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TALLERS        pàg. 4

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

NOUN

Tallers familiars pàg. 5
Dansa pàg. 5
Art i creativitat pàg. 6

Còmic pàg. 6
Tallers de voluntariat pàg. 7

AGENDA CULTURAL       pàg. 8

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 20 de març de 2023.  

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS EN LíNIA
RENOVACIONS: del 27 de febrer a l’11 de març
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 13 de març
PERíODE DE DEVOLUCIONS: fins al 6 d’abril
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

CÒMIC

Grups oberts pàg. 7
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Fotografia portada: Dídac Pla 

NORMATIVA

• 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 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 29 d’abril, 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 
taller 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 15 d’abril (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 15 d’abril (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 6 d’abril.
• 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 de-
manem 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 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 especifi-
cats 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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TALLERS

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. 

TÀRTARS I CARPACCIOS

N
28 d’abril
Divendres de 18 a 20.30 h
Preu: 9,14 € + 9 € 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.
En aquest monogràfic farem un 
tàrtar de tomàquet confitat i moz-
zarella, un de tonyina amb mante-
ga i com a coronament un carpac-
cio de pinya caramel·litzada i rom.

TAPES ORIENTALS
N

13 i 20 de maig
Dissabte de 18 a 20.30 h
Preu: 18,27 € + 14 € 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 nostre millor costum, el tapeo, 
el portem a orient amb unes ale-
tes de pollastre thai, broqueta de 
cansalada viada rostida, cheese 
naan i molt més.

COQUES DE SANT JOAN

N
17 de juny
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 10,96 € + 8 € 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 re-
cepció del centre en el moment 
d’inscriure-s’hi.
De brioix o de llardons? No ho 
dubtis i vine a fer-les  totes dues.

MASSATGE INFANTIL
N

Del 5 de maig al 2 de juny
Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec de Silvia Cortina, alum-
na de l’IAIM ( Asociación Interna-
cional de Masaje Infantil)
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TALLERS

Observacions: portar roba cò-
moda.
El massatge infantil és un recurs 
que beneficia la comunicació 
amb el nadó, generant un es-
tímul necessari per al seu des-
envolupament integral des dels 
primers mesos de vida.

QUATRE IDEES CLAU PER 
A UNA ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE

N
Del 17 d’abril al 15 de maig
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec de Gemma Miranda 
(dietista nutricionista de l’equip de 
pediatria del CAP Rio i CAP Turó)

Observacions: taller adreçat a 
famílies amb infants de 7 a 10 
anys. La inscripció és per a un 
infant acompanyat d’una per-
sona adulta responsable de la 
seva alimentació.
Quina fruita t’agrada? Saps 
quant sucre estàs menjant? 
T’atreveixes a dissenyar un 
menú saludable? Muntem un 
taller dinàmic en què aprendrem 
estratègies i eines senzilles per a 
l’organització d’una alimentació 
familiar saludable, fàcil i ràpida!
• Sessió 1 (17/4): De la terra al plat 
• Sessió 2 (24/4): Del supermer-
cat...al superplat! 
• Sessió 3 (8/5): Menys animal, 
més vegetal
• Sessió 4 (15/5): Construïm 
menús!

TALLERS FAMILIARS

CREATIVITAT EN FAMíLIA

N  
Del 14 d’abril al 16 de juny 
Divendres de 17.45 a 19.15 h
Preu: 77,50 € + 5 € de material
A càrrec de Gemma Zaragüeta, 
il·lustradora infantil i pintora 
(@gemma_zaragueta)

Observacions: la inscripció dona 
dret a l’assistència d’una per-
sona adulta i dos infants. Per a 
famílies amb infants a partir de 
sis anys. L’import de material 
s’haurà d’abonar en metàl·lic el 
primer dia de classe.
Un espai on les famílies podran 
expressar-se i explorar amb di-
ferents tècniques i materials. 
Farem pintura, fang, dibuix, pin-
tura japonesa Sumi-e, collage... 
Cada dia una activitat diferent 
en què podran deixar volar la 
imaginació i desenvolupar la 
creativitat.

DANSA

BOLLYWOOD
N

Del 12 d’abril al 14 de juny
Grup A (inicial): dimecres de 10 
a 11 h
Preu: 36,54 €
A càrrec de Dancing Ganesh 
(@dancingganeshbcn)
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TALLERS

ART I CREATIVITAT

AQUAREL·LA CREATIVA PER 
A TOTS ELS NIVELLS

N
De l’11 d’abril al 13 de juny
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
A càrrec d’Abby Carolina Parra

Observacions: pregunteu a la 
recepció del centre el material 
necessari per a realitzar el taller.
En aquest taller farem servir tèc-
niques poc convencionals amb 
materials disponibles a casa 
com sal, alcohol, sabó..., per 
crear dissenys únics i que po-
dràs fer servir per a l’elaboració 
de targetes, punts de llibre i 
quadres decoratius. 

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 
GUIÓ DE CÒMIC

N
Del 12 d’abril al 14 de juny
Dimecres de 18.40 a 20.10 h
Gratuït amb inscripció prèvia
A càrrec de Alejandro Merino

Observacions: per a joves a par-
tir de dotze anys. 
Aquest curs és una porta 
d’entrada a la creació i escrip-
tura de guions. Enfocats sobre-
tot al còmic i la narrativa gràfi-
ca. Tot i que les eines amb les 
quals es treballa serveix també 
per a guió de novel·la, cinema 
o qualsevol format audiovisual. 
Treballarem les bases del guió i 
com desenvolupar una història, 
així com l’escriptura i interacció 
de personatges en els entorns 
narratius que creem. 
Cal portar estoig bàsic i llibreta.



7

TALLERS

VOLUNTARIAT

IDEAL D’EN CLAVÉ CLUB 
D’ESCACS: UNA HISTÒRIA
DE MÉS DE 70 ANYS

22 d’abril
Dissabte de 18 a 19.30 h 
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé
Impartit per Joan Carles Molina

INICIACIÓ A LA COMPETICIÓ:
FEM UN TORNEIG SUíS

13 de maig
Dissabte de 18 a 19.30 h 
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé
Impartit per Joan Sánchez

ESCACS I SALUT MENTAL 

3 de juny
Dissabte de 18 a 19.30 h 
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé
Impartit per Marc Paniego

ESCACS I GEOPOLíTICA

17 de juny
Dissabte de 18 a 19.30 h 
Gratuït amb inscripció prèvia 
A càrrec del grup d’Escacs l’Ideal 
d’en Clavé
Impartit per Juan José Sánchez 
Coves

GRUPS OBERTS

GRUP D’AJUDA MÚTUA
N

Dilluns de 12 a 13 h
Gratuït amb inscripció prèvia a la 
recepció del centre cívic
A càrrec d’ Associació Sociocul-
tural Matissos

No és una teràpia de grup, ni 
una tertúlia d’amics, ni un es-
pai de debat. El GAM de be-
nestar emocional està basat en 
el treball unipersonal i associat 
a l’ansietat i l’angoixa. Aquest 
espai no busca donar consells, 
sinó que busca ser un espai de 
comunicació per parlar exclu-
sivament des de l’experiència 
personal, treballant els diferents 
aspectes de les nostres rutines, 
hàbits o elements que deterio-
ren la nostra pròpia percepció. 

POSANT FIL A L’AGULLA

N
Dimecres  de 18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia a la 
recepció del centre cívic
A càrrec Posant fil a l’agulla

Observacions: cal portar el teu 
propi material
On no arriba una arriba l’altra! 
Grup de patchwork i costura crea-
tiva, tan individual com en grup. 
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AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL

ABRIL

23è CONCURS DE CÒMIC 
DE NOU BARRIS

DE MARÇ A JUNY
Data màxima de lliurament, 
el 16 de maig

Ja tenim aquí el 23è Concurs de 
còmic de Nou Barris!
Podeu entregar els vostres tre-
balls fins al dimarts 16 de maig 
de 2023. Recordeu que hi ha 
dues categories, una de 9 a 15 
anys, amb una menció especial 
al millor còmic en català, i una 
altra de 16 anys en endavant, 
amb una menció especial al 
millor còmic amb perspectiva 
LGTBI. Durant aquests mesos 
gaudirem al centre d’una pro-
gramació especial de còmic! 
Monogràfics, exposicions... Po-
deu consultar les bases comple-
tes a www.canverdaguer.com.

ExPOSICIÓ
OH, SO SPOOKY!

Del 3 AL 28 D’ABRIL
Inauguració el divendres 
14 d’abril a les 17 h
A càrrec de Saskia Lara Hasse
A l’Espai expositiu 1

A la botiga d’antiguitats hi ha 
molt per descobrir! Un munt 
de mobles antics, llibres inte-
ressants i... fantasmes?! La di-
buixant Saskia Lara (Sasukiya) 
ens presenta el còmic “Oh, so 
spooky!”. Un còmic cartoon per 
a totes les edats!

ExPOSICIÓ
CAN VERDAGUER EN 
PORTADES

DEL 14 D’ABRIL AL 31 DE MAIG
A càrrec de Dídac Pla 
(@didakio)
A l’Espai expositiu 1

Segurament us heu fixat que les 
portades de les agendes de Can 
Verdaguer són molt maques, i F
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AGENDA CULTURAL

és que des del juliol del 2017, 
l’il·lustrador Dídac Pla ens les 
fa personalitzades! En aquesta 
exposició hem recollit des de la 
primera fins a l’última perquè les 
pugueu gaudir totes plegades!

ExPOSICIÓ
ENTRAÑAS (I ALTRES COSES 
DE L’HÉCTOR JOAN)

DEL 3 D’ABRIL AL 31 D’ABRIL
A càrrec d’Héctor Joan
A l’Espai expositiu golfes

Entrañas, escrit i dibuixat 
per l’Héctor Joan i editat per 
l’editorial La Gamberra, fa 
el salt a les parets i amplia 
l’experiència del llibre per a les 
lectores i els lectors, tot i que 
també funciona com un viatge 
per si sol, és a dir, no cal haver 
llegit el llibre per poder gaudir 
de l’exposició. El llibre estarà 
exposat perquè el pugueu lle-

gir! A més, també trobareu més 
obra de l’autor, com dracs plo-
rant, gats negres, pensaments 
agnòstics i molt més.

SANT JORDI
xxVIII CONCURS DE 
DIBUIxOS INFANTILS 
DE SANT JORDI

Recollida fins al dijous 20 d’abril 
al Centre Cívic Can Verdaguer
Un dibuix per infant en DIN A4

Ja tenim aquí el Concurs de di-
buixos infantils de Sant Jordi! 
Anima els més petits i les més 
petites de casa perquè portin el 
seu dibuix! Enguany, la temàtica 
serà Sant Jordi i la pau!
Hi ha tres categories:
De 3 a 5 anys: temàtica lliure
De 6 a 8 i de 9 a 12: Sant Jordi 
i la pau

SANT JORDI
xxIII INTERCANVI 
DE LLIBRES

DE L’1 AL 29 D’ABRIL
De dilluns a dissabte de 10 
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AGENDA CULTURAL

a 13.30 h i de 16.30 a 21 h
Al Centre Cívic Can Verdaguer 

Torna l’intercanvi de llibres a Can 
Verdaguer! Com funciona? Pots 
portar aquells llibres que ja t’hagis 
llegit i intercanviar-los per uns al-
tres! Recorda que els llibres han 
d’estar en bones condicions. 

COL·LOQUI
MATAR LA MARE, 
DE LAURA G. ORTENSI

DIMARTS 4 D’ABRIL
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en Re-
bassa

Matar la mare és una sortida de 
l’armari. Aixopluga el crit d’una 
emancipació col·lectiva: la dels 
cossos a qui han dit que no en-
caixen en la norma perquè són 
lletjos, improductius o fan nosa. 
Són versos que rebenten els lí-
mits i els timpans. Poden ser lle-
gits com un cop de puny sobre 
la taula, com un xiscle desespe-
rat o com un orgasme que de-
fuig l’amor romàntic i reclama, 
impúdic, un plaer sense restric-
cions morals ni estètiques.

CONFERÈNCIA
EGIPTE. ELS PAPIRS 
D’OxIRRINC: LA VIDA EN 
UNA CIUTAT GRECOROMANA

DIJOUS 13 D’ABRIL
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)

Oxirrinc va ser una de les metrò-
polis importants en època pto-
lemaica i romana. A través dels 
seus habitants coneixerem com 
era la vida quotidiana en una 
gran ciutat amb una població 
molt heterogènia.

COL·LOQUI
PRESENTACIÓ: QUÉ HACE-
MOS CON EL TIEMPO QUE 
NOS QUEDA

DISSABTE 15 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec de Rosa María Reis León
Organitza La logia de las candelas
 
L’escriptora Rosa María Reis León 
ens presenta la seva novel·la Qué 
hacemos con el tiempo que nos 
queda, una història policíaca que 
transcorre a Barcelona. Susana 
Martí Arolas, una llibretera de la 
part alta de la ciutat, camina cap 
al seu lloc de treball. De tornada a 
casa un inesperat crim treu a la llum 
l’engany en el qual viu. Tot es revela 
sense que ella pugui evitar-ho, tot 
canvia a partir d’aquest moment i 
ha de preguntar-se: és el seu pare, 
Agustín Martí, qui diu ser?
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AGENDA CULTURAL

MONOGRÀFIC
CÒMIC I FANZíN: 
ExPERIMENTS AMB 
EL PAS DEL TEMPS

DILLUNS 17 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de Marta Cartu

En aquest taller crearem un cò-
mic a través d’un fanzín experi-
mental, per repensar i jugar amb 
el relat del pas del temps a partir 
de les seves pàgines i format.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LES MIL CARES 
DE L’ENEMIC PERSA

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

El mite de les guerres mèdiques 
i, especialment, el de la bata-
lla de les Termòpiles es troba al 
centre d’allò que s’anomena món 
occidental. Les interpretacions 

d’aquests fets, incloent-hi la famo-
sa pel·lícula 300, sovint han tingut 
un rerefons polític ben allunyat dels 
esdeveniments en si. En aquesta 
conferència analitzarem com la 
imatge popular d’aquests fets es 
troba distorsionada i analitzarem 
quins missatges ens transmeten 
aquestes reinterpretacions.

DIADA DE SANT JORDI
A CAN VERDAGUER

DIVENDRES 21 D’ABRIL
A partir de les 17 h
Lliurament de premis, dinamitza-
ció infantil i tallers

El centre cívic organitza tot 
d’activitats infantils per comme-
morar la diada de Sant Jordi! Lliu-
rarem els premis del concurs de 
dibuixos, farem tallers, berenarem 
i ens ho passarem d’allò més bé! 
Consulta la difusió específica.

EN FAMíLIA
FEM EL NOSTRE DRAC!

DISSABTE 22 D’ABRIL
A les 17.30 h
A càrrec de Gemma Zaragüeta
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta

Aprofitant que demà és Sant 
Jordi, farem un drac divertit, que 
es convertirà en el nostre amic, i 
l’ajudarem a tirar foc pels queixals!
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PRESENTACIÓ
PENSAMIENTO MONÓGAMO, 
TERROR POLIAMOROSO, 
DE BRIGITTE VASALLO  + 
RECITAL POÈTIC A CÀRREC 
DE QUINNY MARTíNEZ

DISSABTE 22 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec d’Associació 17 de 
Maig i la Llibreria Transfeminista 
Acció Perifèrica

Presentarem el llibre Pensamien-
to monógamo, terror poliamoroso 
de Brigitte Vasallo. Aquest llibre 
és una recerca històrica sobre la 
centralitat de la monogàmia en les 
nostres construccions amoroses i 
els seus mecanismes d’imposició. 
Després de la presentació del lli-
bre comptarem amb el recital de 
poesia eròtica de Quinny Martí-
nez. A la seva poesia reivindica la 
feminitat erotitzada, i el resultat de 
l’amor que sent per les dones de 
la seva vida, i que trasllada a totes 
les dones del món.

CÒMIC
DEIxAR-SE ANAR (diàlegs, 
monòlegs i soliloquis)

DIMECRES 26 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de Javier Lozano

L’artista Javier Lozano ens apro-
parà al còmic com una pràctica 
accessible i desitjable, desen-
tranyarà les narratives que utilit-
zen l’humor com a raó d’ésser 
i polvoritzarà els complexos a 
l’hora de posar-se a dibuixar. 

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. 
L’ART ROMÀNIC I LA SEVA 
MÚSICA

DIJOUS 27 D’ABRIL
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 sessió, compararem 
l’art romànic (arquitectura, es-
cultura i pintura) amb la música 
de l’època.

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
HARRIET TAYLOR

DIVENDRES 28 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, cate-
dràtic de filosofia

La seva obra L’emancipació de les 
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dones analitza la situació de pros-
tració de la dona en el segle XIX i 
marca el camí cap al sufragisme i 
la reivindicació dels drets socials, 
econòmics i polítics de les dones. 
Conjuntament amb John Stuart 
Mill, va escriure diversos assajos 
sobre la igualtat dels sexes que 
ràpidament es van convertir en 
eines decisives per a l’extensió 
de l’ideari feminista a la segona 
meitat del segle XIX.

MAIG

ExPOSICIÓ
MINAS

DEL 5 AL 31 DE MAIG
Inauguració el divendres 5 de 
maig a les 19 h
A càrrec de Sofía Bianchi, Natalia 
Balza, Cristina Font, Edur Kor-
tabarria, Laura Armengol, Miren 
Biotz,  Goiriena, María Mónica 
Torres, Daniela Jimenez, Pené-
lope Franco, Marina Tena i Cons-
tanza Marquez
A l’Espai expositiu golfes 

Minas: encontrando el hogar 
entre el caos y florecer en la 
nostalgia és una exposició on 
dotze dones es connecten des 
de diferents llocs creatius per a 

mostrar-te què els balla pel cap. 
Són artistes, il·lustradores, dis-
senyadores que fan un exercici 
de recerca que crea una espècie 
d’enciclopèdia visual amb diver-
ses visions i sensibilitats.

COL·LOQUI
CRINERES DE FOC, 
DE MARIA ANTÒNIA OLIVER

DIMARTS 2 DE MAIG
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en Re-
bassa

“El dia que va néixer la nina, l’Estel, 
va néixer el poble. Els primers 
d’arribar a la plana foren un pare, 
una mare, dos padrins vells i una 
padrina, i quatre fills d’edats molt 
espaiades.” Aquesta és la història 
de la creació d’un poble: el Cla-
per. Al Claper no hi ha portes que 
barrin el pas a la gent amb bona 
voluntat. Al Claper hi ha una mes-
cla de revoltats, de bona gent, de 
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pobres d’esperit, d’indiferents..., si 
fa no fa com pertot arreu.

MONOGRÀFIC
DIBUIx DEL NATURAL 
(MODEL MASCULí)

DIMECRES 3 DE MAIG 
A les 18 h
A càrrec de membres del Col·lectiu 
Sextories
Activitat dirigida a persones ma-
jors de 18 anys

Monogràfic de dibuix de model 
masculí nu. Emporta’t material i el 
teu bloc de dibuix i gaudeix d’una 
bona estona de creativitat, amb 
diferents exercicis i música am-
biental de fons.

CONFERÈNCIA
EGIPTE. LA COL·LECCIÓ 
EGíPCIA DEL BRITISH 
MUSEUM

DIJOUS 4 DE MAIG
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)

Un dels museus que té una 
col·lecció d’art egipci més gran 
fora d’Egipte és el British Mu-
seum. Els seus orígens es remun-
ten al segle XIX, quan els cònsols 

de les potències europees adqui-
rien peces per als museus nacio-
nals. Ens endinsarem en algunes 
de les obres més emblemàtiques 
com la famosa pedra de Rosetta.

FESTES DE PORTA

TEATRE
UN CUMPLEAÑOS DE TRES

DISSABTE 6 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec d’Òrbita Teatre

Òrbita Teatre ens presenta la 
seva nova obra. Un cumplea-
ños de tres és una tragicomèdia 
en què tres amigues tenen en 
comú que fan anys el mateix dia 
i... alguna cosa més.

ITINERARI
10.000 ROSERS 
ExCEPCIONALS

DIMECRES 10 DE MAIG
A les 11 h
A càrrec de La fàbrica del sol
Av. Diagonal 706 (entrada princi-
pal del Roserar)

Descobrirem roses de tot el món 
que a la primavera inunden amb 
colors i perfums extraordinaris 
l’espai de quatre hectàrees si-
tuat en un extrem del parc de 
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Cervantes. Seu del Concurs 
Internacional de Roses Noves 
de Barcelona, aquest roserar 
és una col·lecció excepcional de 
més de 10.000 tipus de roses.

CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO: 
ESTEM D’ANIVERSARI

DIJOUS 11 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de Seniors en allegro

Tornen els Seniors en allegro a om-
plir la sala d’actes de música per 
les festes de Porta i per celebrar 
que Can Verdaguer fa 10 anys!

TEATRE
¡NOS TOCÓ LA PRIMITIVA!

DIVENDRES 12 DE MAIG
A les 18 h
A càrrec de Grup de Teatre Pan-
dora

Què pot ocasionar un malentès 
amb el telèfon mòbil? No et perdis 
l’estrena de la nova obra del Grup 
de teatre Pandora, una comèdia 
que de ben segur us farà riure!

TEATRE
NAIA

DISSABTE 13 DE MAIG 
A les 17.30 h
A càrrec de Cia. Naia

Ficció o realitat? Joc o engany? 
Quan el poder s’imposa per so-
bre de la llibertat d’interpretació 
de l’artista, la delicada frontera 
entre elles es trenca. Una invita-
ció a reflexionar sobre els límits 
de la interpretació, la moral i la 
desigualtat social.

MONOGRÀFIC
ExPRESSIONS I HUMANIT-
ZACIONS DE PERSONATGES

DIMECRES 17 DE MAIG 
A les 18 h
A càrrec de membres del Col·lectiu 
Sextories

En  aquest taller explorarem la 
manera de donar vida i expressi-
vitat als nostres personatges de 
còmic a través d’exercicis i pràc-
tiques amb què tindrem eines 
perquè els nostres personatges 
cobrin vida i personalitat pròpia.

CUINA
CUINA ARMÈNIA

DIJOUS 18 DE MAIG 
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A les 18 h
A càrrec d’Ass. Cultural Hayordi-
ner 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.

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. L’íNDIA, 
LA TERRA DE L’OR

DIJOUS 18 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Marc Mendoza Sa-
nahuja, doctor en Història Anti-
ga, especialista en Alexandre el 
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs 
i l’Àsia central hel·lenística

L’Índia fou per als grecs una terra 
riquíssima, però alhora perillosa i 
indomable. Els relats de segona 
(o tercera) mà dels grecs feien 
del subcontinent la llar d’homes 
i feres extraordinàries, amb fenò-
mens naturals inaudits i extrems. 
La campanya d’Alexandre el 
Gran suposà pels hel·lens la pos-
sibilitat d’establir-se en aquesta 
regió, i durant més de tres-cents 
anys regnaren sobre parts de 
l’Índia. Tot i això, no deixà mai de 
ser un territori misteriós i atractiu, 
i noves llegendes sorgiren.  

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
SIMONE DE BEAUVOIR

DIVENDRES 19 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, cate-
dràtic de filosofia

És impossible entendre la his-
tòria del moviment feminista 
contemporani (la segona i terce-
ra onades del feminisme) sense 
tenir en compte la monumental 
El segon sexe de Simone de 
Beauvoir. De poques obres es 
pot dir que signifiquen un abans 
i un després. Només cal recor-
dar i tenir present una frase: nin-
gú no neix dona, s’hi torna.

EN FAMíLIA
BODYPAINTING

DISSABTE 20 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de Montse Trillo
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta
Cal portar roba que es pugui 
embrutar, tovalloletes humides i 
crema corporal 
Els infants no poden tenir cap 
al·lèrgia

Als infants els agrada molt pin-
tar, per això aquesta activitat és 
perfecta perquè els més petits 
i les més petites de casa donin 
curs a la seva imaginació i crea-
tivitat i s’embrutin i gaudeixin pin-
tant els seus cossos. Els pares i 
mares també pintareu, fent-los 
pessigolles al passar el pinzell. 
No només serà una experiència 
sensorial divertida, sinó que tam-
bé permetrà als infants jugar amb 
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els companys i companyes, per 
desenvolupar-se personalment, 
socialment i emocionalment.

COL·LOQUI
TERTÚLIA CULTURAL

DISSABTE 20 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las can-
delas 

Es presentaran diferents i variats 
temes a debatre, que compre-
nen art, societat, cultura, ciència, 
política, etc. Tots podreu aportar 
les vostres opinions i participar 
en les dels altres. No us ho po-
deu perdre!

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. L’ART 
GÒTIC I LA SEVA MÚSICA

DIJOUS 25 MAIG
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, mú-
sic, component del grup Remor 
de Mar, conferenciant i profes-
sor de tallers de música clàssica 

En aquesta sessió, compararem 
l’art gòtic (arquitectura, escultu-

ra i pintura) amb la música de 
l’època.

xERRADA
ADOLESCÈNCIA I 
MALESTAR EMOCIONAL

DIMARTS 30 DE MAIG 
A les 18 h
A càrrec de Fundació Joia
Taller adreçat a famílies amb 
adolescents i joves

Tens un fill adolescent? Com puc 
ajudar-lo? Té ansietat o depres-
sió? Està tot el dia a casa sense 
fer res? No estudia ni treballa? 
No té amics? Vine a conèixer els 
primers passos per a canviar la 
situació.

MONOGRÀFIC
DIBUIx DEL NATURAL 
(MODEL FEMENINA)

DIMECRES 31 DE MAIG 
A les 18 h
A càrrec de membres del Col·lectiu 
Sextories
Activitat dirigida a persones ma-
jors de 18 anys

Monogràfic de dibuix de model 
masculí nu. Emporta’t material 
i el teu bloc de dibuix i gaudeix 
d’una bona estona de creativitat, 
amb diferents exercicis i música 
ambiental de fons.
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JUNY

ExPOSICIÓ
MOSTRA DELS TALLERS DE 
CÒMIC DE CAN VERDAGUER

Del 16 de JUNY AL 
15 DE JULIOL
A càrrec de l’alumnat dels tallers 
de còmic
A l’Espai expositiu recepció

Un any més, l’alumnat dels ta-
llers de còmic de Can Verdaguer 
ens mostra tot el que ha après 
durant l’any!

ExPOSICIÓ
23è CONCURS DE CÒMIC 
DE NOU BARRIS

DEL 10 DE JUNY AL 
15 DE JULIOL
Inauguració el dissabte 10 de 
juny a partir de les 18 h
A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer
A l’Espai expositiu 1 i a l’Espai 
expositiu golfes

En aquesta exposició podreu 
veure tots els treballs presentats 
en el 23è Concurs de còmic de 
Nou Barris. 

CONFERÈNCIA
GRÈCIA. LA xINA, LA 
TERRA DE LA SEDA

DIJOUS 1 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Marc Mendoza Sa-
nahuja, doctor en Història Anti-
ga, especialista en Alexandre el 
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs 
i l’Àsia central hel·lenística

Els grecs desconeixien que hi 
havia més a l’est de l’Índia. Espe-
culaven amb terres inhabitables 
o pobles totalment estranys. No 
obstant això, quan s’instal·laren a 
l’Àsia central després de la con-
questa d’Alexandre, poc sabien 
que entrarien en contacte amb 
una civilització tan antiga com la 
xinesa. De manera directa o in-
directa, el destí d’aquells regnes 
grecs a l’extrem del món conegut 
fou dictat pel llunyà emperador de 
la Xina. A poc a poc s’assentaren 
les bases de la que seria més tard 
coneguda com la ruta de la seda.

COL·LOQUI
I DEL CEL VAN CAURE TRES 
POMES, DE NARINÉ 
ABGARIAN

DIMARTS 6 DE JUNY
A les 19.15 h
A càrrec de La colleta d’en Re-
bassa

Un cant d’amor a una cultura ofe-
gada per disputes territorials ines-
gotables. Una porta literària a Ar-
mènia en què Armènia, de fet, pot 
ser interpretada com qualsevol 
tradició expulsada pel frenesí glo-
balitzador de les grans potències.F
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CONFERÈNCIA
EGIPTE. AMENHOTEP III, 
EL FARAÓ SOL

DIJOUS 8 DE JUNY
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)

Un dels faraons més importants de 
la dinastia XVIII de l’Imperi nou va 
ser Amenhotep III. D’una banda, 
Egipte va viure sota el seu regnat 
un període de pau amb les altres 
potències estrangeres, aconseguit 
en part per matrimonis polítics. 
D’altra banda, pare d’Amenhotep 
IV, va continuar el canvi religiós 
que havia iniciat el seu pare. I va 
ser el cèlebre constructor de tem-
ples com el de Luxor.

MEDI AMBIENT A LES 
ESCOLES
FEM ART AMB RESIDUS!

DIVENDRES 9 I DILLUNS 12 
DE JUNY

A càrrec de Zero Waste Bcn 
Activitat dirigida a l’alumnat de 4t 
de primària de les escoles del barri

En aquest taller, portarem bros-
sa i la convertirem en objectes 
útils i decoratius.
D’un bric de beguda en farem un 
moneder, d’ampolles de plàstic 
en podem fer un test per a les 
plantes, i dels tubs de cartró del 
paper de vàter, un munt de coses 
diferents! També podrem fer art 
abstracte, no posarem límits a la 
creativitat!

MOSTRA DE TALLERS
INICIACIÓ AL TEATRE: 
HOTEL LA PALMERA

DIVENDRES 9 DE JUNY
A les 19.30 h
A càrrec de l’alumnat del taller 
d’Iniciació al teatre

Hotel La Palmera és la comèdia 
de creació pròpia composta entre 
tots els assistents a aquest curs de 
teatre de Can Verdaguer. Un hotel 
amb un passat misteriós ple de 
personatges esbojarrats... I un as-
sassinat. Qui ha mort el Guillem? 
La inspectora de policia haurà 
d’investigar en el passat d’aquest 
misteriós hotel i es trobarà una llar-
ga història de secrets.

23è CONCURS DE CÒMIC DE 
NOU BARRIS 
INAUGURACIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS

DISSABTE 10 DE JUNY
A partir de les 18 h
A càrrec del Centre Cívic Can 
Verdaguer
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Ha arribat el dia d’inaugurar 
l’exposició amb tots els treballs 
presentats en el 23è Concurs de 
còmic de Nou Barris i de fer el 
lliurament de premis d’aquesta 
edició! Aquest any comptarem 
amb Andrea Farina, un còmic 
italià resident a Barcelona, fun-
dador del L.O.C.A. Comedy 
(el primer open act LGTBIQ+ 
de comèdia de la ciutat) per a 
aquest dia tan especial! I també 
tindrem més sorpreses. Consul-
teu la difusió específica.

MOSTRA DE TALLERS
IMPRO I COMÈDIA

DILLUNS 12 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec de l’alumnat del taller 
d’Impro i comèdia

L’alumnat del curs d’Impro i 
comèdia es llança a la jungla 
de l’escenari sense guió ni ver-
gonya. És atreviment? Talent? 
Morro? O només inconscièn-
cia? Només hi ha una forma de 
descobrir-ho: improvisant.

ITINERARI
LES ENTRANYES DE LA 
CIUTAT: LES CLAVEGUERES

DIMECRES 14 DE JUNY
A les 11 h

A càrrec de La fàbrica del sol
És obligatori l’ús de la mascare-
ta dins de les instal·lacions. Cal 
anar vestit amb el cos totalment 
cobert i sabates tancades 
Punt de trobada: Passeig de 
Sant Joan, 91 

Coneixerem l’únic tram de les 
clavegueres que es pot visitar 
de Barcelona per acostar-nos al 
cicle de l’aigua  i aprendre com 
funciona. La xarxa de clavegue-
ram garanteix la higiene i la salut 
pública, evita possibles inunda-
cions i facilita el sanejament de 
les aigües residuals. Reflexio-
narem sobre la importància de 
l’aigua com a bé escàs i la co-
rresponsabilitat que tenim en el 
manteniment d’aquest recurs.

CONFERÈNCIA
DONES I FILOSOFIA. 
JUDITH BUTLER

DIVENDRES 16 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Xosé Díaz, cate-
dràtic de filosofia

Així com El segon sexe va mar-
car l’inici de la segona onada 
del feminisme, podem afirmar 
el mateix de l’obra de Judith 
Butler Problemes de gènere 
respecte de la tercera onada 
feminista. La problematització 
de la naturalesa del sexe i del 
desig és l’extensió lògica de les 
teories de Simone de Beauvoir, 
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tot portant el terreny de reivin-
dicació del feminisme a un nou 
nivell en què es criticaran les 
teories, com ara la psicoanàlisi 
o l’antropologia, que delimiten 
i determinen el gènere i la se-
xualitat.

EN FAMíLIA
CONTACONTES INFANTIL 
AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE

DISSABTE 17 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de l’Associació 17 de 
Maig
Activitat dirigida a infants de dos 
a cinc anys acompanyats d’una 
persona adulta

Cada 28 de juny es celebra el Dia 
Internacional de l’Alliberament 
LGBTIQ+, per això volem que 
aquesta sessió de En família ser-
veixi perquè els més petits i les 
més petites de casa aprenguin 
que ningú ha d’avergonyir-se del 
que és. Explicarem un conte que 
parlarà del trànsit de gènere que 
realitza una persona migrant i els 
obstacles que ha de superar per 
aconseguir la felicitat.

COL·LOQUI
TERTÚLIA CULTURAL

DISSABTE 17 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las can-
delas
 
Es presentaran diferents i variats 
temes a debatre, que comprenen 
art, societat, cultura, ciència, po-
lítica, etc. Tots podreu aportar les 
vostres opinions i participar en 
les dels altres. No us ho podeu 
perdre!

CONCERT
IRIS FLAMENCO - FLAMENCO 
CON FUERZA DE MUJER

DIMARTS 20 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec d’Irene Zugaza al can-
te, Angela Zarzuela a la guitarra i 
Isabel Rivera al baile

Aquest quadre flamenc com-
post per tres dones guarda tota 
l’essència dels tablaos tradicio-
nals, però amb un enfocament 
de gènere tant per la visibilitat 
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de les dones en el món del fla-
menc i per les seves compo-
nents, com per l’elecció de les 
lletres; ja que dins del marc de la 
tradició busquen que siguin lle-
tres coherents amb el missatge 
d’igualtat que les artistes volen 
transmetre. En aquest especta-
cle es fonen en el tablao la tradi-
ció més flamenca amb pinzella-
des modernes i exòtiques.

CONFERÈNCIA
MÚSICA CLÀSSICA. L’ART 
BARROC I LA SEVA MÚSICA

DIJOUS 29 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, 
músic, component del grup Remor 
de Mar, conferenciant i professor 
de tallers de música clàssica  

En aquesta sessió, compararem 
l’art barroc (arquitectura, escul-
tura i pintura) amb la música de 
l’època.
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CABARET
DO YOU BELIEVE? 
THE DRAG SHOW

DIVENDRES 30 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de l’Associació 17 de 
maig

Creus en l’amor? Creus en la 
màgia? Puja a aquest viatge a 
través de la música, la fantasia i 
l’art drag conduït per les artistes 
de Believe Club. Un viatge replet 
de xou, música, perruques i to-
nes de lluentor i purpurina. Lilly 
Polyester, Mystica Yenisei i Coc-
có Rosego seran les encarrega-
des de guiar-te en aquest trajec-
te en què prometen rialles, plors i 
emoció a parts iguals.
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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
Dimarts de 20 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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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

Federació Catalana d’entitats 
de salut mental “Orgull boig”
2on i 4art dijous de mes de 16 
a 18 h

Fundació Joia, Projecte in iti-
nere+45
Dilluns de 9.45 a 13.45 h

La Dama
Divendres de 10 a 13.30 h
Companyia de dansa
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ABRIL
CONCURS DE 
CÒMIC

23è CONCURS DE CÒMIC DE 
NOU BARRIS

DE MARÇ A JUNY

EXPOSICIÓ OH, SO SPOOKY! Del 3 AL 28 D’ABRIL

EXPOSICIÓ CAN VERDAGUER EN 
PORTADES

DEL 14 D’ABRIL AL 31 DE 
MAIG

EXPOSICIÓ ENTRAÑAS (I ALTRES COSES 
DE L'HÉCTOR JOAN)

DEL 3 D’ABRIL AL 31 
D’ABRIL

SANT JORDI XXVIII CONCURS DE DIBUIXOS 
INFANTILS DE SANT JORDI

Recollida fins al dijous 20 
d’abril

SANT JORDI XXIII INTERCANVI DE LLIBRES DE L’1 AL 29 D’ABRIL

COL·LOQUI MATAR LA MARE, 
DE LAURA G. ORTENSI

DIMARTS 4 D’ABRIL 
a les 19.15 h

CONFERÈNCIA EGIPTE. ELS PAPIRS 
D'OXIRRINC: LA VIDA EN UNA 
CIUTAT GRECOROMANA

DIJOUS 13 D’ABRIL 
a les 18.30 h

COL·LOQUI PRESENTACIÓ: QUÉ HACEMOS 
CON EL TIEMPO QUE NOS 
QUEDA

DISSABTE 15 D’ABRIL 
a les 17.30 h

MONOGRÀFIC CÒMIC I FANZÍN: EXPERIMENTS 
AMB EL PAS DEL TEMPS

DILLUNS 17 D’ABRIL 
a les 18.30 h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. LES MIL CARES DE 
L'ENEMIC PERSA

DIJOUS 20 D’ABRIL 
a les 19 h

SANT JORDI DIADA DE SANT JORDI A CAN 
VERDAGUER

DIVENDRES 21 D’ABRIL 
a partir de les 17 h

EN FAMÍLIA FEM EL NOSTRE DRAC! DISSABTE 22 D’ABRIL 
a les 17.30 h

PRESENTACIÓ PENSAMIENTO MONÓGAMO, 
TERROR POLIAMOROSO, DE 
BRIGITTE VASALLO + RECITAL 
POÈTIC A CÀRREC DE QUINNY 
MARTÍNEZ

DISSABTE 22 D’ABRIL 
a les 18.30 h

CÒMIC DEIXAR-SE ANAR (diàlegs, 
monòlegs i soliloquis)

DIMECRES 26 D’ABRIL 
a les 18.30 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. L’ART 
ROMÀNIC I LA SEVA MÚSICA

DIJOUS 27 D’ABRIL 
a les 19 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. 
HARRIET TAYLOR

DIVENDRES 28 D’ABRIL 
a les 19 h
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MAIG
EXPOSICIÓ MINAS DEL 5 AL 31 DE MAIG

COL·LOQUI CRINERES DE FOC, 
DE MARIA ANTÒNIA OLIVER

DIMARTS 2 DE MAIG 
a les 19.15 h

MONOGRÀFIC DIBUIX DEL NATURAL 
(MODEL MASCULÍ)

DIMECRES 3 DE MAIG 
a les 18 h

CONFERÈNCIA EGIPTE. LA COL·LECCIÓ 
EGÍPCIA DEL BRITISH MUSEUM

DIJOUS 4 DE MAIG 
a les 18.30 h

FESTES DE 
PORTA

TEATRE UN CUMPLEAÑOS DE TRES DISSABTE 6 DE MAIG 
a les 18 h

ITINERARI 10.000 ROSERS EXCEPCIO-
NALS

DIMECRES 10 DE MAIG 
a les 11 h

CONCERT SENIORS EN ALLEGRO: 
ESTEM D’ANIVERSARI

DIJOUS 11 DE MAIG 
a les 17.30 h

TEATRE ¡NOS TOCÓ LA PRIMITIVA! DIVENDRES 12 DE MAIG 
a les 18 h

TEATRE NAIA DISSABTE 13 DE MAIG 
a les 17.30 h

MONOGRÀFIC EXPRESSIONS I HUMANITZA-
CIONS DE PERSONATGES

DIMECRES 17 DE MAIG 
a les 18 h

CUINA CUINA ARMÈNIA DIJOUS 18 DE MAIG 
a les 18 h

CONFERÈNCIA GRÈCIA. L’ÍNDIA, LA TERRA 
DE L’OR

DIJOUS 18 DE MAIG 
a les 19 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. 
SIMONE DE BEAUVOIR

DIVENDRES 19 DE MAIG 
a les 19 h

EN FAMÍLIA BODYPAINTING DISSABTE 20 DE MAIG 
a les 17.30 h

COL·LOQUI TERTÚLIA CULTURAL DISSABTE 20 DE MAIG 
a les 17.30 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. L’ART 
GÒTIC I LA SEVA MÚSICA

DIJOUS 25 MAIG 
a les 19 h

XERRADA ADOLESCÈNCIA I MALESTAR 
EMOCIONAL

DIMARTS 30 DE MAIG 
a les 18 h

MONOGRÀFIC DIBUIX DEL NATURAL 
(MODEL FEMENINA)

DIMECRES 31 DE MAIG 
a les 18 h
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JUNY
EXPOSICIÓ MOSTRA DELS TALLERS DE 

CÒMIC DE CAN VERDAGUER
Del 16 de JUNY AL 15 DE 
JULIOL

EXPOSICIÓ 23è CONCURS DE CÒMIC DE 
NOU BARRIS

DEL 10 DE JUNY AL 15 DE 
JULIOL

CONFERÈNCIA GRÈCIA. LA XINA, LA TERRA 
DE LA SEDA

DIJOUS 1 DE JUNY 
a les 19 h

COL·LOQUI I DEL CEL VAN CAURE TRES 
POMES, DE NARINÉ ABGA-
RIAN

DIMARTS 6 DE JUNY 
a les 19.15 h

CONFERÈNCIA EGIPTE. AMENHOTEP III, EL 
FARAÓ SOL

DIJOUS 8 DE JUNY 
a les 18.30 h

MEDI AMBIENT A 
LES ESCOLES

FEM ART AMB RESIDUS! DIVENDRES 9 I DILLUNS 
12 DE JUNY

MOSTRA DE 
TALLERS

INICIACIÓ AL TEATRE: HOTEL 
LA PALMERA

DIVENDRES 9 DE JUNY 
a les 19.30 h

23è CONCURS DE 
CÒMIC DE NOU 
BARRIS

INAUGURACIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS

DISSABTE 10 DE JUNY 
a partir de les 18 h

MOSTRA DE 
TALLERS

IMPRO I COMÈDIA DILLUNS 12 DE JUNY 
a les 20 h

ITINERARI LES ENTRANYES DE LA CIU-
TAT: LES CLAVEGUERES

DIMECRES 14 DE JUNY 
a les 11 h

CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA. JUDITH 
BUTLER

DIVENDRES 16 DE JUNY 
a les 19 h

EN FAMÍLIA CONTACONTES INFANTIL AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE

DISSABTE 17 DE JUNY 
a les 17.30 h

COL·LOQUI TERTÚLIA CULTURAL DISSABTE 17 DE JUNY 
a les 17.30 h

CONCERT IRIS FLAMENCO - FLAMENCO 
CON FUERZA DE MUJER

DIMARTS 20 DE JUNY 
a les 19 h

CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA. L’ART 
BARROC I LA SEVA MÚSICA

DIJOUS 29 DE JUNY 
a les 19 h

CABARET DO YOU BELIEVE? THE DRAG 
SHOW

DIVENDRES 30 DE JUNY 
a les 18 h
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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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LíNIA 5
VIRREI AMAT

LíNIA 1
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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


