta xerrada s’abordarà 
l’efecte que té com organitzem 
les nostres activitats quotidianes 
en el descans i la son, i en con-
seqüència, en la nostra salut. La 
xerrada plantejarà què es consi-
deren hàbits horaris saludables, 
i donarà eines pràctiques per a 
millorar-los.

xERRADA + TALLER
DE CÒMIC AMB ROBERTA 
VÀZQUEZ

DILLUNS 6 I DIMECRES 8 DE 
FEBRER
Dilluns a les 19 h
Dimecres de 18 a 21 h
A càrrec de Roberta Vázquez

La Roberta Vázquez és una 
de les dibuixants de l’exposició 
“Constel·lació gràfica, joves auto-
res de còmic d’avantguarda” que 
es pot visitar al CCCB fins al 14 

de maig. Can Verdaguer us dona 
l’oportunitat de conèixer-la més 
de prop! 
Aquesta activitat es dividirà en 
dos dies. El primer, amb la xe-
rrada, estarà enfocat al treball 
de l’artista Roberta Vázquez i la 
seva trajectòria fins al dia d’avui, 
tot això acompanyat d’imatges 
projectades i dibuixos des de la 
infància fins a l’actualitat, per veu-
re l’evolució. L’artista farà un repàs 
als seus referents del còmic, la 
il·lustració, l’animació i la música, 
ensenyant treballs en els quals es 
vegi la influència d’aquests artis-
tes. També parlarà sobre els estu-
dis, els seus inicis a l’autoedició i 
els primers encàrrecs.
El segon dia farem un taller, que 
consistirà en la creació d’un per-
sonatge i la realització d’un mini-
fanzín protagonitzat per aquest. 

COL·LOQUI
QUAN S’ESBORREN LES PA-
RAULES, DE RAFAEL NADAL

DIMARTS 7 DE FEBRER
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en Re-
bassa

Deu anys després de la publicació 
de Quan érem feliços, Rafel Na-
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dal torna a posar la seva mirada 
literària sobre la memòria, el pas 
del temps i les noves generacions 
en aquest llibre íntim i delicat amb 
el qual tanca la saga familiar més 
venuda de la literatura catalana.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. PÈRSIA DERROTADA?

DIJOUS 9 DE FEBRER
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

Després d’haver refusat la con-
questa persa, semblava que el 
perill del Gran Rei s’allunyava. 
Però foren les ciutats gregues 
realment les vencedores? En 
aquesta conferència repassa-
rem la història de les relacions 
de Grècia i Pèrsia durant les 
dècades següents a la Segona 
Guerra Mèdica i com els perses 
acabaren imposant un domini 
més sibil·lí però efectiu sobre el 
Mediterrani oriental.

CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO 

DIJOUS 16 DE FEBRER
A les 17 h
A càrrec de Seniors en allegro

Els Seniors en allegro tornen amb 
cançons plenes d’amor!

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
MARGARET CAVENDISH 
I ANNE FINCH CONWAY 

DIVENDRES 17 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic 
de filosofia

Presentem dues autores, brità-
niques, científiques i filòsofes: 
Margaret Cavendish i Anne Finch 
Conway. La seva obra es rela-
ciona amb les polèmiques de la 
modernitat. Durant el segle XVII 
tenen lloc grans esdeveniments 
culturals: només cal esmentar la 
revolució científica i el naixement 
de la filosofia moderna. En aquest 
ambient, l’obra de les nostres au-
tores participa en el naixement 
d’aquesta novetat aportant visions 
i idees singulars i originals.
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CARNAVAL
CELEBREM EL CARNESTOL-
TES AL BARRI DE PORTA!

DISSABTE 18 DE FEBRER
A partir de les 17 h
Inscripcions al concurs a partir 
del 13 de febrer

La rua del Carnestoltes del barri 
de Porta començarà als jardins 
de Can Verdaguer i acabarà a la 
plaça Sóller, on hi haurà animació 
infantil a càrrec de Tager Band, el 
tradicional concurs de disfresses i 
xocolatada per a tothom!

COL·LOQUI
TOT SOBRE LOVECRAFT

DISSABTE 18 DE FEBRER
A les 17.30 h
A càrrec d’Úrsula Subira i Enric 
Cabello
Organitza La logia de las 
candelas

Parlarem sobre la vida i obra de 
l’escriptor nord-americà Howard 
Phillips Lovecraft i la seva influèn-
cia en l’evolució del terror modern, 
i inclús ara, uns vuitanta-cinc anys 
després de la seva mort.

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. EL PIA-
NO I LA MÚSICA CLÀSSICA

DIJOUS 23 DE FEBRER
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

En aquesta conferència, a tra-
vés de les explicacions de Va-
leri, veurem la importància i les 
repercussions que ha tingut el 
piano a la música clàssica.

CONCERT
MÚSICA Z 

DIVENDRES 24 DE FEBRER
A les 19 h
Concert dins del programa 
Música Z
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Segon concert dins del cicle Mú-
sica Z, aquest cop del Taller de 
Músics! Consulta’n la difusió es-
pecífica.

EN FAMíLIA
IOGA EN FAMíLIA 

DISSABTE 25 DE FEBRER
A les 17.30 h
A càrrec de Marta Sanz 
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta

En aquesta activitat, gaudirem 
d’una sessió de ioga en família. 
A través de jocs, cançons i de 
la nostra imaginació, tractarem 
temes com el respecte, l’estima 
i la salut. 

TEATRE
LAS AMABLES SEÑORAS 
Y UNA CANCIÓN DE 
WISCONSIN

 

DISSABTE 25 DE FEBRER
A les 18 h
Una creació de Vanesa Cobo 
amb música de Máxime Baroghel 
Entrada gratuïta amb taquilla in-
versa

A la casa de les veus, cantarem 
el rumor dels mites i contarem 
aquestes històries que mai van 
ocórrer, però que hi són sem-
pre. A través de la música i el 
teatre descobrim un lloc en el 
qual les dones del mite ens 
canten els seus desitjos. Dones 
supervivents i deïtats que viuen 
entre nosaltres, condemnades 
a abandonar la seva llar, l’últim 
refugi d’enigmes i relats.

MARÇ

ExPOSICIÓ
LES DONES DE 
CAN VERDAGUER

DEL 3 AL 25 DE MARÇ
Inauguració el divendres 10 de 
març a partir de les 19 h
A càrrec de Laia Oller
A l’Espai expositiu 1

Aquesta exposició de fotogra-
fia és un homenatge a totes les 
dones que, d’una manera o una 
altra, han fet i fan possible el 
projecte de Can Verdaguer. Un 
conjunt de retrats que ompliran 
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les parets de l’Espai expositiu 
1 durant tot el mes de març. Si 
com a usuària vols formar part 
de l’exposició, demana informa-
ció a la recepció del centre!

ExPOSICIÓ
UN TIEMPO EN Mí SIN Mí

DEL 3 AL 27 DE MARÇ
Inauguració el divendres 10 de 
març a les 19 h
A càrrec de Nirvana Amaya
A l’Espai expositiu golfes

L’exposició Un tiempo en mí sin 
mí és una mostra d’algunes de 
les cartes del tarot reinterpreta-
des per l’artista, no per a atorgar-
los un caràcter nou o una simbo-
logia diferent, sinó més aviat com 
a manera d’autorepresentació. 
“Utilitzo el tarot com a mitjà 
d’expressió artística, i al mateix 
temps un mitjà teixidor de diàlegs 
entre les meves vulnerabilitats i 
els meus amors, entesos com tot 
allò que em fa bé, que m’aporta i 
que m’ajuda a construir, que em 
fa estimar millor i que m’estimin 
millor a partir dels límits.”

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS RETRATS DEL 
FAYUM: UNA MIRADA 
FEMENINA

DIJOUS 2 DE MARÇ
A les 18.30 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)

Els retrats del Fayum van ser 
descoberts pels europeus al se-
gle XVII, per Pietro della Valle, i 
des d’aquell moment es consi-
deren veritables retrats de per-
sonatges egipcis de fa dos mil 
anys. A través seu podem veure 
imatges de dones des de la in-
fància fins a la senectut.

SETMANA DE LA DONA

CUINA
GALETETES!

DILLUNS 6 DE MARÇ
A les 17.30 h
A càrrec de La mamma Alicia
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Aprendrem a fer unes delicioses 
galeTetes i les decorarem men-
tre xerrem i compartim experièn-
cies entre totes!

xERRADA
LEGISLAR PER A AVANÇAR 
EN LA IGUALTAT DE DRETS 
DE LES DONES

DILLUNS 6 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de Lidia Guinart i Car-
men Andrés, membres del Con-
grés de Diputats

En aquesta xerrada, Lidia Gui-
nart ens parlarà sobre el Pacte 
d’Estat contra la Violència de 
Gènere i la recent creació d’una 
Subcomissió en el Congrés 
dels Diputats per a revisar i ac-
tualitzar el Pacte. Per una altra 
banda, Carmen Andrés ens ex-
posarà els avanços en la pers-
pectiva de gènere en l’àmbit de 
la salut, en la recerca mèdica 
i farmacèutica, el tractament i 
l’atenció sanitària. Tot això com 
a element necessari per a ga-
rantir el dret a la protecció de la 
salut, reconegut constitucional-
ment, de les dones.

COL·LOQUI
CÀMFORA, DE MARIA 
BARBAL

DIMARTS 7 DE MARÇ
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en Re-
bassa

Una història d’amor i desamors, 
de gelosies i d’enveges, de ten-
dreses i de dolor. Una discussió 
familiar en un bar de poble és 
l’origen de la partida d’un jove 
matrimoni cap a Barcelona.

CONCERT
MÚSICA Z: QUINTET DE 
ROCK

DIJOUS 9 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de Quintet de rock
Concert dins del programa 
Música Z

Tercer concert dins del cicle Mú-
sica Z, amb Quintet de rock de 
l’Escola JAM! Consulta’n la difu-
sió específica.

TEATRE
¡NOS TOCÓ LA PRIMITIVA!

DIVENDRES 10 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de Grup de teatre Pan-
dora

F
ot

og
ra

fia
: P

ex
el

s

F
ot

og
ra

fia
: M

ús
ic

aZ



29

AGENDA CULTURAL

Què pot ocasionar un malentès 
amb el telèfon mòbil? Us con-
videm a veure la nova obra del 
Grup de teatre Pandora, una 
comèdia que de ben segur us 
farà passar una bona estona!

EN FAMíLIA
ROSA CARAMEL

DISSABTE 11 DE MARÇ
A les 17.30 h
A càrrec de Raig de sol contes
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta

Una adaptació del conte Rosa 
Caramel de l’Adela Turin, per a 
explicar als més petits què és la 
igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes. Amb recursos com 
els titelles, jocs i cançons partici-
patives, els infants entendran que 
no hi ha roses o blaus, sinó no-
més nenes i nens que volen jugar.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LA GUERRA 
NO TÉ CARA DE DONA

DIJOUS 16 DE MARÇ
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

Els relats de guerra estan ma-
joritàriament protagonitzats per 
homes. Les dones són invisibilit-
zades, tot i ser la meitat de la po-
blació, i no sempre és fàcil saber 
els efectes directes que els múlti-
ples conflictes bèl·lics al món grec 
van infligir sobre elles. En aques-
ta xerrada tractarem de recuperar 
les seves vivències i mostrar com 
elles també foren protagonistes 
d’aquests esdeveniments.

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
MARY WOLLSTONECRAFT

DIVENDRES 17 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic 
de filosofia

Ens acostem a la fi del perío-
de modern i el fenomen de la 
Il·lustració, amb les seves llums 
i les seves ombres. L’autora que 
presentem tindrà un doble paper: 
clourà un cicle, el de la Quere-
lla de les Dones que ha ocupat 
quatre segles, i obrirà les por-
tes a un altre, el naixement del 
pensament feminista. La seva 
obra és, doncs, la prova de la 
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fortalesa amb què s’iniciarà im-
mediatament el que anomenem 
la primera onada del feminisme.

CELEBRACIÓ
10 ANYS DE CAN VERDAGUER!

DISSABTE 18 DE MARÇ
Al matí
A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer

A Can Verdaguer estem de ce-
lebració! I és perquè fem deu 
anys! Ho volem celebrar amb 
vosaltres; per això hem organit-
zat activitats familiars, música 
en directe, vermut, dinar de ger-
manor i alguna sorpreseta més! 
Consulta’n la difusió específica. 

COL·LOQUI
L’ORIGEN DE LES 
PSICOFONIES

DISSABTE 18 DE MARÇ
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las can-
delas

Es projectarà el reportatge de 
Jiménez del Oso sobre l’origen 
de les psicofonies i els missatges 
del més-enllà. 

xERRADA
ALIMENTACIÓ I CICLE 
MENSTRUAL

DIJOUS 23 DE MARÇ
A les 18.30 h
A càrrec d’ Andrea Ruiz 
(@mespapaia)

Xerrada dirigida a persones 
menstruants que vulguin conèi-
xer l’alimentació basada en les 
fases del cicle. Descobrirem com 
funcionen els nostres cossos i 
les hormones. Parlarem de quin 
grup d’aliments és més adient 
per a cada moment del cicle, 
comentarem algunes receptes i 
veurem com millorar els símpto-
mes menstruals fent petits canvis 
en l’alimentació.
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CONCERT
MÚSICA Z: SExTET DE POP

DIVENDRES 24 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de Sextet de pop
Concert dins del programa 
Música Z

Quart i últim concert dins del ci-
cle Música Z, amb Sextet de pop 
de l’Escola JAM! Consulta’n la 
difusió específica.

DIA MUNDIAL DEL TEATRE
PROJECCIÓ: TICK, 
TICK, BOOM!

DILLUNS 27 DE MARÇ
A les 18.30 h
A càrrec del grup d’estudiants de 
l’institut Milà i Fontanals de Bar-
celona

Celebrem el Dia Mundial del Tea-
tre d’una manera molt especial, 
amb la projecció del musical rock 
Tick, tick, BOOM!, del composi-
tor de Rent, realitzat per un grup 
d’estudiants del batxillerat artístic 
de l’Institut Milà i Fontanals de 
Barcelona.
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CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. EL VIOLí 
I LA MÚSICA CLÀSSICA

DIJOUS 30 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, 
músic, component del grup Remor 
de Mar, conferenciant i professor 
de tallers de música clàssica

En aquesta nova conferència, 
parlarem de l’evolució de les tèc-
niques del violí i de la seva apor-
tació a la música clàssica. 

CÒMIC A LES ESCOLES
CREA UN PERSONATGE 
DES DE ZERO!

27, 28, 29 I 30 DE MARÇ
A càrrec de Rafa Barragán
Activitat dirigida a l’alumnat de 
6è de les escoles del barri

Activitat dirigida a l’alumnat de 6è 
de primària de les escoles del barri
Dirigit pel nostre professor de 
còmic Rafa Barragán, l’alumnat 
crearà el seu personatge des de 
zero!
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ENTITATS

ENTITATS

Si voleu contactar amb alguna 
de les entitats recomanem con-
sultar a la recepció del centre cí-
vic o directament al contacte de 
l’entitat. 

Grup de teatre Naia
Dimarts de 19.30 a 21 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

Cia de teatre Órbita
Dissabtes de 12 a 14 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 a 20 h
Associació de radioaficionats 
dinamitzadors de grans esdeve-
niments de ciutat

Grup d’escacs L’Ideal d’en 
Clavé
Dissabtes de 17 a 21 h
Associació d’escacs. Dinamit-
zen tallers de voluntariat i acti-
vitats obertes
idealclave@gmail.com

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 al centre cívic
seniorsenallegro@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

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 cultural 
Hayordiner Catalunya
Dissabtes de 10.15 a 13.45 h 
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ENTITATS

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

Parivaar 
Últim dimecres de mes de 17 a 
18 h
Grup d’assaig de Bollywwod fa-
miliar

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

Col·lectiu LiberArte
Dimarts de 10.45 a 13.45 h
Grup Investigació artística i 
pràctiques comunitàries trans-
disciplinàries
colectivoartisticoliberarte@gmail.

com
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AGENDA

GENER
EXPOSICIÓ BONES PRÀCTIQUES CON-

TRA EL CANVI CLIMÀTIC
DEL 12 AL 31 DE GENER

EXPOSICIÓ IDENTITAT DIGITAL DEL 12 AL 31 DE GENER

EXPOSICIÓ MAGDA DEL 13 AL 31 DE GENER

COL·LOQUI LA FORÇA D'UN DESTÍ, DE 
MARTÍ GIRONELL

DIMARTS 10 DE GENER 
a les 19.15 h

CONFERÈNCIA EGIPTE. ELS PAPIRS 
D'OXIRRINC: HISTÒRIA 
D'UNA DESCOBERTA

DIJOUS 12 DE GENER 
a les 18.30 h

PERFORMANCE + 
COL·LOQUI

MALA MARE DISSABTE 14 DE GENER 
a les 18.30 h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. LA SEGONA GUE-
RRA MÈDICA

DIJOUS 19 DE GENER 
a les 19 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. MARIE 
DE GOURNAY

DIVENDRES 20 DE GENER 
a les 19 h

EN FAMÍLIA LLUM I COLORS DISSABTE 21 DE GENER 
a les 17.30 h

COL·LOQUI PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
CÓMO VIVIR UNA VIDA 
PLENA. EL MÉTODO DE 
LAS TRES CLAVES

DISSABTE 21 DE GENER 
a les 17.30 h

XERRADA IDENTITAT DIGITAL DIMARTS 24 DE GENER 
a les 19.30 h

CONFERÈNCIA LA MÚSICA MEDITE-
RRÀNIA, UN PONT DE 
CULTURES

DIJOUS 26 DE GENER 
a les 19 h

CONCERT MÚSICA Z: MERCURII 
QUARTET

DIVENDRES 27 DE GENER 
a les 19 h

TALLER TALLER DE DANSA CON-
TEMPORÀNIA

DISSABTE 28 DE GENER 
a les 11 h 
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AGENDA

FEBRER
EXPOSICIÓ MUJERES Y ARTE DIGITAL DEL 3 AL 25 DE FEBRER

EXPOSICIÓ ABSTRACCIONS DEL 3 AL 25 DE FEBRER

CONFERÈNCIA EGIPTE. ELS PAPIRS 
D'OXIRRINC: QUÈ ENS 
DIUEN ELS PAPIRS?

DIJOUS 2 DE FEBRER 
a les 18.30 h

XERRADA IMPACTE DELS USOS DEL 
TEMPS EN EL DESCANS 
I LA SON. COM PODEM 
DORMIR MILLOR?

DIVENDRES 3 DE FEBRER 
a les 18.30 h

XERRADA + 
TALLER

DE CÒMIC AMB ROBERTA 
VÀZQUEZ

DILLUNS 6 DE FEBRER 
a les 19 h 
DIMECRES 8 DE FEBRER 
a les 18 h

COL·LOQUI QUAN S'ESBORREN LES 
PARAULES, DE RAFAEL 
NADAL

DIMARTS 7 DE FEBRER 
a les 19.15 h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. PÈRSIA DERRO-
TADA?

DIJOUS 9 DE FEBRER 
a les 19 h

CONCERT SENIORS EN ALLEGRO DIJOUS 16 DE FEBRER 
a les 17 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. MAR-
GARET CAVENDISH I ANNE 
FINCH CONWAY

DIVENDRES 17 DE FEBRER 
a les 19 h

CARNAVAL CELEBREM EL CARNESTOL-
TES AL BARRI DE PORTA!

DISSABTE 18 DE FEBRER 
a partir de les 17 h

COL·LOQUI TOT SOBRE LOVECRAFT DISSABTE 18 DE FEBRER 
a les 17.30 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. EL PIA-
NO I LA MÚSICA CLÀSSICA

DIJOUS 23 DE FEBRER 
a les 19 h

CONCERT MÚSICA Z DIVENDRES 24 DE FEBRER 
a les 19 h

EN FAMÍLIA IOGA EN FAMÍLIA DISSABTE 25 DE FEBRER 
a les 17.30 h

TEATRE LAS AMABLES SEÑORAS 
Y UNA CANCIÓN DE WIS-
CONSIN

DISSABTE 25 DE FEBRER 
a les 18 h



36

AGENDA

MARÇ
EXPOSICIÓ LES DONES DE CAN 

VERDAGUER
DEL 3 AL 25 DE MARÇ

EXPOSICIÓ UN TIEMPO EN MÍ SIN MÍ DEL 3 AL 27 DE MARÇ

CONFERÈNCIA EGIPTE. ELS RETRATS 
DEL FAYUM: UNA MIRADA 
FEMENINA

DIJOUS 2 DE MARÇ 
a les 18.30 h

SETMANA DE LA 
DONA

DEL 6 A L’11 DE MARÇ

CUINA GALETETES! DILLUNS 6 DE MARÇ 
a les 17.30 h

XERRADA LEGISLAR PER A 
AVANÇAR EN LA IGUALTAT 
DE DRETS DE LES DONES

DILLUNS 6 DE MARÇ 
a les 19 h

COL·LOQUI CÀMFORA, DE MARIA 
BARBAL

DIMARTS 7 DE MARÇ 
a les 19.15 h

CUINA GALETETES! DIMARTS 7 DE MARÇ 
a les 19 h

CONCERT MÚSICA Z: QUINTET DE 
ROCK

DIJOUS 9 DE MARÇ 
a les 19 h

TEATRE ¡NOS TOCÓ LA PRIMITIVA! DIVENDRES 10 DE MARÇ

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS DE MARÇ DIVENDRES 10 DE MARÇ 
a partir de les 19 h

EN FAMÍLIA ROSA CARAMEL DISSABTE 11 DE MARÇ 
a les 17.30 h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. LA GUERRA NO 
TÉ CARA DE DONA

DIJOUS 16 DE MARÇ 
a les 19 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. 
MARY WOLLSTONECRAFT

DIVENDRES 17 DE MARÇ 
a les 19 h

CELEBRACIÓ 10 ANYS DE CAN VERDA-
GUER!

DISSABTE 18 DE MARÇ 
al matí

COL·LOQUI L’ORIGEN DE LES PSICO-
FONIES

DISSABTE 18 DE MARÇ 
a les 17.30 h

XERRADA ALIMENTACIÓ I CICLE 
MENSTRUAL

DIJOUS 23 DE MARÇ 
a les 18.30 h

CONCERT MÚSICA Z: SEXTET DE 
POP

DIVENDRES 24 DE MARÇ 
a les 19 h

DIA MUNDIAL DEL 
TEATRE

PROJECCIÓ: TICK, TICK, 
BOOM!

DILLUNS 27 DE MARÇ 
a les 18.30 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. 
EL VIOLÍ I LA MÚSICA 
CLÀSSICA

DIJOUS 30 DE MARÇ 
a les 19 h

CÒMIC A LES 
ESCOLES

CREA UN PERSONATGE 
DES DE CERO!

27, 28, 29 I 30 DE MARÇ



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

CARRER DE VELIA
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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


