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EL MORT I QUI EL
VETLLA

L’acció transcorre al crematori 
d’una funerària. Mentre l’emple-
at espera l’arribada d’un segon 
cadàver per incinerar, manté 
una conversa amb el difunt que 
ja està al lloc per a procedir a la 
seva incineració. 

BAR SÒVIA

Un bar, una trobada, una conversa 
inesperada. Estàs tranquil i creus 
que tens dret a una estona d’es-
barjo. De sobte, algú que no co-
neixes se t’acosta i t’anuncia que 
en un termini curt de temps, quasi 
de manera immediata, moriràs. 
Sense accidents, sense met-
zines, sense sang ni fetge. Però 
el rellotge marca, inexorable-
ment, el temps que se t’acaba... 

PAE 

Servei de l’Ajuntament de Bar-
celona que ofereix informació, 
atenció i intervenció necessària 
perquè les persones puguin exer-
cir els seus drets energètics i les 
companyies no els neguin l’ac-
cés als subministraments bàsics. 
Dilluns, dimarts, dimecres i di-
vendres de 9 a 14 h. Dijous de 9 
a 14 h i de 15 a 18.30 h. 

PUNT D’INTERCANVI 
DE LLIBRES

El Casal disposa d’un punt d’in-
tercanvi de llibres, el funciona-
ment és senzill: veniu, deseu un 
llibre i us emporteu qualsevol 
altre de la prestatgeria.  

CESSIÓ D’ESPAIS

El Casal de Barri Verdun disposa 
de diferents espais per a entitats 
i empreses. De dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h i de 17 a 22 h. 

INSERCOOP

INSERCOOP SCCL és una co-
operativa social sense ànim de 
lucre per a la promoció social i 
laboral de col·lectius amb difi-
cultats d’adaptació social. Entre 
altres projectes, al Casal de Barri 
de Verdun l’entitat hi desenvolu-
pa el Club de Feina, pensat per 
donar suport a la recerca de fei-
na a totes les persones majors 
de 16 anys, estiguin o no a l’atur. 
Es realitza de manera gratuïta 
tots els dijous de 15.30 a 18.30 h.

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres 
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que 
és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 
municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre 
General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret 
RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció 
de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. 
calaixdecultura@calaixdecultura.cat

Gestiona: Calaix de cultura

Casal de Barri Verdun
C/ Luz Casanova, 4 - 6 · 08042 Barcelona
Telèfon: 93 354 79 04
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 17 a 22 h 
Dijous de 15 a 22 h 

CONTROL I PREVEN-
CIÓ DEL COLESTEROL

Dimarts, 11 de febrer, de
17.30 a 19.30 h

Què és la hipercolesterolèmia? 
Quins tipus de colesterol tro-
bem a la sang? Es pot prevenir 
la hipercolesterolèmia sense me-
dicació? Vine i resol tots aquests 
dubtes en una nova xerrada 
sobre salut amb el Josep Maria 
Carré en col·laboració amb el 
Col·legi de Farmacèutics de Bar-
celona i CatSalut.

HISTÒRIA DEL
FEMINISME

Dimarts,  24 de març, de
17.30 a 19.30 h

Des d’una perspectiva cultural, 
social, i política, resseguirem la 
història del feminisme i de la lluita 
per a la igualtat, debatrem sobre 
la situació actual i ens pregunta-
rem de quina manera podem en-
carar el futur per tendir cap a una 
societat més justa i equitativa. A 
càrrec del Punt d’Atenció i Infor-
mació a la Dona.



INSCRIPCIONS

PREINSCRIPCIONS AL CENTRE
Del 2 al 13 de desembre
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 17 a 22 h. Dijous de 15 a 22 h.  

INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 16 de desembre
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 17 a 22 h. Dijous de 15 a 22 h.  

Les places són limitades. El pagament del taller es pot realitzar en efectiu 
o amb targeta. 
Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, 
excepte per l’anul·lació del taller per part de l’organització. Qualsevol ma-
terial que es deixi a les aules dels tallers el casal no se’n fa responsable.

TALLERS CULTURALS TRIMESTRALS

ACTIVITATS GRATUÏTES

EXPOSICIONS

ACTIVITATS FAMILIARS

ITINERARIS

MÚSICA

EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA

GRUP AVANÇAT:
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Del 29 de gener a l’1 d’abril
Preu: 25,53 € (10 sessions)

GRUP INICIAL:
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Del 30 de gener al 2 d’abril 
Preu: 25,53 € (10 sessions)

Diverteix-te fent exercici ballant i 
millora la teva agilitat, flexibilitat i 
postura a través de balls en grup 
sincronitzats. 
Professora: Carmen Ortiz

ZUMBA

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Del 29 de gener a l’1 d’abril
Preu: 25,53 € (10 sessions)

Fes exercici mitjançant moviments 
de ball combinat amb rutines ae-
ròbiques per enfortir, donar flexi-
bilitat i mantenir un cos saludable. 
Professora: Judith Pedrós

ARTS I EXPRESSIÓ

TALLER DE CÒMIC

Dimarts, de 18 a 19 h
Del 28 de gener al 31 març  
Preu: 25,53 € (10 sessions)

Vine a imaginar, a crear, i a dibui-
xar històries, escenes, vinyetes, 
personatges i acaba creant el 
teu propi còmic. En aquest taller 
explorarem diferents tècniques 
i eines de creació de personat-
ges, composició i narració visual 
a través d’exercicis, jocs pràctica 
creativa i propostes de l’alumnat. 
Escalfa el llapis que comencem!
Professor: Carlos Hernández

AUTODEFENSA

Dijous, de 10 a 12 h
Del 16 de gener al 19 de març 

Amb aquest taller es pretén poten-
ciar la seguretat física i emocional a 
través de l’augment de la presa de 
consciència de l’espai, la postura i 
la comunicació verbal i no verbal, 
com a eines de les dones. 
Inscripció prèvia a través de PIAD 
Nou Barris

CATALÀ PEL
TEU DIA A DIA

Grup 1: Dilluns, de 12 a 13 h. 
Del 27 de gener al 30 de març.
Grup 2: Dijous, de 19 a 20 h.
Del 30 de gener al 2 d’abril.

Si vols millorar el teu nivell de 
català per poder-lo utilitzar en el 
teu dia a dia, apunta’t a aquest 
taller de conversa gratuït. Amb la 
col·laboració del Consorci per la 
Normalització Lingüística.

CLUB DE ROL

Dilluns, de 18 a 21 h
Del 27 de gener al 30 de març. 

Si t’agraden els jocs de rol de 
taula  t’esperem en aquest espai  
on els i  les joves del barri de Ver-
dun disposen d’un espai on es 
dinamitzen partides de rol. 

CLUB
LECTURA CÒMIC

Dimarts, de 20 a 21 h
Inici 28 de gener

T’agrada el còmic? Apropa’t i apun-
ta’t al club de lectura i comparteix 

la passió pels còmics mitjançant el 
comentari i la lectura de diferents 
gèneres del novè art l’últim dimarts 
de cada mes. Inscripcions a partir 
de 18 anys. En col·laboració amb la 
Biblioteca de Roquetes.

FEM UN CAFÈ?

Dimarts, de 18 a 19 h. 

Us convidem el segon dimarts 
de cada mes a aquest espai de 
tertúlia comunitària amb l’objec-
tiu de xerrar i compartir coneixe-
ments entre els veïns i veïnes del 
barri de Verdun. 
Donem inici a aquest espai el 
pròxim 14 de gener on establirem 
les bases d’aquest espai comu-
nitari de forma conjunta, apunta’t 
i diu la teva! 

GUITARRA

Dilluns, del 27 de gener
al 30 d’abril de 19 a 22 h. 

Si vols aprendre a tocar la guitar-
ra, cantar i passar-t’ho bé, aquest 
és el teu espai. Trobaràs un grup 
on a més d’iniciar-te en la música 
podràs gaudir d’un espai relacio-
nal de creació conjunta. 
Professor: Juanjo Martín.

SMARTPHONE 

Dilluns, 17 i 24 de febrer i, 2
i 9 de març de 17.30 a 18.30 h. 

Aprèn a fer servir el teu smart-
phone i tauleta per treure-li profit 
i fer-ne un bon ús.
Professor: David Marco 
 

CARNESTOLTES

Divendres, 21 de febrer a
partir de les 17.30 h  

En commemoració de la festa 
de Carnestoltes aquest any una 
de les activitats comunitàries 
del barri la trobaràs al Casal. En 
aquesta podràs endinsar-te en un 

scape room temàtic amb el teu 
grup d’amics. Només cal que el 
teu grup s’anoti i que vingueu dis-
fressats per posar a prova el vos-
tre enginy! Alhora es realitzaran 
activitats per a la petita infància 
amb la col·laboració d’entitats i 
recursos del Verdun. Resteu con-
vidats i convidades per gaudir 
d’una tarda divertida! 

JOSEP PUIG I CADA-
FALCH I L’EXPOSICIÓ
INTERNACIONAL DE 1929

Dissabte, 29 de febrer 

Descobrirem l’empremta que 
Puig i Cadafalch va deixar a 
Montjuïc com a encarregat del 
projecte arquitectònic i urbanístic 
de l’Exposició Internacional de 
1929. La Font Màgica, la fàbrica 
Casaramona, els palaus d’Alfons 
XIII i la reina Victòria Eugènia o el 
Palau Nacional seran alguns dels 
protagonistes d’aquesta ruta.

MERCÈ RODOREDA 
I GRÀCIA: GUERRA, 
EXILI I POSTGUERRA

Dissabte, 28 de març 

Amb aquest itinerari tractarem 
els esdeveniments vinculats a la 
Guerra Civil que embolcallaren 
la vida i la producció artística 
de Mercè Rodoreda. Passeja-
rem per Gràcia i ens aturarem a 
la Plaça del Diamant que dóna 
nom a una de les obres més lle-
gides de l’autora i que ens servi-
rà com a fil conductor de la ruta.

CONCERT HOMENAT-
GE A NINO BRAVO I 
CAMILO SESTO

Divendres, 20 de març a
partir de las 18 h

En aquest concert de cant en 
directe entretingut i participatiu, 
el tenor Josep Aznar realitzarà 
cançons com Un beso i una flor, 
Noelia, Vivir así es morir de amor 
i Melina entre d’altres més. 

EXERCICI EN FAMÍLIA 

Dimarts, 18 de febrer i 17
de març a partir de les 17.30 h.

Si vols realitzar exercici en família 
i aprendre tècniques de relaxació 
per realitzar-les amb els més petits 
de la casa, en aquestes dues ses-
sions podreu  gaudir d’una estona 
divertida i confortable en família. 

“GENT DE NOU BARRIS, 
GENT D’ARREU”

A partir de dimarts 4 a
dijous 20 de febrer

Nou Barris és com un petit món 
sense fronteres, amb aques-
ta definició es presenta aquest 
recull de fotografies de veïns i 
veïnes de Nou Barris converti-
da en exposició que reflecteix 
la riquesa dels orígens de la po-
blació de Nou Barris. Exposició 
cedida per Nou Barris Acull. 

“DONES
SUPERVIVENTS” 

A partir de dilluns 2 de març 
fins el divendres 13 de març

Aquesta exposició és el resultat de 
la participació de 12 dones super-
vivents de violències masclistes 
que ofereixen fotografies simbò-
liques de la seva fortalesa i resili-
ència, acompanyades d’un escrit 
personal en què manifesten eines 
i relats de recuperació i superació.
Exposició creada per l’associ-
ació Hèlia i cedida per l’Institut 
Català de la Dona

TEATRE BREU

Divendres, 7 de febrer
a partir de les 18 h
Vine a gaudir de dues peces de 
teatre breu amb la companyia 
Tres Homes Grossos. Desco-

breix aquesta nova forma d’in-
terpretar teatre de proximitat en 
espais no convencionals amb 
les obres “El mort i el que el vet-
lla” i “Bar Sòvia”.


