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INSCRIPCIONS

Del 6 al 17 de juny 

INSCRIPCIONS AL CENTRE
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 21.00 h  

INSCRIPCIONS EN LÍNIA A LA WEB 
https://cbverdun.miram.cloud  

Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció de la 
Covid que les autoritats sanitàries indiquin en cada moment. 

Les places són limitades. El pagament del taller es pot efectuar en efectiu, targeta i 
en línia a través de la web. 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. El casal no 
es fa responsable del material que es deixi a les aules dels tallers.

TALLERS CULTURALS TRIMESTRALS

EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA 

Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 7 al 28 de juliol
Preu: 10,21 € (4 sessions)

Diverteix-te fent exercici ballant 
en grup sincronitzat. 
Professora: Carmen Ortiz

ZUMBA 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Del 6 al 27 de juliol
Preu: 10,21 € (4 sessions)

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

FORMACIÓ

ESPELMES
NATURALS  

 
Dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Del 12 al 19 de juliol
Preu: 7,66 € (2 sessions)

En aquest taller realitzarem espel-
mes naturals de soja de diferents 
tipus; anti-mosquits, de massat-
ge i aromàtiques per aquest estiu. 
Vine i aprèn a fer espelmes al Ca-
sal de Barri Verdun.
Professora: Ana María Serrano

CREATIVITAT

EL CASAL DE BARRI VERDUN SEGUEIX EN ACTIU.
ENS ACOMPANYES?

Iniciem l’estiu amb una programació refrescant. Tindrem activitat a 
la fresca amb espectacles on ens remullarem, monòlegs on riurem ple-
gades i tallers i altres activitats per gaudir del juliol al nostre barri. Us hi 
esperem!



ACTIVITATS COMUNITÀRIES

ACTIVITATS GRATUÏTES

ESPECTACLE - TALLER 
IMPERMEABLE

 
Dimecres, 20 de juliol
a partir de les 11.30 h 

Impermeable és un espectacle re-
frescant, concebut per tota la famí-
lia. Un acte musical divertit i origi-
nal amb instruments de percussió 
construïts i muntants amb ma-
terials impermeables amb el que 
s’aconsegueix que la participació 
d’actors i músics estigui integrada 
amb la del públic. Vine a divertir-te 
passant per la cortina d’aigua i 
dansant a un ritme contagiós. 

CONCURS DE
GASPATXO 

 
Divendres, 15 de juliol
a partir de les 18 h 

Celebra amb nosaltres el primer 
concurs de gaspatxo del Verdun per 
amenitzar la calor de l’estiu. Vine i 
participa en aquest certamen per 

convertir-te en el/la millor gaspatxe-
ro/a de Verdun. Els i les participants 
hauran d’inscriure’s prèviament, 
participació limitada a 10 persones. 
Bases del concurs al web. 

MONÒLEG: PATATES 
 

Divendres, 22 de juliol
a partir de les 19 h 

PATATES és un espectacle on 
quatre amigues de diferents edats 
s’uneixen per dir el que els hi surt 
de la patata. Una peça amb monò-
legs de stand up comedy on tracten 
el feminisme de manera transversal, 
de manera quotidiana i informal. 
Toquen temes com la diversitat 
afectiva, les relacions, l’autoesti-
ma, l’empoderament, la maternitat 
o la cosificació de la dona..., amb 
ironia, costumisme i sense pèls a la 
llengua. A càrrec de la Cia. Patatas 
Bravas. Adreçat a públic adult. 

CONVERSA EN CATALÀ

Dimarts, de 10.00 a 11.00 h

Si vols millorar el teu nivell de 
català per poder-lo utilitzar en el 
teu dia a dia, apunta’t a aquesta 
activitat gratuïta. En col·laboració 
amb Voluntariat per la Llengua. 

GUITARRA FLAMENCA 

Dilluns, del 4 al 25 de juliol
de 18.00 a 20.00 h

Si vols perfeccionar la teva tèc-

nica de guitarra, amb molt d’art 
i estil, aquest és el teu espai, on 
et trobaràs amb un grup que té 
molt de duende i ganes de gaudir 
conjuntament. 
Professors: Macuto i Diego

CLUB DE ROL 

Els dijous, del 7 al 28 de juliol
De 17.30 a 20.30 h

Si t’agraden els jocs de rol de 
taula, t’esperem en aquest espai  
on el jovent del barri de Verdun 
dinamitza partides de rol taula, a 
càrrec de  l’entitat Espai Coneix. 



EXPOSICIÓ 

EXPOSICIÓ COL·LEC-
TIVA: 68 ANYS DELS 
HABITATGES DEL       
GOVERNADOR 

Del 8 fins al 29 de juliol

Enguany es compleixen 68 anys 
de la inauguració dels habitatges 

del governador, una promoció 
de cases que van marcar el barri 
de Verdun i les persones que hi 
van viure. Aquesta exposició és 
un recull de fotografies del veïnat 
del Verdun.
Inauguració: divendres 8
a les 18.00 h. 

ITINERARI

LES CORTS, ENTRE
MASIES I GRATACELS 

Dissabte, 9 de juliol,
a partir de les 10.00 h

Amb aquesta ruta descobrirem 
els orígens de l’antiga vila de 
les Corts i la seva transformació 
fins als nostres dies. Com a antic 
municipi independent, encara 
podem gaudir del seu tarannà 
singular en indrets com la Colò-
nia Castells, el barri del Carme, 
la fàbrica Cristalerías Planell o la 

plaça de la Concòrdia, entre d’al-
tres. No ens oblidarem de l’antic 
camp del Barça ni dels edificis, 
més moderns, que li confereixen 
la seva identitat actual.
A càrrec de l’Alba Casaramona. 

XERRADES

CONEIX LA LLEI DE 
DEPENDÈNCIA

Divendres, 1 de juliol
a partir de les 10.00 h

Coneixerem la llei de dependència, 
quins requisits s’han de tenir, qui-
na és la documentació necessària, 
com són els processos d’avalu-
ació, quines són les prestacions 
previstes? Vine i informa’t.
Xerrada a càrrec de CSS de Guine-
ueta, Verdun i Prosperitat.

DRETS ENERGÈTICS

Dimarts, 12 de juliol
a partir de les 10.00 h

En aquesta xerrada, parlarem dels 

drets energètics que tenim, la im-
portància dels hàbits de consum, 
explicarem com es llegeix la fac-
tura de llum, gas i aigua i coneixe-
rem les bonificacions existents per 
a optimitzar la despesa en submi-
nistraments energètics. Porta la 
teva factura!



SERVEIS

sociolaboral, on s’ofereix orien-
tació laboral i acompanyament 
personalitzat i adaptat a la re-
alitat de cada persona,  amb 
un seguit d’accions pròpies de 
capacitació transversal, pro-
fessionalitzadora en diferents 
sectors, i de recerca de feina. 
A càrrec del Pla de Barris. Tots 
els divendres de 9.00 a 14.00h 
amb cita prèvia trucant al 670 
245 677.

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 al-
tre de la prestatgeria.

CESSIÓ I
LLOGUER D’ESPAIS

El Casal de Barri Verdun disposa 
de diferents espais per a entitats, 
associacions i empreses. De di-
lluns a divendres de 9.00 a 14.00 h 
i de 16.00 a 21.00 h. 

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 
bàsics. Actualment l’atenció es 
realitza amb cita prèvia a través 
del telèfon 93 546 32 34 i el cor-
reu electrònic: paenb@bcn.cat

DISPOSITIU
D’INSERCIÓ LABORAL 

El programa es proposa afavorir 
la inserció sociolaboral de les 
persones que busquen feina o 
volen millorar-la, a través d’un 
servei de suport  a la inserció 



Districte de
Nou Barris

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
Telèfon: 93 354 79 04 
Whatsapp: 697 614 545
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat 
www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/ca/home 

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 16 a 21 h 


