Activitats
i tallers
setembre-desembre
2020

Verdun

Casal de Barri Verdun

INSCRIPCIONS
A partir de l’1 de setembre
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i 17.00 a 22.00 h
Dijous, de 15.00 a 22.00 h.
En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el
desenvolupament presencial de l’activitat a la que ha estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés
a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a
canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat
o suspès.
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 material que es deixi a les aules dels tallers, el casal no se’n fa responsable.

TALLERS CULTURALS TRIMESTRALS

EXPRESSIÓ

ZUMBA

ARTS I EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 30 de setembre al 18 de
novembre
Preu: 20,42 € (8 sessions)

TALLER DE DIBUIX

GRUP AVANÇAT:
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Del 29 de setembre al 17 de
novembre
Preu: 20,42 € (8 sessions)
GRUP INICIAL:
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 d’octubre al 19 de
novembre
Preu: 20,42 € (8 sessions)

Fes exercici mitjançant moviments de
ball combinat amb rutines aeròbiques
per enfortir, donar flexibilitat i mantenir un cos saludable.
Professora: Judith Pedrós

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

ACTIVITATS FAMILIARS

CASTANYADA

SOLSTICI D’HIVERN

Divendres, 30 d’octubre a
partir de les 17.30 h

Divendres, 18 de desembre
a partir de les 17.30 h

Aquest any, el Casal del pànic, us
convida a disfressar-vos i gaudir
d’una tarda en família, terrorífica i de
tradicions.

Us convidem a celebrar l’inici de les
festivitats d’hivern amb tot el barri per
gaudir d’una de les èpoques més màgiques de l’any.

Dimarts, de 17.30 a 19.00 h
Del 29 de setembre al 27
d’octubre
Preu: 19,15 € (5 sessions)
Vine a imaginar, dibuixar i aprendre
noves tècniques artístiques tot creant
la teva pròpia obra.
Escalfa el llapis que comencem!
Professor: César M. Gasols

ACTIVITATS GRATUÏTES

EXHIBICIÓ ZUMBA
FESTA MAJOR
VERDUN 2020
Dissabte, 26 de setembre a
A partir de les 18 h
Com cada Festa Major el Casal participa en la tarda de balls amb les usuàries de zumba que realitzen una petita
mostra dels balls treballats al llarg del
curs. Donem inici a un nou curs amb
les súper womens, a la plaça de Francesc Layret, us hi esperem!

CLUB LECTURA DE
CÒMIC EN LÍNIA

T’agrada el còmic? Anota't al club de
lectura i comparteix la passió pels còmics mitjançant el comentari i la lectura de diferents gèneres del novè art
el primer dijous de cada mes. Inscripcions a partir de 18 anys. En col·laboració amb la Biblioteca de Roquetes.

CLUB DE ROL
Divendres, de 18 a 21 h
Del 2 d’octubre al 11 de
desembre

GUITARRA
Dilluns, del 28 de setembre
al 21 de desembre
Grup 1 de 18 a 19.30 h
Grup 2 de 20 a 21.30 h
Si vols aprendre a tocar la guitarra,
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 relacional de creació
conjunta.
Professor: Juanjo Martín

T’agraden els jocs de rol de taula?
T’esperem en aquest espai on els i
les joves del barri de Verdun disposen
d’un espai on es dinamitzen partides
de rol.

De l’1 d’octubre al 3 desembre
Inici 1 d’octubre, de 20 h a 21 h

EXPOSICIONS

RECORREGUT
HISTÒRIC DE LA
FESTA MAJOR DE
VERDUN A TRAVÉS
DE LA CARTELLERIA
A partir del 21 de setembre
Fa un munt d’anys que el barri de Verdun gaudeix de les festes majors al
mes de setembre, i sempre els cartells
han donat el tret de sortida a les festes. En aquesta exposició podreu fer

un recorregut al llarg de la història de
les festes majors, a través dels seus
cartells que reflecteixen com es viu la
festa i el barri.

DIMECRES
CULTURALS
A partir de l’1 de desembre
Cada setmana, el Pla Comunitari de
Verdun organitza rutes anomenades
“dimecres culturals” on es visiten in-

ITINERARI

MERCÈ RODOREDA
I GRÀCIA: GUERRA,
EXILI I POSTGUERRA
Dissabte, 10 d’octubre
Amb aquest itinerari tractarem el esdeveniments vinculats a la Guerra
Civil que embolcallaren la vida i la
producció artística de Mercè Rodoreda. Passejarem per Gràcia i ens aturarem a la plaça del Diamant que dóna

nom a una de les obres més llegides
de l’autora i que ens servirà com a fil
conductor de la ruta.

drets històrics de la ciutat. Farem un
recorregut des de l’inici del projecte
fins a l’actualitat, i juntament amb la
fotografia trobareu reflexions de les
participants. En col·laboració amb el
Pla Comunitari de Verdum.

XERRADES

PRESENTACIÓ LLIBRE
“CASAS DE PAPEL”
DE JULIO SÁNCHEZ
PÉREZ
Divendres, 25 de setembre a
A partir de les 17.30 h
Presentació del llibre Casas de papel
de Julio Sánchez Pérez, on s’explica
la història del barri de Verdun, on se
situaven les anomenades Vivendas
del governador, construïdes entre els
anys 1952 i 1955.

HISTÒRIA DEL
FEMINISME
Dimarts, 17 de novembre
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 preguntarem de quina manera
podem encarar el futur per tendir cap
a una societat més justa i equitativa.
A càrrec del Punt d’Atenció i Informació a la Dona

ESTALVIA EN LES
TEVES FACTURES
D’AIGUA, LLUM I GAS

Aprendrem a interpretar les factures
d’aigua, llum i gas, per tal conèixer
quines són la millors formes d’estalviar en la despesa energètica.
A càrrec del Punt d’Assessorament
Energètic

DIABETIS
Dimarts, 15 de desembre
A les 17.30 h
Xerrada de Salut: “Què cal saber de
la diabetis?” Què és la diabetis?
Quins tipus hi ha? Com la podem
controlar? Vine i resol els teus dubtes
en una nova xerrada sobre salut amb
el farmacèutic del barri Josep Maria
Carré
amb la col·laboració del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i CatSalut.

Dimarts, 1 de desembre
A les 17.30 h

MÚSICA

CONCERT
HOMENATGE A
NINO BRAVO I
CAMILO SESTO

beso i una flor, Noelia, Vivir así es morir de amor i Melina entre d’altres més.

Divendres, 13 de novembre a
A partir de las 18 h
En aquest concert de cant en directe
entretingut i participatiu, el tenor Josep Aznar realitzarà cançons com Un

TEATRE BREU

BASE 57

PUIGVENTÓS

Divendres, 9 d’octubre
A partir de les 18 h

Divendres, 9 d’octubre
A partir de les 18 h

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. En aquesta obra no tot és el
que sembla....i es produiran un seguit
de malentesos i embolics...

En aquest midi-teatre en clau de
tragicomèdia, l’acció transcorre a la
muntanya anomenada Puigventós,
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 semblen tenir el mateix objectiu
però que el prisma des del qual l’enfo-

quen és completament diferent.
De la mà de la companyia Tres Homes
Grossos

SERVEIS

CESSIÓ I LLOGUER
D’ESPAIS
El Casal de Barri Verdun disposa de
diferents espais per a entitats, associacions i empreses. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 22 h.

INSERCOOP
INSERCOOP SCCL és una cooperativa social sense ànim de lucre que
té com a objecte la promoció social
i laboral de col·lectius amb dificultats
d’adaptació social. Matins de dilluns
a divendres, de 9 a 14 h.

PAE
Servei de l’Ajuntament de Barcelona
que ofereix informació, atenció i intervenció necessària perquè les persones puguin exercir els seus drets
energètics i les companyies no els
neguin l’accés als subministraments
bàsics. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dijous, de 9 a
14 h i de 15 a 18:30 h.

UBICACIÓ I CONTACTE

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

Districte de
Nou Barris

