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INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
INSCRIPCIONS OBERTES: a partir del 6 de setembre
INSCRIPCIONS TALLERS DE VOLUNTARIAT: del 26 al 30 de setembre
HORARI D’INSCRIPCIONS:
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h
dissabtes de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 21 h
Inici activitats: dilluns 2 d’octubre
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N

NOVETAT

Fotografia portada: Dídac Pla (Didakio)
2

INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi
efectuat el pagament. En cap cas es reservarà
plaça ni es realitzarà la inscripció per telèfon.
• Modalitat d’inscripcions: en línia i de forma
presencial, per ordre d’arribada.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim
de tres tallers i pot inscriure-hi 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.
• El pagament del taller en línia només es pot
efectuar amb targeta.
• El pagament del taller presencialment es farà
per imposició o targeta. El termini per presentar
el rebut bancari, des del moment en què es fa
la preinscripció a recepció, és de 48 hores.
• En cas de pagament amb targeta cal presentar un document oficial acreditatiu (DNI, passaport o carnet de conduir).
• La direcció del centre es reserva el dret de
suspendre les activitats que no tinguin un
nombre mínim de participants. En aquest cas
el centre es posarà en contacte amb l’usuari
per informar-lo de l’anul·lació del taller i en un
període de 30 dies, des de l’inici dels tallers,
els usuaris que hagin fet el pagament amb
targeta o per imposició bancària s’hauran de
presentar al centre per procedir a la devolució
corresponent.
• En cas que l’usuari es doni de baixa d’un
taller en què està inscrit, haurà de notificar-ho
durant el període de devolucions (del 6 al 30
de setembre).
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a aquelles persones que presentant un informe mèdic demostrin que no poden
realitzar aquell taller. El justificant ha d’estar
entregat al centre com a data màxima el 9
d’octubre, després no es podrà realitzar cap
devolució.
• Els tallers que es portin a terme els dijous no
faran classe el 7 de desembre.
• Els tallers que es portin a terme en divendres
aquest trimestre seran de 9 sessions. No faran
classe divendres 13 d’octubre.
• Els tallers que es portin a terme en dissabte aquest trimestre seran de 9 sessions. No
faran classe els dissabtes 14 d’octubre i 9 de
desembre.

• L’Ajuntament de Barcelona subvenciona amb
un 50% les persones empadronades al municipi i en situació d’atur. Aquest ajut econòmic
s’aplicarà només a un taller per centre i persona
quan aporti la documentació requerida del 6 de
setembre al 9 d’octubre (DARDO o vida laboral
i padró vigents).
• No s’acceptarà cap inscripció amb la reducció
d’aturat fora de les dates marcades del període d’inscripcions, exactament del 6 al 30 de
setembre.
• El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una
activitat si ho considera necessari.
• Es recuperaran les classes perdudes, per causes alienes a l’usuari, dins del trimestre en curs.
• No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una
classe de qualsevol taller si no hi ha el consens
del 100% dels inscrits.
• El material fungible que sigui necessari per al
taller anirà a càrrec de l’usuari. En la informació
de cada taller s’especificarà quin és aquest plus
econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions
dels usuaris. Per aquest motiu us demanem
que no deixeu al centre cap material de valor
tant econòmic com emocional.
• L’acompanyament de les persones amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat
estarà exempt del pagament de la matrícula.
• Totes aquelles persones que pateixin alguna
malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, trastorn i/o que segueixin algun tipus de
tractament que pugui alterar la seva capacitat
psicomotriu i/o cognitiva, hauran d’informar-ne
a l’hora d’inscriure’s en un taller, per tal que el/
la monitor/a n’estigui informat. La direcció del
centre declina tota responsabilitat, excepte en
l’horari de realització de l’activitat, de tal manera que és aconsellable que aquestes persones
vinguin acompanyades en entrar i en sortir de
l’aula de realització de l’activitat.
• El Centre es reserva el dret d’anul·lar una
inscripció si per motius d’edat o per altres especificats pel tallerista, l’usuari interfereix en
el bon desenvolupament del taller. Només es
retornaran els diners en els casos especificats
pel tallerista.
• La inscripció en un taller significa l’acceptació
d’aquesta normativa.

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.
• Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula a excepció dels
casos previstos a la normativa general d’inscripcions.

3

TALLERS

MONOGRÀFICS
TOT FIDEUADES		
7 d’octubre
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 10
Els fideus d’una fideuada són
grans conductors de sabors... La
més coneguda és la de marisc.
Però darrere de la fideuada marinera hi ha molta més vida. A més
de la clàssica en farem d’altres
com la de verdures i pesto de
nous i espinacs, la de carn i foie
o la de bolets. Vine a aquest taller
i et sorprendràs de les originals
fideuades que farem!
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Diego Molina
FEM PANELLETS
21 d’octubre
Dissabte d’ 11 a 13 h
Preu: 4 € d’ingredients
Places: 10
Gratuït amb inscripció prèvia
Observacions: cal portar
vantal.

da-

ALIMENTS DE TARDOR:
MONIATO, CARBASSA
I CASTANYA
28 d’octubre
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 6 € d’ingredients
Places: 10
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Prepararem una crema de moniatos i llenties, un estofat de carbassa i castanyes i un plat dolç. Si
voleu treure-li el màxim de profit,
en aquest taller us donarem moltes idees. Utilitzarem aliments
ecològics.
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Mesquemenjar
ESPECIAL
BOLETS GURMET
4 de novembre
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 10
A través de variades propostes
gastronòmiques ensenyarem diverses variants per menjar-los.
Recaptarem una gran varietat de
bolets per ensenyar-te com es
netegen, manipulen i es cuinen.
Els farem en cremes, arrossos i
marinats...
Treu el màxim profit dels bolets!
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Diego Molina
SOPARS RÀPIDS I SANS		
11 de novembre
Dissabte de 17.30 a 19.30 h
Preu: 8,20 € + 4 € d’ingredients
Places: 10
En aquest taller aprendrem què és
el que cal perquè un sopar sigui
sa, a través de diferents receptes
de cuina, senzilles i saboroses, en
què combinarem verdures variades, proteïnes (vegetals o d’origen
animal) i hidrats de carboni com el
mill, la civada o l’arròs. Posarem

TALLERS

especial esment en els productes de temporada, ecològics i de
proximitat.
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Laura Casero
PROTEÏNES VEGETALS: TOFU,
SEITAN I TEMPEH 		
25 de novembre
Dissabte de 17.30 a 20.30 h
Preu: 12,31 € + 6 € d’ingredients
Places: 10
Si volem reduir el consum de proteïnes d’origen animal, hem de
saber quines proteïnes vegetals
no poden faltar a la nostra cuina. Els llegums (cigrons, llenties
i mongetes) poden ser la nostra
base, tot i que en aquesta ocasió
ens centrarem en el tofu, el tempeh i el seitan, derivats de la soja i
del blat, amb una proteïna de bona
qualitat i un alt percentatge proteic.
Explicarem què són, com s’han
elaborat i prepararem receptes
saludables i amb aliments de temporada com són la quiche de tofu i
espinacs o un paté de tofu i miso,
els bunyols de tempeh i bolets i un
estofat de seitan amb prunes. Utilitzarem aliments ecològics.
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Mesquemenjar

Gran taller en què abastem les
grans postres típiques de Nadal.
Farem el tortell de Reis i el tronc
de Nadal. Treballarem trucs de
fermentació, amassat, decoració,
etc., perquè aprenguis a fer dos
grans pastissos amb què ben segur triomfareu aquest Nadals.
Degustació de receptes a classe.
A càrrec de Diego Molina
FARMACIOLA NATURAL
PER A L’HIVERN		
18 de novembre
Dissabte de 17 a 20 h
Preu: 12,31 € + 6 € d’ingredients
Places: 10
Aprofitant els recursos que ens
ofereix la natura en aquesta
època de l’any, coneixeràs i
aprendràs a utilitzar múltiples
plantes i de diverses formes
que ens permetran crear receptes que ens ajudaran i
alleujaran la somatologia de
l’estació més freda i combatre
les diverses malalties típiques
de l’hivern.
A càrrec de Sonia Faria
INTRODUCCIÓ A
L’AROMATERÀPIA

TORTELL DE REIS I
TRONC DE NADAL		

25 de novembre
Dissabte de 17 a 20 h
Preu: 12,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 10

16 de desembre
Dissabte de 17.30 a 19.30 h
Preu: 8,20 € + 6 € d’ingredients
Places: 10

Disciplina terapèutica que utilitza les propietats dels olis
essencials extrets de les plantes, per restablir l’equilibri i
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l’harmonia del cos i de la ment
per a benefici de la nostra salut i bellesa. Vine a conèixer i
descobrir tot el que pot fer pel
teu benestar personal i bellesa.
Cada alumne s’emportarà una
mostra del producte cosmètic
elaborat a classe.
A càrrec de Sonia Faria
FES EL TEU
XAMPÚ SÒLID
2 de desembre
Dissabte de 17 a 20 h
Preu: 12,31 € + 8 € d’ingredients
Places: 10
Vols estalviar, ser pràctic i
rentar-te els cabells de la manera més natural? Els xampús
sòlids són pastilles elaborades amb productes vegetals
i respectuosos amb el medi
ambient. A més de netejar
ofereixen al cabells un tractament adient. Fan moltíssima
escuma, ja que està molt concentrat, i una pastilla petita pot
durar mesos. És la millor opció
per portar de viatge i evitar els
envasos de plàstic. Cada alumne s’emportarà una mostra
adient al seu tipus de cabell.
A càrrec de Sonia Faria
MASSATGE PER AL TEU NADÓ
Del 6 d’octubre al 3 de novembre
Divendres d’11 a 12.30 h
Preu: 30,76 €
Places: 10
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Observacions: taller en família. En aquest taller s’inscriu un
adult acompanyat d’un nen. En
el cas que un altre adult vulgui
participar en el taller, caldrà
fer una altra inscripció. Per a
nadons de 0 a 12 mesos. Cal
portar canviador, tovalloletes
humides, oli d’ametlles, una joguina i una manteta.
L’objectiu és oferir als pares i
mares una sèrie de tècniques
provades i efectives per realitzar el massatge als seus nadons.
TALLERS DE REPARACIÓ
PER A CENTRES CÍVICS
A càrrec de l’Àrea d’ecologia
urbana, medi ambient i serveis
urbans.
Les activitats proposades tenen com a objectiu donar eines a la ciutadania per allargar
la vida útil dels seus aparells
elèctrics i electrònics evitant
que esdevinguin un residu.
D’aquesta manera es treballa
directament i de forma més eficient en la prevenció del residu
d’aquests aparells.
Els tallers són gratuïts.
Trobareu
sessions formatives de 2,5 hores, amb inscripció prèvia, i
sessions
d’assessorament de 3 hores
en què no cal estar inscrit.
L’assessorament seran sessions obertes en què qualsevol pot portar petits electrodomèstics o utensilis i rebre
l’assessorament adequat per
reparar-lo.

TALLERS

EL NOSTRE ORDINADOR
PORTÀTIL

OBRIM I TANQUEM PETITS
ELECTRODOMÈSTICS		

22 de setembre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia

20 d’octubre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia

Obtindrem un coneixement bàsic dels components físics que
componen el nostre ordinador
i aprendrem a solucionar els
problemes més comuns de la
màquina. Amb aquest taller es
pretén millorar el rendiment i
allargar la vida útil d’ordinadors
menys potents que ja no es
poden fer servir amb sistemes
operatius molt exigents (com
Windows ®).
RECUPEREM
LÀMPADES
6 d’octubre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Coneixerem els diferents metalls que hi ha i els problemes
que presenten: oxidació, trencaments... Amb aquest taller
es pretén donar a conèixer les
tècniques i materials bàsics
per a la restauració de metall
i vidre que ens permetin recuperar làmpades antigues o
contemporànies, de bronze o
d’altres metalls.

PETITS APARELLS
ELECTRÒNICS
DE LA LLAR
3 de novembre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Mitjançant el desmuntatge de
l’aparell elèctric estudiarem la
mecànica bàsica de l’aparell
i aprendrem a detectar on hi
ha un problema, a fer un bon
manteniment dels nostres aparells i a canviar o substituir els
petits components o peces de
desgast. Amb aquest taller es
pretén descobrir quins són els
problemes més habituals dels
nostres petits electrodomèstics,
tals com aspiradors, assecadors de cabells, calefactors, etc.
ALLARGUEM LA VIDA DELS
ORDINADORS		
17 de novembre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
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MANTENIMENT DE
L’ORDINADOR		
1 de desembre
Sessió formativa: divendres de
18 a 20.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Explicarem què és un sistema
operatiu i com es fa servir. Coneixerem , també, alguns dels
diferents sistemes operatius
que hi ha a la nostra disposició.
Amb aquest taller es pretén solucionar problemes relacionats
amb una mala gestió del sistema així com donar a conèixer
les eines que ens permetin
mantenir un sistema operatiu
en òptimes condicions.

Bollywood portejant i per a embarassades!
Fes dansa amb el teu petit/a tot
compartint, gaudint i tenint un
moment únic per a tots dos! Edat
fins a un any i mig.
Observacions: cal portar roba
còmoda, tant per a tu com per
al petit/a, i fulards o motxilles ergonòmiques. El grup B no realitzarà la classe del 7 de desembre.
COUNTRY
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A (iniciació): dilluns de 19
a 20 h
Grup B (avançat): dilluns de 18
a 19 h
Preu: 35,09 €
Places: 13

SESSIONS
D’ASSESSORAMENT

DANSA
KANGEROO (mares amb
nadó i embarassades)
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns de 17 a 18 h
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup B: dijous de 16.30 a
17.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 10
8

Fotografia: pixaay.com

29 de setembre,
13 d’octubre, 27 d’octubre, 10
de novembre, 24 de novembre,
15 de desembre
Divendres de 18 a 21 h
Gratuït sense inscripció
BOLLYWOOD

Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup A (intermedi II): dijous de
18.30 a 20 h
Del 2 d’octubre al 4 desembre
Grup B (intermedi I): dilluns de
18 a 19.30 h
Grup C (avançat): dilluns de
19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 16

TALLERS

Observacions: es poden inscriure aquelles persones que ja tinguin nocions de Bollywood o de
dansa. El grup A no realitzarà la
classe del 7 de desembre.
BALLS DE SALÓ
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Dimarts de 19.45 a 21.15 h
Preu: 52,64 €
Places: 18

FLAMENC
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Taller en què es treballa la part
tècnica i coreogràfica.
SEVILLANES

SALSA

Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup A (iniciació): dimecres de
17 a 18 h
Grup B (intermedi): dimecres
de 18 a 19 h
Grup C (avançat): dimecres de
19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Places: 15

Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 17

Observacions: es poden inscriure als grups B i C aquelles
persones que coneguin les
quatre sevillanes. Ritme alt.

Observacions: no cal portar
parella.

ZUMBA

Observacions: nivell avançat.
Cal portar parella. Preu indicat
per persona.
Balls ballats de forma coordinada en parella: txa-txa-txa, merengue, pasdoble, bolero, vals.

BALLS EN LÍNIA
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 12 a 13.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 16
Observacions: el grup no realitzarà la classe del 7 de desembre.
Vine a gaudir del ball d’una
forma divertida. Ballem sense
parar al ritme de cançons modernes i actuals. Cada cançó
té una coreografia molt senzilla
que s’aprèn alhora que ballem.

De 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns de 10 a 11 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup B: dimecres de 18 a 19 h
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup C: dijous de 10 a 11 h
Preu: 35.09 €
Places: 20
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Grup D: divendres de 19 a 20 h
Grup E: divendres de 20 a 21 h
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Grup F: dissabtes de 12 a 13 h
Preu: 31,58 €
Places: 20
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eficaç que t’impulsarà a l’acció.
Comença el camí del canvi des
d’on estàs fins a on vols arribar,
a través de l’autoconeixement,
de saber què et limita, de quina
és la teva realitat, què t’impulsa
i què et mou, per poder marcarte un pla d’acció que t’ajudi per
arribar allà on vols.

Observacions: el grup C no
realitzarà la classe del 7 de
desembre. Els grups D, E i F
realitzaran 9 sessions amb
motiu dels ponts d’octubre i de
desembre.

MARXA NÒRDICA

Fotografia: pixaay.com

Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Dilluns de 9.45 a 11.15 h
Preu: 52,64 €
Places: 12

BENESTAR I SALUT

Taller destinat a qualsevol persona
que es vulgui beneficiar d’aquesta
disciplina que aporta grans beneficis físics, mentals, emocionals
i socials sense risc de lesions ni
contraindicacions. Cal portar roba
còmoda, bastons de marxa nòrdica i aigua. Punt de sortida: Centre
Cívic Can Verdaguer.

IOGA AMB NADONS		
COACHING. EINES PER ACONSEGUIR UN CANVI		
Del 3 d’octubre al
5 de desembre
Del 3 d’octubre al
Dimarts de 10 a 11 h
5 de desembre
Preu: 35.09 €
Dimarts de 10.30 a 12 h
Places: 11
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacioons: si ha estat un
part vaginal i la recuperació és
El coaching és una metodologia relativament ràpida, es pot coque t’ajuda a aconseguir els ob- mençar als 40 dies. Si ha estat
jectius personals i laborals. Ja si- per cesària, es pot començar el
gui per generar hàbits saludables taller després de 2 mesos.
o per aconseguir una fita profes- A través de postures de ioga, essional, el coaching et por ajudar. tiraments i tècniques de respiraGenera l’actitud de canvi i trans- ció adaptats al postpart, podràs
formació a través d’aquesta eina recuperar i desenvolupar la força
10
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i l’estabilitat central del cos. Enfocarem la pràctica a tonificar el
sòl pelvià, la faixa abdominal, la
recol·locació dels òrgans interns
i de la matriu i l’alineació de la
columna vertebral per tornar la
postura corporal a la seva forma
natural. Mares i nadons trobaran
un espai per relaxar-se, gaudir i
compartir. També treballarem els
abdominals hipopressius.
RELAXACIÓ I RESPIRACIÓ
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 16.30 a 17.30 h
Preu: 31,58 €
Places: 10
Observacions: el taller serà de
9 sessions amb motiu del pont
d’octubre. Aprendràs a relaxarte i estar present a la teva vida
mitjançant el contacte amb el
cos, la respiració i les visualitzacions guiades.
PILATES
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Grup B: dilluns de 17 a 18 h
Preu: 35,09 €
Grup C: dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Grup D: dimarts de 20 a 21 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup E: dimecres d’11.30 a 12.30 h
Grup F: dimecres de 19 a 20 h
Places: 11
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup G: dijous de 20 a 21 h
Places: 15
Preu: 35,09 €

Observacions: cal portar tovallola o mocador per posar a sobre del tatami i mitjons per utilitzar únicament a la classe de
Pilates. El grup G no realitzarà
classe el 7 de desembre amb
motiu del pont.
MAMIfit (mares amb nadó)
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 12 a 13 h
Preu: 35,09 €
Places: 16
En aquestes classes treballem
la zona abdominal amb el mètode hipopressiu per ajudar a recuperar la tonificació muscular,
l’equilibri i la resistència cardiopulmonar amb el mètode MAMIfit.
Podeu començar a venir a les
classes a partir de :
La 6a setmana després d’haver
donat a llum (via vaginal).
La 8a setmana després d’haver
donat a llum (via cesària).
En ambdós casos recomanem la
confirmació mèdica prèvia.
IOGA PER A
EMBARASSADES
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 17.30 a 19 h
Preu: 47,37 €
Places: 11
Observacions: el taller serà de
9 sessions amb motiu del pont
d’octubre. Acompanyar la dona
durant tot el procés de transformació física, emocional i mental
que es produeix durant els nou
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mesos d’embaràs. Flexibilitzar
la pelvis mitjançant les asanes
per preparar-nos millor per viure un part fàcil, sense complicacions. Donar tranquil·litat a la
mare mitjançant la pràctica de
pranayames. Facilitar recursos
per gaudir d’un embaràs i un
part conscients.
IOGA
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns de 18 a 19.30 h
Places: 11
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Grup B (integral): dimarts de
10 a 11.30 h
Grup C (integral): dimarts de
18 a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 20
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup D: dijous de 10.45 a 12.15 h
Grup E: dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Grup F: dijous de 20 a 21 h
Preu: 35,09 €
Places: 11

Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
El taitxí o taitxitxuan és una
antiga art marcial xinesa, amb
provats beneficis per a la salut
mental i física, que es realitza
mitjançant moviments relaxats
i harmoniosos en combinació
amb la respiració i la concentració mental.
Observacions: recomanat en
diverses malalties i lesions. Cal
portar roba còmoda i calçat
adequat només per a l’activitat.
ABDOMINALS HIPOPRESSIUS
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup A: dimecres de 20 a 21 h
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup B: dijous de 9.45 a 10.45 h
Grup C: dijous de 19 a 20 h
Preu: 35,09 €
Places: 11

Observacions: els grup D, E i F
no realitzaran la classe del 7 de
desembre amb motiu del pont.
Cal portar roba còmoda.
Connecta amb el teu cos i relaxa
la ment a través de les postures,
la respiració i la meditació.

Observacions: els grup B i C
no realitzaran la classe del 7 de
desembre amb motiu del pont.
Aquest taller consisteix a fer exercicis indicats per a la ràpida recuperació de la dona en el postpart,
per col·locar els òrgans interns,
tonificar el sòl pelvià, recuperar
la cintura... També serveixen per
reduir els mals d’esquena. Les
dones embarassades i les persones amb hipertensió no poden fer
aquests exercicis.

TAITXÍ

MEMÒRIA

Del 2 d’octubre al 5 de desembre
Dilluns i dimarts de 17 a 18 h
Preu: 58 €
Places: 20

Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 10 a 12 h
Preu: 58 €
Places: 12
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Observacions: taller adreçat a
gent gran a partir de 60 anys.
El grup no realitzarà la classe
del 7 de desembre amb motiu
del pont.
Aquest curs està pensat per a
la gent preocupada pels oblits
i les pèrdues de memòria. Es
treballaran tècniques i recursos
que faran perdre la por i facilitaran una millor qualitat de vida.
GAC (glutis, abdominals i
cames)		
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 18 a 19 h
Preu: 31,58 €
Places: 15
Observacions: el taller serà
de 9 sessions amb motiu del
pont d’octubre. Tonifica glutis,
abdominals i cames gràcies a
aquestes sessions de treball
cardiovascular i muscular. Modela la figura i millora la força
i la resistència del tren inferior
i el tronc.
APRÈN A MEDITAR
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 16.30 a 17.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 11
Observacions: el grup no realitzarà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.

IDIOMES
ALEMANY
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
ANGLÈS
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A (iniciació): dilluns de 18
a 19.30 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup B (iniciació): dimecres
d’11 a 12.30 h
Grup C (inicial II): dimecres de
18 a 19.30 h
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup D (preintermedi): dijous
d’11 a 12.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: el grup C no
realitzarà la classe del 7 de
desembre amb motiu del pont.
El grup C equival a un inici de
nivell A2. El grup D equival a un
nivell A2.
CONVERSA EN ANGLÈS
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Grup B: divendres d’11 a 12.30 h
Preu: 47,37 €
Places: 12
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Observacions: el grup B serà
de 9 sessions amb motiu del
pont d’octubre. Taller destinat
a persones que ja saben parlar
anglès i que vulguin practicar
la conversa, amb la finalitat de
millorar l’expressió oral i parlar
de manera fluida. Calen coneixements mínims d‘anglès a nivell de comprensió oral.
FRANCÈS		
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup A (iniciació): dijous de
19.30 a 21 h
Grup B (inicial II):
dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 15
Observacions: els grups no faran la classe del 7 de desembre amb motiu del pont. El grup
B porta 3 trimestres realitzats.

ART I CREATIVITAT
CÒMIC AVANÇAT
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 19.30 a 21 h
Preu: 47,37 € + 10 € de material
Places: 11
Observacions: a partir d’11
anys. El taller serà de 9 sessions
amb motiu del pont d’octubre.
Aquest taller està enfocat a
aquelles persones que ja han
tingut un apropament al món del
còmic o que tenen bones nocions de dibuix.
A càrrec d’AJACC BCN/KBOOM
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PATRONATGE
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar tisores, llapis, goma, cinta adhesiva, cinta mètrica, regle i cartabó (els més grans possible).
Amb aquest taller aprendràs a
realitzar patrons base per fer
faldilles, bruses, pantalons...,
que et permetran crear els
teus propis dissenys a mida. El
sistema per aconseguir-ho és
fàcil, ràpid d’aprendre i veuràs
els resultats dels coneixements
adquirits de seguida.
PATCHWORK
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A (iniciació): dilluns de
18.30 a 20 h
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Grup B (avançat): dimarts de
18 a 19.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: cal portar cosidor bàsic i retalls de roba.
FOTOGRAFIA RÈFLEX
DIGITAL
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 11

TALLERS

Observacions: cal portar càmera
fotogràfica rèflex o, en qualsevol
cas, que disposi de funció manual
de fotos amb bateria carregada.

MULTIMÈDIA
PHOTOSHOP
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 11
Observacions: cal portar ordinador portàtil amb el programa Photoshop instal·lat (qualsevol versió).
INFORMÀTICA 		
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A (iniciació): dilluns de
19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Grup B (iniciació): divendres
d’11.30 a 13 h
Grup C (intermedi): divendres
de 10 a 11.30 h
Preu: 47,37 €
Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Grup D (avançat): dimarts de
19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. Per fer la inscripció al grup D cal tenir coneixements bàsics de Windows i de
navegació per internet i utilització de correu. Els grups B i C
seran de 9 sessions amb motiu
del pont d’octubre.

UNIVERS DIGITAL
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. El grup no realitzarà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.
Assessorar sobre el món
d’internet, el correu i profunditzar en la informàtica.
INFORMATICA I INTERNET
AVANÇATS
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: cal portar ordinador portàtil. El grup no realitzarà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.
Es requereixen coneixements
mínims.
MÒBIL I TAULETA
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: el grup no realitzarà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.
Cal portar mòbil o tauleta. Vols
conèixer les aplicacions del teu
telèfon? No saps connectar-te
al wifi, com s’utilitza el WhatsApp? Com puc mirar el meu
15
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correu?... Si estàs una miqueta
perdut en aquestes tecnologies, no ho dubtis: aquest és el
teu taller.

CUINA

Fotografia: pixaay.com

CUINA DE LA MAMA

MÚSICA
GUITARRA		
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Grup A (iniciació) : divendres
de 19.30 a 20.30 h
Grup B (intermedi): divendres
de 20.30 a 21.30 h
Preu: 31,58 €
Places: 11
Observacions: a partir de 12
anys. El taller serà de 9 sessions amb motiu del pont
d’octubre
Per al grup B es podran inscriure aquelles persones que sàpiguen acords bàsics i canviar
entre ells.
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Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 € + 14 € d’ingredients
Places 10
Observacions: degustació de
receptes a classe.
Vols aprendre a cuinar els plats
de tota la vida? En aquest taller
cuinarem diferents receptes
conegudes dins del receptari
popular, però adaptant-les als
nostres dies. Farem receptes
amb ingredients de temporada
i de proximitat, sense excedirnos en els greixos i els sucres,
però respectant la tradició de
les nostres mares i àvies. Si
vols aprendre receptes tradicionals, però sense renunciar a
la cuina saludable, aquest és el
teu taller!
POSTRES DE FESTA		
Del 4 d’octubre al
20 de desembre
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 52,64 € + 15 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: degustacions
de receptes a classe. Aprendràs a fer un original pastís
d’aniversari, cassoletes dolces,
postres en gots, cupcakes per
a festes infantils, galetes i dolços de nadal, mousse...

TALLERS

CUINA INTERNACIONAL
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 € + 20 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: degustacions
de receptes a classe.
Sabors exòtics, tradicionals,
picants, atrevits... Una volta al
món a la teva cuina!

MONOGRÀFIC POLVORONS
D’AMETLLA		
16 de desembre
Dissabte d’11.30 a 13 h
Preu: 5,09 € + 4 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: per a nens i nenes a partir de 7 anys. Cal portar tupper i davantal
IOGA

INFANTIL
MONOGRÀFIC
CAKE POPS

Del 3 d’octubre al 5 de desembre
Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Preu: 29 €
Places: 10

14 d’octubre
Dissabte d’11.30 a 13 h
Preu: 5,09 € + 5 € d’ingredients
Places: 10

Observacions: per a nens i nenes de 6 a 9 anys.

Observacions: per a nens i nenes a partir de 7 anys. Cal portar tupper i davantal.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 26,10 €
Places: 10

MONOGRÀFIC COOKIES		
4 de novembre
Dissabte d’11.30 a 13 h
Preu: 5,09 € + 4 € d’ingredients
Places: 10
Observacions: per a nens i nenes a partir de 7 anys. Cal portar tupper i davantal.

GUITARRA

Observacions: per a nens i
nenes de 8 a 12 anys. El taller
serà de 9 sessions amb motiu
del pont d’octubre.
CUINA
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Grup A: dijous de 18.15 a
19.45 h
Preu: 43,50 € + 14 € d’ingredients
Places: 11
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Observacions: per a nens i nenes de 8 a 10 anys. El grup no
farà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.
Vine al taller i aprendràs bons
hàbits alimentaris i a cuinar
menjars boníssims i gens complicats!
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Grup B: divendres de 18.15 a
19.45 h
Preu: 39,15 € + 14 € d’ingredients
Places: 11
Observacions: per a nens i
nenes d’11 a 14 anys. El taller
serà de 9 sessions amb motiu
del pont d’octubre.
Vine al taller i aprendràs bons
hàbits alimentaris i a cuinar menjars boníssims i gens complicats!
ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER A NADONS
(DE 2 A 12 MESOS)
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Dissabtes d’11.30 a 12.30 h
Preu: 31,58 €
Places: 12
Observacions: aquest taller serà
de 9 sessions amb motiu dels
ponts d’octubre i de desembre.
Taller en família. En aquest taller
s’inscriu un adult acompanyat d’un
nen. En el cas que un altre adult
vulgui participar en el taller, caldrà
realitzar una altra inscripció.
L’objectiu principal d’aquest curs
és que el nen estimi i visqui la música fent que aquesta contribueixi a
la seva educació global. D’aquesta
manera podrem submergir-nos
18

en el prodigiós i màgic món de
l’art. Només si aconseguim desenvolupar l’espectre emocional,
la música és capaç de transmetre
sentiments i variar l’estat anímic;
també podrà ser font d’energia i
equilibri per al nadó, alhora que
és un instrument molt útil per als
pares i mares.
ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER ALS MÉS PETITS (DE
12 A 36 MESOS)
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Dissabtes de 10.30 a 11.30 h
Preu: 31,58 €
Places: 12
Observacions: aquest taller
serà de 9 sessions amb motiu
dels ponts d’octubre i de desembre.
Taller en família. En aquest taller s’inscriu un adult acompanyat d’un nen. En el cas que un
altre adult vulgui participar en
el taller, caldrà realitzar una altra inscripció.
En aquest taller, els infants estaran en contacte amb la música de forma activa i creativa i
desenvoluparan tot el potencial
en les àrees del llenguatge,
cognitiva, emocional i motriu.
ENS DIVERTIM EN ANGLÈS
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 17.30 a 19 h
Preu: 39,15 €
Places: 12
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figures. Aprendrem a crear animals, cares, figura humana, un
gerro... Experimentarem i jugarem amb el fang per fer les
nostres creacions.

Fotografia: pixaay.com

Observacions: a partir de 8
anys. Aquest taller serà de 9
sessions amb motiu del pont
d’octubre.
Aprendre anglès de manera dinàmica a través de jocs,
música i activitats diverses.
L’objectiu del taller és familiaritzar els nois i les noies amb
la llengua anglesa de manera
divertida i amena.
DANSA I EXPRESSIÓ
CORPORAL
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Dissabtes de 10 a 11 h
Preu: 26,10 €
Places: 10
Observacions: per a nens i nenes de 4 a 7 anys. El taller serà
de 9 sessions amb motiu dels
ponts d’octubre i de desembre.
El preu no inclou despesa de
vestuari. Expressem les emocions mitjançant la dansa en
un entorn lúdic i educatiu.
TREBALLEM EL FANG
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 26,10 € + 5 € material
Places: 10
Observacions: aquest taller
serà de 9 sessions amb motiu
del pont d’octubre.
Cal portar bata o roba que es
pugui embrutar. Per a nens i
nenes de 5 a 10 anys.
Farem exercicis divertits tot treballant amb eines per modelar
i materials diferents per crear

DANSA LÚDICA
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup A: dimecres de 17 a 18 h
Grup B: dimecres de 18 a 19 h
Preu: 29 €
Places: 8
Observacions: per nens i nenes
d’entre 3 i 6 anys.
És un taller d’iniciació a la dansa
de forma no sistematitzada, és
un espai on la dansa i la música
són un joc. El nen experimenta
i crea amb els diferents estils i
ritmes musicals i les diverses
possibilitats del moviment del
seu cos i dóna lloc a diferents formes. Es tracta d’apropar la dansa de forma lúdica. En aquestes
sessions es treballa l’expressió
corporal, la psicomotricitat, així
com aspectes socials, cognitius i
emocionals. L’objectiu és potenciar la creativitat dels nens.
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BOLLYWOOD

INICIACIÓ AL FENGSHUI

Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 17.30 a 18.30 h
Preu: 29 €
Places: 12

Del 2 d’octubre al
6 de novembre
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 31,58 €
Places: 10

Observacions: per a nens i nenes de 7 a 14 anys. El grup no
farà la classe del 7 de desembre amb motiu del pont.

DIVERSOS
EXPRESSA’T EN PÚBLIC
SENSE POR		
Del 3 d’octubre al
5 de desembre
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Si a l’hora de presentar oralment
un projecte ho passes malament,
si no saps per on començar o com
enfocar la presentació, aquest
curs t’ajudarà. Aprendrem a sintetitzar la informació que volem dir,
a estructurar-la, guanyarem confiança dalt de l’escenari i veurem
eines que dotaran de creativitat
el discurs per tal de diferenciarnos i gaudir del missatge que
transmetem. A través d’exercicis
d’improvisació i de la preparació
de petites presentacions aconseguirem comunicar allò que ens
importa i que trobem necessari
expressar davant dels altres.
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El fengshui et permet millorar
i equilibrar la teva vida, canvia
el teu present per aconseguir
el futur que desitges i aportar
harmonia a la teva llar o negoci.
Tot això és possible a partir de
l’anàlisi del plànol del teu habitatge o local, es combinen i modifiquen la disposició d’alguns
objectes i se n’afegeixen uns
altres. Coneixerem l’origen del
fengshui, el mapa bagua, les eines que ens permetran millorar
la qualitat de vida i com realitzar
canvis. Sigues l’arquitecte de la
teva pròpia vida!
A càrrec de Maria Rosa Pèrez
INICIACIÓ AL TAROT		
Del 4 d’octubre al
20 de desembre
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 35,09 €
Places: 12
Utilitzarem el tarot de Marsella.
PRÀCTICA DEL TAROT
Del 2 d’octubre al 4 de desembre
Grup A: dilluns de 19.30 a 21 h
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Grup B: dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 12

TALLERS

Taller adreçat a aquelles persones que ja coneguin el significat de les cartes del tarot.
Utilitzarem el tarot de Marsella.
AUTOMAQUILLATGE
Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 52,64 €
Places: 10
Observacions: el grup no farà
la classe del 7 de desembre
amb motiu del pont. Cal portar
un mirall individual amb peu,
tot el maquillatge que tinguem,
tovalloletes, bastonets de cotó i
la cara neta.

HUMANITATS
RECORREGUTS LITERARIS
PER BARCELONA		
Del 3 d’octubre al
5 de desembre
Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Observacions: no cal haver
llegit les novel·les ni els autors
per poder seguir el taller.
Barcelona ha estat inspiració i
personatge de grans novel·les.
En aquest taller recorrerem els
seus carrers i racons secrets
sense moure’ns de l’aula. Ho
farem de la mà d’escriptors
com Manuel Vázquez Montalban, Eduardo Mendoza o
Mercè Rodoreda. Cada sessió
se centra en una Barcelona (la

Barcelona negra, la Barcelona burgesa, la Barcelona del
s. XX...). A les sessions llegirem i analitzarem textos que
descriuen ambients, espais i
itineraris reconeixedors pels
habitants de la ciutat. També
resseguirem els recorreguts
dels personatges sobre mapes, veurem imatges i vídeos
de la Barcelona de cadascuna
de les èpoques.
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
D’ESPANYA I CATALUNYA
DEL S. XIX FINS A
L’ACTUALITAT
Del 4 d’octubre al
20 de desembre
Dimecres d’ 11 a 12.30 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Analitzarem els principals
esdeveniments que han definit la trajectòria social, política i econòmica de l’Estat
espanyol des del segle XIX
fins a l’actualitat, tot destacant aquells processos que
en major o menor mesura
han influenciat l’actual definició d’Espanya i Catalunya. En
aquest primer trimestre, aprofundirem en les dinàmiques
colpistes i les guerres internes
pel tipus de model d’estat que
sacsegen el territori, des del s.
XIX fins a la Guerra Civil.
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DONES DEL MÓN		
Del 4 d’octubre al
20 de desembre
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Ens aproparem a les dones de
diferents cultures i àrees geogràfiques per conèixer la seva
situació, quin paper juguen en
cada societat i quines són les
seves lluites. Parlarem també
de globalització i diversitat cultural des d’una perspectiva de
gènere.
DESCOBRIM
EL CINEMA!
Del 5 d’octubre al
21 de desembre
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Observacions: el grup no farà la
classe del 7 de desembre amb
motiu del pont.
Per què ens commou el cinema? Com es construeixen històries i s’expressen emocions
en el mitjà audiovisual? A partir
de seqüències clàssiques i contemporànies, ens aproparem al
llenguatge cinematogràfic per
conèixer les possibilitats estètiques, narratives i dramàtiques
de la llum, el moviment de càmera, la banda sonora o el muntatge. Aprendrem a analitzar les
pel·lícules per descobrir què
s’amaga darrere del cinema.
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INICIACIÓ A
L’ESCRIPTURA DE FICCIÓ
Del 5 d’octubre al
21 de desembre
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Places: 12
Observacions: el grup no farà
la classe del 7 de desembre
amb motiu del pont. Cal portar
material per escriure.
Sovint tenim una idea, però
com la transformem en una
història? Conèixer les eines de
l’ofici d’escriure ens permet organitzar la informació, construir
personatges i crear relats interessants que atreguin els lectors.
Amb aquest taller treballarem la
tècnica per elaborar un relat de
qualitat literària. Cada alumne
elaborarà un text i s’analitzarà a
partir del que es treballi a classe.
És un taller destinat a persones
que tinguin interès a escriure.

TALLERS DE
VOLUNTARIS
Les inscripcions als tallers de
voluntariat seran a partir del 26
de setembre. Inici de tallers la
setmana del 2 d’octubre: gratuïts amb inscripció prèvia. Tallers de duració anual. Només
dues inscripcions per persona.
INICIACIÓ A LA
MÚSICA CLÀSSICA
Dilluns de 18 a 19.15 h
Places: 12

TALLERS

Taller de tres trimestres de duració. Taller dirigit a persones a
qui agradi la música clàssica i no
tinguin coneixements musicals.
Coneixerem els instruments de
l’orquestra simfònica, les veus, formes musicals, treballarem teoria
musical bàsica, breu història de la
música clàssica i anàlisi musical i
comentaris de diferents obres.

CREIXEMENT PERSONAL
Dijous de 17 a 19 h
Places: 15
Organitza Club de salud y vida
sana, txi-kung
INICIACIÓ ALS ESCACS

Grup A: dissabtes de 18 a 19 h
Places: 8
INICIACIÓ AL MUS		Observacions: taller infantil
adreçat a nens i nenes de 7 a
Dilluns de 18 a 19.30 h
16 anys
Places: 10
Grup B: dissabtes de 19 a 20 h
A càrrec del Club de mus de Places: 8
Porta
Observacions: a partir de 17
anys
ALFABETITZACIÓ
A càrrec de L’Ideal d’en Clavé
Dimarts d’11.30 a 13 h
Places: 12
Organitza Grup de Dones de
Porta
PINTURA A L’OLI
Dilluns i dimecres de 10 a
11.30 h
Places: 12
Organitza Grup de Dones de
Porta
PINTURA SOBRE ROBA
Grup A: dimarts d’11.30 a 13 h
Grup B: dijous de 16 a 17.30 h
Places: 12
Organitza Grup de Dones de
Porta

ÉRASE QUE SE ERA...
UN MIRALL
Dissabtes de 10.30 a 13 h
Places: 12
Et convidem a descobrir-te a través del mirall dels contes. Una
trobada mensual en què farem
visualitzacions, relaxacions, moviments, meditacions, creativitat,
jocs i molts contes. Un espai per
a tu, de benestar i companyia.
Taller d’un dissabte al mes: 7
d’octubre, 4 de novembre i 2 de
desembre.
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TALLERS

TALLER DE PROMOCIÓ Observacions: per a joves a
partir d’11 anys. Aquest taller
CULTURAL
serà de 9 sessions amb motiu
Volem afavorir i incentivar la
formació i la capacitació dels
nostres usuaris i usuàries en
la vessant cultural a través
de noves experiències culturals, artístiques i educatives,
i en concret facilitar l’accés a
propostes formatives que estiguin vinculades a la programació cultural del centre cívic.
Promoció és iniciar, impulsar,
posar en moviment, apropar,
propiciar...; per això en aquest
projecte aquestes activitats
programades no tindran cap
cost per als
participants.
“Apropem la cultura al barri.”

del pont d’octubre.
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 ajudarem 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.
A càrrec d’AJACC BCN/
KBOOM

MONOGRÀFIC DE
CARACTERITZACIÓ I
PRÒTESIS DE TERROR
Dimecres 18 d’octubre a les
18 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 12
Vols iniciar-te en el món del
maquillatge de terror, fer esgarrapades, ferides, blaus...
Anima’t a fer aquest taller i
seràs el personatge més terrorífic de la festa.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Divendres de 18 a 19.30 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 11
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Fotografia: Dadakio

INICIACIÓ AL CÒMIC
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EXPOSICIÓ
L’ARQUITECTURA
DEL CISTER

AGENDA CULTURAL
EXPOSICIÓ
MOMENTS DE FESTA MAJOR
DEL 4 AL 29 DE SETEMBRE
A càrrec de L’associació PortaCultural
Inauguració el 8 de setembre a
les 19 h
Espai expositiu cafeteria
La millor manera de sentir de
nou la Festa Major de Porta és
a través dels ulls dels veïns del
barri; en aquesta exposició reviurem amb imatges els millors
moments de la passada edició.

DEL 7 AL 30 DE SETEMBRE
A càrrec d’Ignacio Sánchez Zárate
Inauguració el 7 de Setembre
a les 20 h
Espai expositiu 1
Selecció de fotografies agrupades per espais arquitectònics i
elements constructius.
La visualització conjunta del
mateix component genèric
aplicat en cada abadia permet
descobrir patrons canònics i
relacions enriquidores.
CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO

EXPOSICIÓ
4000 MILIONS DE MODELS
DEL 4 AL 29 DE SETEMBRE
A càrrec de Stefan Galván
Espai expositiu golfes

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE
A les 18 h
A càrrec del grup Seniors en
Allegro

Cap país és massa gran per a
un fotògraf massa jove. 4000
milions de models, 20 fotos per
a tu.

Un cop més i per acomiadar
l’estiu, les melodies d’aquest
grup ens mostraran la seva
passió per la música.

Fotografia: Stefan Galván

COL·LOQUI
QUÈ ÉS EL SIMBOLISME?
DISSABTE 16 DE SETEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candeles i David Gomariz
Idioma: castellà
Intentarem donar resposta a
aquesta pregunta mitjançant la
seva observació, el símbol és
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present a la nostra vida diària.
El trobem als llibres, pel·lícules,
marques comercials, edificis.
Res escapa al poder del símbol!
Provarem d’observar el món amb
aquesta mirada simbòlica, per tal
de trobar un altre nivell de significat a la nostra activitat diària.

Darrera dels seus murs
s’amaguen molts elements que
segueixen sent plenament vigents en el s. XXI.
Proposem una visió pràctica i
apassionada en 7 idees clau
per gaudir i comprendre millor
un monestir medieval.

SESSIÓ DE MEDITACIÓ I
RELAXACIÓ

AKHENATON I NEFERTITI,
“L’ESTRANYA” PARELLA

DILLUNS 18 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec d’ Altima serveis funeraris

DIJOUS 21 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i
membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)

CONFERÈNCIA
GAUDIR DE LA VISITA A
UN MONESTIR. 7 IDEES
PRÀCTIQUES.
DIMARTS 19 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec d’Ignacio Sánchez Zárate, arquitecte i fotògraf, especialista en arquitectura cistercenca i creador de cister.org
Conèixer un monestir medieval
pot ser una experiència divertida i enriquidora.
26

Una de les figures més enigmàtiques de l’Egipte faraònic és
el faraó Akhenaton. Casat amb
la bella Nefertiti, va protagonitzar un dels episodis més interessants de la història d’Egipte.
Va canviar el seu nom, va fundar una nova capital i va revolucionar tots els aspectes de
la vida faraònica. Vols conèixer
alguns dels seus misteris?

Fotografia: pixabay.com

La sessió es composa de
dues parts: una teórica on
s’explicarà que és la meditació
i la relaxació i es donaran les
bases de com realizar tècniques i consideracions a tenir
en compte i els beneficis per
la salut, i una segona part on
és realitzaran pràctiques guiades, de manera que en acabar
els participants adquireixin els
conceptes bàsics per iniciar-se
en aquesta pràctica
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DIJOUS 22 DE SETEMBRE
A les 18 h
Al carrer Estudiant
Can Verdaguer ens afegim a la
iniciativa, amb la col·laboració
del grup Pleamar Mediterrani,
organitzant un concert per acomiadar l’estiu de la millor forma
possible, escoltant havaneres!
Consulteu la difusió específica
.

PROJECCIÓ
NEPAL
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
A les 18 h
A càrrec de Neus Arbós i Josep
Navarro
Organitza el grup de viatges i
fotografies
Un viatge fotogràfic pels monestirs, muntanyes, ètnies,
projectes solidaris i curiositats
del país. Visitarem alguns dels
racons més desconeguts de la
serralada més alta de la terra.

Fotografia: Neus Arbós i Josep Navarro

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
CONCERT PLEAMAR
MEDITERRANI

AUDICIÓ COMENTADA
SCHUBERT, EL REI DELS
LIEDER
DIJOUS 28 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador
musical
La bella molinera
El 1823 Franz Schubert contrau sífilis, malaltia que el matarà cinc anys més tard. És en
aquesta època que compon La
bella molinera, segons alguns
amics, des del llit de l’hospital.
En aquest conjunt de lieder
veiem patir un noi jove perquè
l’amor que sent per una molinera no és correspost. Schubert mor amb només 31 anys
(i amb més de 1.000 obres al
seu catàleg) sense que li coneguem cap relació amorosa.

EXPOSICIÓ
UNA COL·LECCIÓ DE
CONTES I CRIATURES
MÀGIQUES
DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE
A càrrec de Kat Cameron
Espai expositiu 1
L’exposició és una col·lecció
de treballs seleccionats entre
les obres generades durant els
últims cinc anys i representa
les creacions de Kat Cameron,
que ens permeten albirar les
dimensions màgiques que es
desperten sota la superfície de
la nostra pròpia realitat.
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TALLER
EL VINCLE EN MOVIMENT
DIMECRES 4 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec del Programa Preinfant
Proposta psicocorporal en què
experimentarem el vincle amb
els nostres nadons des del cos,
a través de danses i propostes
lúdiques. Taller adreçat a mares
i pares o cuidador/a principal
amb nadons d’entre 0 i 3 anys.
EXPOSICIÓ
RETRATS MINIMALISTES
DEL 5 AL 27 D’OCTUBRE
A càrrec de Raúl Segarra
Inauguració el dia 5 d’octubre a
les 19.30 h
Espai expositiu golfes
Una exposició de retrats en què
l’ artista posa a prova l’habilitat interpretativa del visitant. Les obres
reflecteixen personatges populars i famosos a través d’ un estil
minimalista i abstracte. Com diu
l’autor d’aquestes obres, es tracta de representar el personatge
amb uns pocs traços i colors.
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Fotografia: Raúl Segarra

Fotografia: Kat Cameron
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AUDICIÓ COMENTADA
BEETHOVEN I EL PIANO
DIJOUS 5 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador
musical
Sonata per a piano núm. 8 ‘Patètica’
Quan Beethoven va anar a
viure a Viena amb 22 anys, va
fer-se un lloc en el panorama
musical gràcies, en bona part,
a les seves sonates i composicions per a piano. En aquesta
conferència, centrarem la nostra atenció en el seu primer estil i, concretament, en la Sonata
núm. 8 ‘patètica’.
CONCERT
MIMBRE MANOUCHE
DIVENDRES 6 D’OCTUBRE
A les 20 h
A càrrec de Frederico Vannini a la
guitarra i Queralt Lahoz a la veu
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
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Mimbre manouche és l’abraçada
i la carícia que es troba entre el
jazz, el flamenc, la bossa nova i
el blues.

Fotografia: Mimbre Manouche

CONFERÈNCIA
ROMA, NAIXEMENT I MORT
D’UN IMPERI
ELS ORÍGENS DE ROMA.
REALITAT I LLEGENDA

EN FAMÍLIA
CONSTRUÏM UN PETIT
ROBOT
DISSABTE 7 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
A càrrec de Recuperart
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del 18
de setembre
En aquest taller cada participant realitzarà un robot fent
servir taps de plàstic reciclats
de qualsevol forma i mida. Tot
jugant aprendrem a allargar la
vida dels taps i els donarem
una segon ús. Els participants
han de dur taps per a la realització del taller.

DIMARTS 10 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Jordi Cortadella, professor d’Història Antiga a la Universitat Autònoma de Barcelona
Enees, el fugitiu de Troia, arribà
al Laci. Uns descendents seus,
els bessons Ròmul i Rem, van
ser alletats per una lloba abans
de fundar una nova ciutat, que
en honor de Ròmul, l’assassí del
seu germà, s’anomenà Roma.
Però era una ciutat sense dones,
i d’aquí ve el rapte de les sabines.
L’origen de Roma està envoltada
de llegendes pels quatre costats.
Què hi ha del cert en tot plegat? I
en el supòsit que tot fos fals, qui,
quan i per què es va inventar?
NIT D’ÀNIMES
PROGRAMACIÓ ESPECIAL
La festa de Tots Sants i altres
festes similars d’altres indrets
tenen una arrel comuna: recordar els morts i, en certa manera,
mantenir viva la relació amb els
difunts en l’època de l’any en què
l’estiu també mor. Explicar contes
d’esperits, relats de morts i altres històries de por és típic per
aquestes dates, en les quals sovint també es barregen diferents
tradicions provinents d’indrets diversos. La castanyada amb moniatos, els panellets, la queimada
gallega amb les seves meigas, la
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màgia, el foc, la percussió...,
tot lligat amb pinzellades del
Halloween americà, donen,
avui dia, un sabor intercultural
a la nit de Tots Sants.
Diferents entitats del barri, conjuntament amb el centre cívic,
hem fet un recull de diverses
d’aquestes tradicions per oferir
una programació d’activitats en
la qual tots hi teniu cabuda

MONOGRÀFIC DE
CARACTERITZACIÓ I
PRÒTESIS DE TERROR
DIMECRES 18 D’OCTUBRE
A les 18 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Places: 12
Vols iniciar-te en el món del maquillatge de terror, fer esgarrapades, ferides, blaus... Anima’t a
fer aquest taller i seràs el personatge més terrorífic de la festa.
LA FIRA DELS MONSTRES
DIVENDRES 20 D’OCTUBRE
A partir de les 18 h
Rua terrorífica pel barri de Porta
Concurs de disfresses
Queimada i beguda terrorífica
infantil a càrrec del Banc de
Material Ortopèdic.
I més activitats terrorífiques...
Consulteu difusió específica.
Als Jardins de Can Verdaguer
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TÚNEL DE LA POR
DISSABTE 21 D’OCTUBRE
A les 18 h
Recorregut pels terrorífics espais de l’Ateneu. Atreveix-te a
participar-hi. També hi trobareu
castanyes, animació musical i
altres activitats.
Consulteu difusió específica.
A l’espai de l’Ateneu la Bòbila
de Porta

FEM PANELLETS		
DISSABTE 21 D’OCTUBRE
Dissabte d’11 a 13 h
Preu: 4 € d’ingredients
Places: 10
Gratuït amb inscripció prèvia
Observacions: cal portar davantal.
CONCERT RCS
DIJOUS 19 D’OCTUBRE
A les 19.30 h
A càrrec d’Angie Rodríguez a
la veu, Lluis Capdevila al piano
i Iván Sáez al saxo baríton
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
El trio de jazz RCS RodríguezCapdevila-Sáez està en el
procés de publicació del seu
primer disc Our Love is Here to
Stay. Gràcies a la seva dilatada experiència i visió comuna
del gènere, els tres músics han
desenvolupat una proposta
elegant i de qualitat.

Fotografia: RCS
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VISITA GUIADA
PORTES OBERTES DE CAN
VERDAGUER
DISSABTE 21 D’OCTUBRE
De 10.30 a 13.30 h
A càrrec de 48 h Open House
Barcelona
El festival 48h Open House BCN
és la principal cita de la ciutat de
Barcelona amb l’arquitectura, un
cap de setmana al mes d’octubre
de portes obertes a més de 200
edificis de tot tipus, forma i mida.
Una iniciativa de l’associació
48 h Open House Barcelona.
Les activitats de l’Open House
conviden a tothom a explorar i
entendre el valor d’un espai ben
construït i dissenyat.
COL·LOQUI
TERTÚLIA CULTURAL
DISSABTE 21 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candelas
Debat obert perquè els participants aportin opinions per tal
de fer una tertúlia enriquidora.
Es presentaran diferents temes
a debatre com ara art, societat,
cultura, ciència, política, etc.

CONFERÈNCIA
ELS MISTERIS DE L’ANTIC
EGIPTE
EL GRAN FARAÓ RAMSÈS II
DIJOUS 26 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i
membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Els més de 60 anys de regnat
de Ramsès II el fan un dels
faraons més importants de
l’antic Egipte. Va ser un gran
constructor, com ho demostren els temples d’Abu Simbel.
Però també va destacar com a
faraó conqueridor, amb els enfrontaments amb els hitites que
són recordats a la batalla de
Qadesh. Un recorregut pel Nil
ens portarà a descobrir la seva
empremta en temples i tombes.
TEATRE
HOLA FEDERICO
DIVENDRES 27 D’OCTUBRE
A les 20 h
A càrrec d’Assumpta Rojas i
Daniel Santamaria
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
Parla de la meravellosa personalitat del gran poeta Federico
García Lorca, i de la relació tan
intensa i amorosa que va tenir
amb la nostra terra. Tot això
acompanyat d’imatges, música,
poemes i cançons de l’autor.
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Fotografia: Assumpta Rojas

TROBADA DE CANTAUTORS

PROJECCIÓ
SUD-ÀFRICA
DISSABTE 28 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec de Manel Roca
Organitza el grup de viatges i
fotografies

NOVEMBRE I DESEMBRE
A càrrec d’Ekiklema
Adreçat als alumnes de l’Institut
Valldemossa
Fotografia: Manel Rosa

NOVEMBRE I DESEMBRE
Durant els mesos de novembre
i desembre comptarem amb
un munt de propostes artístiques dels més joves del barri
i d’arreu de Barcelona. Anirem
al cinema, de concert, al teatre
i un munt d’activitats més. Vine
i gaudeix de l’art!
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Organitzem una trobada de
joves cantautors, durant la jornada s‘organitzaran petits concerts de curta durada i al final
tots junts interpretaran algunes
cançons.
Si tens ganes d’expressar-te i
participar-hi, envia un correu a
info@canverdaguer.com amb
la teva proposta.
Afina la veu, fes vibrar el teu
instrument i mostra el teu art!
TALLER DE SENSIBILITAT
TEATRAL

Un viatge des de Johannesburg fins a l’espectacular Ciutat
del Cap, fent un cop d´ull als diversos paisatges, a la fauna i al
dia a dia d´un dels països més
interessants de l´Àfrica.

PORTA’NS L’ART
PROGRAMACIÓ ESPECIAL

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE
A partir de les 19 h

El taller de sensibilitat i creació teatral té com a propòsit
potenciar l’expressió artística
des de l’univers creatiu personal i posar aquest material únic
a la disposició d’una creació
escènica col·lectiva. Activitat
realitzada en coordinació amb
l’Institut Valldemossa.
PORTES OBERTES DE CINE
EN ACCIÓN, ESCUELA
DE CINE
DISSABTE 16 DE DESEMBRE
A partir de les 19 h
A càrrec de Cine en acción

TALLER. PREN L’ART
DESEMBRE
A càrrec de Meritxell Oscàrriz
Adreçat als alumnes de
l’Institut Valldemossa
Diferents tallers per a petits
creadors. Visitarem una exposició i aprendrem a utilitzar diferents tècniques de dibuix sobre diferents textures. Des de
l’aquarel·la fins a crear imatges
sobre roba.
CONFERÈNCIA
ROMA. NAIXEMENT I MORT
D’UN IMPERI
L’ASSASSINAT DE JULI
CÈSAR I LA CRISI DE LA
REPÚBLICA

Qui no ha sentit a parlar de
Cèsar, el conqueridor de les
Gàl·lies, el vencedor de Pompeu. Encara ressonen, de tant
en tant, algunes de les seves
frases cèlebres: “Veni, vidi,
vici”, “Alea iacta est”. És sabut
que a Cèsar el van matar durant els idus de març de l’any
44 aC, i que entre les vint-i-tres
punyalades que van acabar
amb la seva vida hi havia les
d’amics de tota la seva confiança. A qui feia nosa, Cèsar?
EXPOSICIÓ
ELS PUNT DE VISTA DELS
OBJECTES. POEMES VISUALS
DEL 3 AL 24 DE NOVEMBRE
A càrrec de David Pérez Pol
Inauguració el 3 de novembre
a les 19.30 h
Espai expositiu 1
Els objectes quotidians passen
inadvertits fins que uneixen les
seves forces i escapant del seu
context habitual ens demanen
una mirada diferent, tant del que
ens envolta com de nosaltres
mateixos. Reclamen la nostra
atenció allà on ens hem acostumat a no mirar, il·luminant un
angle fosc que conté la intenció
d’incorporar nous punts de vista
al que considerem evident.

Fotografia: David Pérez

L’escola de cine, Cine en acción, ens obre les portes i visita Can Verdaguer. Durant la
jornada podreu gaudir de la
projecció de curtmetratges i
altres peces audiovisuals; també tindrem actuacions en directe: interpretació d’escenes,
monòlegs, actuacions musicals
i moltes altres sorpreses.

Fotografia: Escuela de Cine

AGENDA CULTURAL

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Jordi Cortadella,
professor d’Història Antiga a la
Universitat Autònoma de Barcelona
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EXPOSICIÓ
RECUPERART
DEL 6 AL 26 DE NOVEMBRE
A càrrec de Joaquim Riera
Inauguració el 10 de novembre
a les 19 h
Espai golfes

Fotografia: Joaquim Riera

Ja han passat tres anys des
de l’última exposició de Joaquim Riera a Can Verdaguer.
Ara torna a exposar al seu
barri. Durant tot aquest temps
ha consolidat el seu projecte
de RECUPERART, amb noves obres més innovadores,
utilitzant nous materials que
ajuden a remarcar l’expressió
pictòrica. També ha obtingut reconeixement aconseguint dos
premis a França i a Barcelona.

TEATRE
ELS SUPERHEROIS TAMBÉ
BEUEN LLET
DISSABTE 4 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Dramatúrgia de Claudio Martinez
i direcció de Luciano Ruiz
Adreçada a públic infantil i familiar
L’obra ens mostra l’univers infantil de Ramiro, un nen de 9
anys, que es veu atret per un
anunci de xiclet que busca
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l’amic del Capità Galàxia. A
partir d’aquest anunci Ramiro
comença una intensa cerca
per trobar el nou amic del Capità Galàxia, que el porta a emprendre diverses aventures.
AUDICIÓ COMENTADA
MOZART I L`ÒPERA
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador
musical
Les noces de Fígaro
Després de llegir més de “cent
llibrets”, Mozart en va trobar un
de digne de les seves inquietuds musicals: Les noces de
Fígaro. Mozart i el llibretista Da
Ponte van adaptar l’argument,
l’objectiu del qual era ridiculitzar
la classe dirigent, per tal que
l’obra pogués passar el sedàs
de la censura. Per què Mozart
va tenir tant interès a posar en
marxa una òpera que podia ser
fulminada en qualsevol moment
per ordre de la cort?
CONCERT
CLAUDIA BARDAGÍ
BRAZILIAN TRIO
DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE
A les 20 h
A càrrec de Claudia Bardagí a
la veu, Jurandir Santana a la
guitarra i Alan Sousa a la percussió
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa

Júlia és venedora de pisos.
Espera vendre ràpidament un
pis al centre de la ciutat. Per
casualitat troba al pis una cosa
que els veïns fa molt de temps
que busquen. Ara s’haurà
d’enfrontar a la comunitat de
veïns, que no tenen cap escrúpol a fer el que sigui per aconseguir el que volen.

Fotografia: Arco Iris

Nit de música brasilera amb el
gran instrumentista, compositor
i productor Jurandir Santana
acompanyat de la dolça i personal veu de Claudia Bardagí,
una de les noves revelacions de
l’escena musical catalana.

Fotografia: Claudia Bardagí
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EN FAMÍLIA
ROBERT I ELS
PAISSATGES MARINS
DISSABTE 11 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
A càrrec d’Anèl·lides,
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del 18
de setembre
Gràcies a la narració d’un conte protagonitzat per un cuc de
foc i un taller de caretes marines, emprenem un llarg viatge
per conèixer el fons del mar i
els animals que hi viuen.
TEATRE
LA COMUNIDAD
DISSABTE 11 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de la companyia Arco Iris
Entrada gratuïta amb taquilla inversa

CONFERÈNCIA
ELS MISTERIS DE L’ANTIC
EGIPTE
SETH I OSIRIS, ELS CAÍN I
ABEL EGIPCIS
DIJOUS 16 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i
membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Dos dels déus més importants
de l’antic Egipte eren els germans Osiris i Seth. Com els dos
germans del llibre del Gènesi
de la Bíblia, l’enfrontament dels
déus egipcis va provocar la mort
d’un d’ells. Analitzant la seva història veurem que són una mostra més de la dualitat present en
el món dels faraons.

35

AGENDA CULTURAL

PRESENTACIÓ DE
DOCUMENTAL
BANDADA
DIVENDRE 17 DE NOVEMBRE
A les 20 h
A càrrec de FCF

Fotografia: FCF

Per què un home voldria tancar-se
voluntàriament durant més de vuit
anys en una cabanya als afores
de la ciutat?

COL·LOQUI
QÜESTIONANT LA
NORMALITAT: ÈXIT I FRACÀS
EN LA NOSTRA SOCIETAT
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las
candelas i José Luis Miranda,
psicòleg
En aquesta activitat analitzarem com i per què apareix la
sensació de fracàs: de no haver
estat a l’altura, haver fracassat,
de sentir-se inadequat o amb
poc valor. Observarem com pot
aparèixer a través de diversos
exemples i farem un petit recorregut històric de com el poder
intenta que ens ajustem a uns
valors normatius a través de
veritats normalitzadores: instaurant contínuament nocions
de normalitat, anormalitat, èxit
i fracàs. Finalment, discutirem
els paràmetres o expectatives
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socials i desitjables que fem
servir habitualment com a judici
o valor i debatrem com escapar
d’aquesta pressió o suposada
“normalitat”.
SETMANA EUROPEA DE LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS
PROGRAMACIÓ ESPECIAL
DEL 18 AL 26 DE NOVEMBRE
Can Verdaguer aposta fort per
la sostenibilitat i aquest any
celebrem la Setmana Europea
de Prevenció de Residus amb
més activitats que mai. Intercanvia, redueix, reutilitza i fes
la teva vida una mica més sostenible amb el medi ambient.
ITINERARI
L’ART DE VISITAR UN JARDÍ.
EL PARC DE LA PEGASO
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
A les 10 h
A càrrec de La Fàbrica del sol
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del 18
de setembre
De la mà d’un especialista de
la Fàbrica del Sol descobrirem
el parc de la Pegaso.

TALLER
INNOVA LA TEVA ROBA
DIMARTS 21 DE NOVEMBRE
A les 19 h

Fotografia: Marta Pérez
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En aquest taller aprendrem a customitzar el nostre fons d’armari,
reciclarem la nostra roba i crearem
noves peces. És hora de dissenyar!

ENTREGA: DILLUNS 20 I DIMARTS 21 DE NOVEMBRE
DE 10 A 13 h I DE 17 A 20.30 h
INTERCANVI: DIMECRES 22
DE NOVEMBRE DE 17.30 A
20.30 h
Un any més i ja en van quatre
tornem a participar en el mercat
d’intercanvi de roba més original
i sostenible de Barcelona. Més
de 30 equipaments participants i
centenars de persones intercanviant peces de roba i els complements més adients per a tothom!
CONCERT
MARTA PÉREZ
DIJOUS 23 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Marta Pérez a la
veu, Jordi bastida, a la guitarra,
Pedro Campos al baix i José
Benítez a la bateria
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
Marta Pérez és el projecte en
solitari de la cantautora i compositora gironina del mateix
nom. Pérez presenta el seu primer treball discogràfic de llarga
durada, Punctual. Un recull de
10 cançons pop-folk sobre moments. Històries i reflexions puntuals, sorgides d’arreu i d’enlloc.

BLUES A LES ESCOLES
UNA HISTÒRIA DEL BLUES
DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE
A les 10 h
Adreçat a les escoles del territori
A càrrec de Juan Vallejo, Benoit Poinsot i Olivier Rocque
Ens proposem viatjar per les
dècades principals de la història del blues, fent un repàs
dels noms o figures més importants.
PROJECCIÓ
BRASIL
DISSABTE 25 DE NOVEMBRE
A les 18 h
A càrrec de Laia Prieto
Organitza el grup de viatges i
fotografies
Un recorregut per la diversitat
de cultures i paisatges d´aquest
país, des de Salvador de Bahia
a Sao Luis, es visita el Serrao,
una de les zones més pobres i
també el Parc Nacional de Sierra Capivara.
Fotografia: Laia Foto

MERCAT D’INTERCANVI
RENOVA LA ROBA
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EXPOSICIÓ
VIATGE EN EL SILENCI
DEL 27 DE NOVEMBRE AL 22
DE DESEMBRE
A càrrec de José Antonio González
Organitza Asendi NB
Inauguració el 30 de novembre
Espai expositiu 1

autodidacta i en contínua evolució, les seves influències són
del tot eclèctiques, tan temàticament com estilísticament, de
manera que donen una obra del
tot oberta, en què ens podem
trobar des de peces absolutament naïfs fins a representacions crues i satíriques.

EXPOSICIÓ
TXELLADES
DE L’1 AL 23 DE DESEMBRE
A càrrec de Meritxell Oscàriz
Inauguració l’1 de desembre a
les 19.30 h
Espai expositiu golfes
Després d’estudiar disseny
gràfic a la Llotja, la Meritxell
Ozcáriz, Txell, es va centrar en
el que sempre ha estat la seva
afició: la il·lustració. De formació
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Fotografia: Meritxell Oscàriz

Fotografia: José Antonio González

Exposició basada en l’experiència de dues persones amb discapacitat auditiva al llarg dels seus
viatges arreu del món.
Es mostren les seves vivències, com s’enfronta a les dificultats comunicatives en diferents
països i cultures, gràcies als
magnífics viatges per països
exòtics i no tan exòtics.

CONCERT
ANDREU MARTÍNEZ BAND
DIVENDRES 1 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec d’Andreu Martínez,
guitarra i veu; Adri González,
teclat i cors; Martín Laportilla,
baix i guitarra, i Didak Fernández, bateria i cors
Entrada gratuïta amb taquilla
inversa
Amb aromes de pop, ànima de
blues i pinzellades de jazz i progressiu, Andreu Martinez ens
apropa la seva música carregada d´emoció i bones melodies.

EN FAMÍLIA
IOGA INFANTIL

Fotografia: Sergi Paramès Furalabfoto
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DISSABTE 2 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
Adreçat a famílies amb infants
de 2 a 5 anys
A càrrec d’Alícia Sánchez
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o
presencialment a partir del 18
de setembre
A través de postures de ioga,
pares i fills trobaran un espai per
relaxar-se, gaudir i compartir.
CONFERÈNCIA
ROMA, NAIXEMENT I MORT
D’UN IMPERI
LA CAIGUDA DE L’IMPERI
ROMÀ D’OCCIDENT I ELS
REGNES BÀRBARS
DIMARTS 5 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Jordi Cortadella,
professor d’Història Antiga a la
Universitat Autònoma de Barcelona
L’Imperi romà d’Occident va
deixar d’existir oficialment l’any
476, quan Odoacre, un cabdill
bàrbar al servei de Roma, va deposar l’últim emperador, un jovenet que encara no havia complert els setze anys anomenat

Ròmul Augústul, i mal anomenat
“Augustet”. De fet, a Occident,
l’Imperi romà feia temps que
s’havia transformat de soca-rel i
una munió de regnes germànics
començaven a ocupar el seu lloc.
EXPOSICIÓ
MOSTRA DELS
TALLERS CREATIUS I DE
VOLUNTARIAT
DE L’11 AL 22 DE DESEMBRE
Espai expositiu recepció
Un any més, els artistes de Can
Verdaguer ens mostraran els
treballs que han estat preparant
durant l’últim trimestre per tal de
captar l’essència d’aquests tallers imprescindibles en la vida
del centre cívic. Pintura a l’oli
i pintura sobre roba ompliran
l’espai expositiu de color i seran
mostra d’hores de dedicació en
bona companyia.
CONFERÈNCIA
ELS MISTERIS DE L’ANTIC
EGIPTE
LA FARAONA HATSHEPSUT
DIJOUS 14 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i
membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
A l’antic Egipte no tots van ser
faraons; hi va haver dones que
van regnar i una de les més
importants va ser Hatshepsut.
Filla i esposa de faraons, va ac
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ENTITATS

cedir al poder com a regent del
petit Tuthmosis III, però aviat va
fer-se amb la corona amb l’ajut
del déu Amon. Va construir un
temple molt conegut, el de Deir
el-Bahari. Coneixerem una mica
més aquesta faraona d’Egipte.

El seu repertori està format per
obres clàssiques del repertori
internacional, amb les obres
més apreciades del Barroc, el
Classicisme i el Romanticisme.
CONCERT
SENIORS EN ALLEGRO

MOSTRA DE NADAL
DIVENDRES1 15 DE DESEMBRE
A partir de les 18 h
Sala d’actes
Durant aquesta tarda diferents
grups, entitats i tallers del centre
cívic faran una demostració del
que és el seu dia a dia al barri. Diferents exhibicions de dansa, música i arts escèniques ompliran
l’escenari per acomiadar l’any.

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE
A les 18 h
A càrrec del grup Seniors en
Allegro
Les tradicions nadalenques no
s’han de perdre mai, els nostres Seniors tornen a la masia
per acomiadar l’any amb el seu
concert de Nadal.

ENTITATS
COL·LOQUI
PROSA I POESIA
DISSABTE 16 DE DESEMBRE
A les 17.30 h
A càrrec de La logia de las candelas
Trobada en què es recitaran escrits en forma de prosa i poesia
de collita pròpia o d’altres autors, seguits d’un debat obert
entre els assistents.
CONCERT
DUO STRADIVARI
DIJOUS 21 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Jaume Solé al violoncel i Assumpta Rodríguez al
piano
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El centre cívic Can Verdaguer
acull diferents entitats i grups del
barri amb els quals també podeu
contactar.
Grup Happy Day Entertainment
Teatre musical i animació per a
adults
Dissabtes alterns de 17 a 21 h
Grup de teatre Naia
Dimecres de 20 a 21.15 h
Grup de dones de Porta
Grup de teatre
Tallers de voluntariat: pintura a
l’oli i alfabetització
Dinamització en les activitats del
calendari festiu

ENTITATS

SERVEIS

Associació Porta-Cultural
Dimarts de 16 a 18 h

Entrecontes
Dissabtes alterns de 10 a 13 h

Associació per a la sensibilització envers la discapacitat
(ASENDI NB)
Dilluns i dijous de 10 a 13 h

360 grados
Dimarts d’11.30 a 13 h i dissabtes de 17 a 21 h

Ràdio Club Quixots
Dimarts i dijous de 18.30 a 21 h
Grup de boixets
Dimecres de 16.30 a 18.30 h
Associació ACAT
Tertúlia de labors
Dimarts de 16 a 18 h
Club de salud y vida sana,
txi-kung
Dijous de 17 a 19 h

La colleta d’en Rebassa
Club de lectura
Primer dimarts de mes de 19.45
a 21.15 h
Grup de mus
Dimarts de 18 a 20.30 h
Espai cafeteria
Associació Daus de daus.
Jocs de taula per a petits i
grans
Dissabtes de 17 a 21 h

Copa amistad
Dimarts i dimecres de 20 a 21.30 h

SERVEIS

Seniors en Allegro
Dimecres i dijous de 10 a 13.30 h

Cessió d’espais
Cafeteria
Premsa diària
Zona Wi-Fi

Grup de viatges i fotografies
Últim dissabte de mes de 17 a
20 h

Fotografia: Centre Cívic Can Verdaguer

Grup d’escacs L’Ideal d’en Clavé
Dissabtes de 17 a 21 h
Taller d’iniciació als escacs
Intercanvi de lectures
Segon dilluns de mes de 9.30 a
11.30 h
La logia de las candelas
Tercer dissabte de mes de 18 a
21 h
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SETEMBRE
EXPOSICIÓ

MOMENTS DE FESTA
MAJOR

DEL 4 AL 29 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ

4000 MILIONS DE
MODELS

DEL 4 AL 29 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ

L’ARQUITECTURA DEL
CÍSTER

DEL 7 DE 30 SETEMBRE

CONCERT

SÈNIORS EN
ALLEGRO

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE a
les 18 h

COL·LOQUI

INTRODUCCIÓ AL
SIMBOLISME

DISSABTE 16 DE SETEMBRE a les
17.30 h

TALLER

MEDITACIÓ I
RELAXACIÓ

DILLUNS 18 DE SETEMBRE a les 19 h

CONFERÈNCIA

GAUDIR DE LA VISITA
A UN MONÉSTIR

DIMARTS 19 DE SETEMBRE a les 19 h

CONFERÈNCIA

LES PIRÀMIDES
D’EGIPTE

DIJOUS 21 DE SETEMBRE a les 19 h

CONCERT

HAVANERES

DIVENDRES 22 DE SETEMBRE a
les 18 h

AUDICIÓ COMENTADA

SCHUBERT, EL REI
DELS LIEDER

DIJOUS 28 DE SETEMBRE a les 19 h

PROJECCIÓ

NEPAL

DISSABTE 30 DE SETEMBRE a les 18 h

EXPOSICIÓ

CONTES I CRIATURES
MÀGIQUES

DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE

TALLER

EL VINCLE EN
MOVIMENT

DIMECRES 4 D’OCTUBRE a les 17.30 h

EXPOSICIÓ

RETRATS
MINIMALISTES

DEL 5 AL 27 D’OCTUBRE

AUDICIÓ COMENTADA

BEETHOVEN I EL
PIANO

DIJOUS 5 D’OCTUBRE a les 19 h

CONCERT

MIMBRE MANOUCHE

DIVENDRES 6 D’OCTUBRE a les 20 h

EN FAMÍLIA

COSTRUÏM UN PETIT
ROBOT

DISSABTE 7 D’OCTUBRE a les 17.30 h

CONFERÈNCIA

ELS ORIGENS DE
ROMA

DIMARTS 10 D’OCTUBRE a les 19 h

TALLER

CARACTERITZACIÓ I
PRÒTESI DE TERROR

DIMECRES 18 D’OCTUBRE a les 18 h

CONCERT

RCS

DIJOUS 19 D’OCTUBRE a les 19.30 h

NIT D’ÀNIMES

LA FIRA DELS
MONSTRES

DIVENDRES 20 D’OCTUBRE a partir de les 18 h

VISITA GUIADA

PORTES OBERTES

DISSABTE 21 D’OCTUBRE a partir de les
10.30 h

TALLER

FEM PANELLETS

DISSABTE 21 D’OCTUBRE a les 11 h

NIT D’ÀNIMES

TÚNEL DE LA POR

DISSABTE 21 D’OCTUBRE a partir de les 18 h

COL·LOQUI

TERTULIA CULTURAL

DISSABTE 21 D’OCTUBRE a les 17.30 h

CONFERÈNCIA

EL GARAN FARAÓ
RAMSÉS II

DIJOUS 26 D’OCTUBRE a les 19 h

TEATRE

HOLA FEDERICO

DIVENDRES 27 D’OCTUBRE a les 20 h

PROJECCIÓ

SUD-ÀFRICA

DISSABTE 28 D’OCTUBRE a les 18 h

OCTUBRE
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NOVEMBRE
CONFERÈNCIA

L’ASSASSINAT DE JULI
CÈSAR

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE a les 19 h

CONCERT

TROBADA DE
CANTAUTORS

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE a les 19 h

EXPOSICIÓ

EL PUNT DE VISTA
DELS OBJECTES

DEL 3 AL 24 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ

RECUPERART

DEL 6 AL 26 DE NOVEMBRE

TEATRE

ELS SUPERHEROIS

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE a les 18 h

AUDICIÓ COMENTADA

MOZART I L’ÒPERA

DIJOUS 9 DE NOVEMBRE a les 19 h

CONCERT

CLAUDIA BARDAGÍ

DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE a
les 20 h

EN FAMÍLIA

ROBERT I ELS
PAISSATGE MARINS

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE a les
17.30 h

TEATRE

LA COMUNIDAD

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE a les 19 h

CONFERÈNCIA

ELS CAÍN I ABEL
EGIPCIS

DIJOUS 16 DE NOVEMBRE a les 19 h

DOCUMENTAL

BANDADA

DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE a
les 20 h

COL·LOQUI

QÜESTIONANT LA
NORMALITAT

DISSABTE 18 DE NOVEMBRE a les 17.30 h

ITINERARI

L’ART DE VISITAR UN
JARDÍ

DISSABTE 18 DE NEVEMBRE a les 10 h

TALLER

INNOVA LA TEVA ROBA

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE a les 19 h

MERCAT

RENOVA LA TEVA
ROBA

DIMECRES 22 DE NOVEMBRE a les
17.30 h

CONCERT

MARTA PÉREZ

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE a les
19.30 h

CONCERT

BLUES A LES
ESCOLES

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE a
les 10 h

PROJECCIÓ

BRASIL

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE a les 18 h

EXPOSICIÓ

VIATGE EN SILENCI

DEL 27 DE NOVEMBRE AL 22 DE
DESEMBRE

EXPOSICIÓ

TXELLADES

DE L’1 AL 23 DE DESEMBRE

CONCERT

ANDREU MARTÍNEZ
BAND

DIVENDRES 1 DE DESEMBRE a les
19.30 h

EN FAMÍLIA

IOGA INFANTIL

DISSABTE 2 DE DESEMBRE a les
17.30 h

CONFERÈNCIA

LA CAIGUDA DE
L’IMPERI ROMÀ

DIMARTS 5 DE DESEMBRE a les 19 h

EXPOSICIÓ

MOSTRA DE TALLERS
CREATIUS

DE L’11 AL 22 DE DESEMBRE

CONFERÈNCIA

LA FARAONA
HATSHEPSUT

DIJOUS 14 DE DESEMBRE a les 19 h

MOSTRA

MOSTRA DE NADAL

DIVENDRES 15 DE DESEMBRE a
les 18 h

COL·LOQUI

PROSA I POESIA

DISSABTE 16 DE DESEMBRE a les
17.30 h

PORTES OBERTES

“CINE EN ACCIÓN”

DISSABTE 16 DE DESEMBRE a les 19 h

CONCERT

DUO STRADIVARI

DIJOUS 21 DE DESEMBRE a les 19 h

CONCERT

SENIORS EN ALLEGRO

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE a les 18h

DESEMBRE
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MAPA

Bus: 11, 34, 36,
122, 132, H6
Metro: Virrei Amat L5,
Fabra i Puig L1, Llucmajor L4
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ADREÇA

HORARIS

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

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h,
i de 16 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30 a
21.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

info@canverdaguer.com
canverdaguer.com
segueix-nos a facebook:
centreciviccanverdaguer
twitter.com@CanVerdaguer
twitter.com@BCN_NouBarris

Dotat d’anell acústic
Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda
Senyalització en braile

