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SERVEIS

Districte de
Nou Barris

PAE 

Servei de l’Ajuntament de Bar-
celona que ofereix informació, 
atenció i intervenció necessà-
ria perquè les persones puguin 
exercir els seus drets energètics 
i les companyies no els neguin 
l’accés als subministraments bà-
sics. Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 14 h. Dijous de 
9 a 14 h i de 15 a 18:30 h. 

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 que té com a objecte la 
promoció social i laboral de col-
lectius amb dificultats d’adapta-
ció social.  Matins de dilluns a 
divendres de 9 a 14 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 munici-
pals. 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 · Tel. 93 354 79 04
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/ca/home
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 17 a 22 h 
Dijous de 15 a 22 h 

de l’Aigua, ens traurà de dubtes 
al voltant d’aquest recurs d’im-
portància vital. Activitat coorga·
nitzada amb la Casa de l’Aigua de 
Trinitat Nova.

VOLS CONÈIXER ELS 
DETALLS DE LA TEVA 
NÒMINA? I EL TEU 
CONTRACTE? T’AJU-
DEM A ENTENDRE-HO

Dimarts, 16 de juny a les 17:30 h. 

En aquesta xerrada desglossarem 
les diferents parts que componen 
una nòmina i un contracte. Apren-
drem a llegir els elements clau, sa-
brem quins són els tipus de con-
tracte més comuns, coneixerem 
l’estructura bàsica salarial... Vine i 
resol els teus dubtes! A càrrec del 
Punt de Defensa de Drets Labo-
rals de Barcelona Activa.

DONACIÓ DE SANG 

#SANGFLUENCER

Dijous, 30 d’abril  a partir de 
les 15.30 h

L’alumnat del Col·legi Sant Fer-
ran organitza una campanya de 

recollida de sang amb l’objectiu 
que docents, familiars i veïnes se 
solidaritzin, participin i arribem a 
les cent donacions. 
Col·laboren Col·legi Sant Ferran, 
Casal de barri del Verdun i Banc 
de Sang i Teixits.

DIABETIS

Dimarts, 28 d’abril
a partir de les 17.30 h

Xerrada de Salut “Què cal saber 
de la diabetis?” Què és la dia-
betis? Quins tipus hi ha? Com la 
podem controlar? Vine i resol els 
teus dubtes en una nova xerrada 
sobre salut amb el farmacèutic de 
barri Josep Maria Carré amb la col·
laboració del Col·legi de Farma·
cèutics de Barcelona i CatSalut. 

¿ÉS SALUDABLE L’AI-
GUA DE BARCELONA?

Dimarts, 19 de maig a les 17:30 h. 

Aigua de l’aixeta, envasada o fil-
trada a casa? Vols fer un tast d’ai-
gües? Tens alguna pregunta sobre 
qualsevol tema relacionat amb la 
qualitat de l’aigua que consumim? 
En Jordi Huguet, director de l’Aula 

PIJ 

El Punt InfoJove (PIJ) és un ser-
vei juvenil de referència en l’àm-
bit de la participació i promoció 
social, adreçat a adolescents i 
joves d’entre 12 i 35 anys. Espai 
on podràs trobar suport sociola-
boral amb serveis d’orientació, 
assessorament i acompanya-
ment en la recerca de feina i/o 
formació mitjançant l’atenció 

personalitzada i gratuïta de pro-
fessionals. Primer i tercer dijous 
de 18 h a 20 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.  



INSCRIPCIONS

PREINSCRIPCIONS AL CENTRE
Del 16 al 27 de març
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 30 de març
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

EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA

GRUP AVANÇAT:
Dimecres de 19.30 a 20.30 h
Del 29 d’abril al 17 de juny
Preu: 20.42 € (8 sessions)

GRUP INICIAL:
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Del 30 d’abril al 18 de juny 
Preu: 20.42 € (8 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 d’abril al 17 de juny
Preu: 20.42 € (8 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 abril al 16 de juny  
Preu: 20.42 € (8 sessions)

Vine a imaginar, a crear, i a dibui-
xar històries, escenes, vinyetes, 
personatges i acaba creant el teu 
propi còmic. Escalfa el llapis que 
comencem!
Professor: Juan Carlos Calvo

CLUB DE ROL

Dilluns, de 18 a 21 h
Del 27 d’abril al 22 de juny 

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 d’abril

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.

CLUB DE
RUMMIKUB 

Dilluns, a partir de les 18.00 h 

Mitjançant aquest joc d’estratègia 
i planificació es treballen moltes 
funcions cognitives com l’atenció 
i la percepció, a més de gaudir 
d’una estona divertida. Vine a pas-
sar una estona tot jugant plegats.

FEM UN CAFÈ?

Dimarts, de 18 a 19 h. 
Inici 12 de maig
 

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. 

GUITARRA

Dilluns, del 27 d’abril al 22
de juny 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.

TARDES DE BALL – 
GENT GRAN 

Dimecres, 27 de maig i 3
de juny a partir de les 18 h. . 

Si vols divertir-te ballant i millorar 
la teva agilitat, flexibilitat i postu-
ra, aprofita aquestes dues ses-
sions per realitzar balls en grup 
sincronitzat.  
 LA CULTURA VA DE 

FESTA

Diumenge, 3 de maig
a partir de les 11 h 

La 40a edició de la Cultura va de 
Festa, jornada on les entitats i re-
cursos del territori de Nou Barris 
generen espais d’oci i cooperació 
al Parc de la Guineueta. 

 
CUENTOCONTIGO:     
CONTES PARTICIPATIUS 
PER A NENS I NENES 

Dimarts, 5 de maig
a partir de les 17.30 h

Conta contes participatiu on els 
infants s’acosten a la inventiva de 
la tradició oral universal menys 
coneguda. Contes com el del Grill 

DONES EN GUERRA: 
PIONERES DURANT LA 
SEGONA REPÚBLICA I
LA GUERRA CIVIL

Divendres, 15 de maig
a les 17.30 h

Descobrirem alguns dels indrets 
barcelonins on dones pioneres 
en l’àmbit de la cultura com Te-
resa Pàmies, Mercè Rodoreda, 
Margarida Xirgu o Maria Aurè-
lia Capmany van freqüentar en 
temps de Segona República i 
Guerra Civil.

EL POBLENOU: 
DEL MANCHESTER
CATALÀ AL 22@

Dissabte, 6 de juny a les 11 h 

Al centre neuràlgic del Poblenou 
coneixerem els seus orígens in-
dustrials, els espais més emble-
màtics, algunes de les fàbriques 
que han sobreviscut a la gran 
transformació que ha experi-
mentat aquest territori i les obres 
arquitectòniques més avantguar-
distes. 

i la Veritable Història del Caçador 
Botànic.  A partir dels 4 anys.
A càrrec de la companyia Dr. Bom·
bolla i de la mà de Rubén Martínez.  

 
FES’T VERDUN

Dissabte, 9 de maig
a partir de les 11 h

En commemoració l’arribada de la 
primavera els diferents serveis i re-
cursos del barri realitzem una jor-
nada comunitària on gaudirem de 
diferents activitats, entre elles, una 
sessió de zumba i exhibició del 
grup del Casal de barri de Verdun, 
a la Plaça Francesc Layret. 

IL·LUSTRACIONS
CONTE FEMINISTA

A partir de dilluns 20 d’abril

Fem un repàs de l’abans i el des-
prés dels aldarulls de Stonewall i 
quines conseqüències va tenir el 
sorgiment d’una nova onada d’ac-
tivisme que transformarà les enti-
tats del col·lectiu LGTBI. 
Exposició cedida per Associació 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals (GAG).

TEATRE BREU

Divendres, 12 de juny
a partir de les 18 h

BASE 57

Un laboratori d’anàlisis clíniques, 
on la monja-biòloga que n’està al 
càrrec rep la petició d’un donant, 
el qual vol fer de la donació el seu 
“modus vivendi”, una espècie de 
feina amb continuïtat i cotització 
a la seguretat social. No tot és el 
que sembla....i es produiran un 
seguit de malentesos i embolics... 

PUIG VENTÓS

En aquest midi-teatre en clau de 
tragicomèdia, l’acció transcorre 
a la muntanya anomenada Pui-
gventós, però que popularment 
també és coneguda com “El pont 
dels suïcides” per raons òbvies. 
Allà, fruit de la casualitat o no, s’hi 
troben dues persones que sem-
blen tenir el mateix objectiu però 
que el prisma des del qual l’en-
foquen és completament diferent. 

De la mà de la companyia Tres 
Homes Grossos

Les alumnes de l’Escola Sant 
Ferran han treballat en clau femi-
nista junt amb la Fundació Vicen-
te Ferrer. El resultat es veu reflec-
tit En aquesta exposició es fa un 

recorregut del feminisme arreu 
del món mitjançant il·lustracions. 

L’ACTIVISME LGTBI 
ABANS I DESPRÉS
DE STONEWALL  

De dimarts 12 fins dijous 28 
de maig

XERRADES

PRESENTACIÓ LLIBRE 
“CASAS DE PAPEL” DE 
JULIO SÁNCHEZ PÉREZ

Divendres, 24 d’abril a partir 
de les 19.30 h

Presentació del llibre Casas de 
papel de Julio Sánchez Pérez, 
on s’explica la història del bar-
ri de Verdun, on es situaven les 
anomenades Vivendas del gover-
nador, construïdes entre els anys 
1952 i 1955. 


