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EXPOSICIONS

SERVEIS

Districte de
Nou Barris

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 sociolaboral, on s’ofereix 
orientació laboral i acompanyament 
personalitzat i adaptat a la realitat 
de cada persona,  amb un seguit 
d’accions pròpies de capacitació 
transversal, professionalitzadora en 
diferents sectors, i de recerca de fei-
na. 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’intercan-
vi de llibres. El funcionament és sen-
zill: veniu, deseu un llibre i us empor-
teu qualsevol altre de la prestatgeria.

CESSIÓ I
LLOGUER D’ESPAIS

El Casal de Barri Verdun disposa de di-
ferents espais per a entitats, associaci-
ons i empreses. De dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h. 

PAE 

Servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereix informació, atenció i in-
tervenció necessària perquè les per-
sones puguin exercir els seus drets 
energètics i les companyies no els 
neguin l’accés als subministraments 
bàsics. Actualment l’atenció es rea-
litza a través de servei telefònic al 93 
546 32 34 / 93 000 80 54 i al correu 
electrònic paenb@bcn.cat 

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 

DESCOBRINT
ELS BARRIS

Del 17 de gener al 25 de febrer

Els residents del nou Centre 
Residencial Viladrosa han creat 
una sèrie de pintures vinculades 
a l’entorn del que representa el 
barri per a ells: els carrers, parcs, 
instal·lacions, monuments i veïns 
i veïnes que configuren la seva 
actual realitat. El Centre Residen-
cial Viladrosa, és un recurs resi-
dencial per a persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual i 

necessitat de suport extens per-
tanyent a la Fundació Via Assis-
tencial. 

PODER DE DONES

Del 4 de març al 6 d’abril

Exposició al voltant del 8 de març 
dia internacional de la dona on 
s’exposaran les fotografies de 
les participants al concurs de 
fotografia organitzat per l’entitat 
Accions Fem.
Inauguració i entrega de premis:
4 de març a les 18 h 

GRUP DE MATERNITAT

Accions Fem i el Casal de Barri 
Verdun obrim un espai de suport 
per a compartir la vivència de 
la maternitat en les dones, sigui 
quina sigui l’edat dels fills i filles. 

L’eix principal de les trobades serà 
compartir sobre el fet de ser mare i 
com ens impacte en la nostra vida. 
Tots els dimarts de 10 a 11.30 a 
partir de l’11 de gener.



INSCRIPCIONS

A partir del 13 de desembre

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

INSCRIPCIONS EN LÍNIA AL WEB 
https://cbverdun.miram.cloud  

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol auto-
ritat governamental no permeti el desenvolupament presencial de l’activitat a la qual 
ha estat inscrit/a (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipa-
ment) el centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar en format 
virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’hora-
ri. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

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

ACTIVITATS GRATUÏTES

ITINERARI

XERRADES

EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA 

Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 27 de gener al 7 de abril
Preu: 25,53 € (10 sessions)

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

ZUMBA 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Del 26 de gener al 30 de març
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: Meritxell Gutiérrez

SALUT

IOGA 
 

Dimecres, de 10.00 a 11.00 h 
Del 26 de gener al 30 de març
Preu: 25,53 € (10 sessions)

A través de les diferents postu-
res corporals del ioga, ajudaràs 
a mantenir-te activa controlant 
la respiració i els moviments per 
trobar un perfecte equilibri entre 
el cos i la ment.
Professora: Carmen Chito

GUITARRA FLAMENCA
 

Dilluns, del 10 de gener
al 4 d’abril
De 18.00 a 20.00 h

Si vols aprendre a tocar la guitarra, 
amb molt d’art i estil, aquest és el 
teu espai, tant si en saps molt com 
si estàs començant, trobaràs un 
grup amb molt de duende i ganes 
de gaudir conjuntament.
Professors: Macuto i Diego

CLUB DE ROL

Si t’agraden els jocs de rol de tau-
la t’esperem els dijous de 17.30 
a 20h. En aquest espai  els i  les 
joves del barri de Verdun disposen 
de partides dinamitzades de rol.
A càrrec de l’entitat Espai Coneix. 

CONEIX ELS DETALLS 
DE LES TEVES
NÒMINES I
CONTRACTES

Dimarts, 1 de febrer
a les 18:30 h

Desglossarem les diferents parts 
que componen una nòmina i un 
contracte. Aprendrem a llegir els 
elements clau, sabrem quins són 
els tipus de contracte més comuns, 
coneixerem l’estructura bàsica sa-
larial... Vine i resol els teus dubtes!
A càrrec del Punt de Defensa de 
Drets Laborals de Nou Barris. 
Cal Inscripció prèvia

FILLA/FILL, S’ACABA 
L’ESO, I ARA QUÈ 
FEM? XERRADA PER 
A FAMÍLIES

Dimecres, 2 de març
a les 18 h

Coneixerem l’estructura del sis-
tema educatiu per a les joves 
que finalitzen l’ESO (tant si es 
graduen com si no), per saber 
les opcions que s’ofereixen.
A càrrec del Punt d’Informació 
Juvenil de Nou Barris.
Cal Inscripció prèvia

CREATIVITAT

GANXET 
 

Dimarts, de 10.00 a 11.00h
Del 25 de gener al 29 de març
Preu: 25,53 € (10 sessions)

Teixirem diferents peces a tra-
vés de la tècnica del ganxet, tant 
si ets una experta com si vols 

aprendre aquest és el teu curs! 
Professora: Yolanda Sánchez

REDESCOBRIM
NOU BARRIS

Dissabte, 22 de gener

Ben allunyat de les rutes turísti-
ques habituals, a Nou Barris tro-
bem racons de gran interès cul-
tural, alguns amb més de 1000 
anys d’història. Amb aquesta 
ruta redescobrirem la zona, tot 
visitant alguns dels seus espais 
més emblemàtics i sorprenents: 
el nucli antic de Santa Eulàlia de 
Vilapicina, Can Peguera, el Parc 
Central de Nou Barris o l’antic 

Institut Mental de la Santa Creu, 
entre d’altres.
Cal inscripció prèvia.
Aforament limitat.

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

Iniciem el 2022 amb nous tallers i activitats al Casal de Barri Verdun amb 
energia renovada per seguir gaudint i aprenent al vostre costat. Un any 
més continuarem oberts a les vostres necessitats, acompanyant-vos en 
tot allò que necessiteu per millorar el vostre dia a dia.

ACTIVITATS COMUNITÀRIES

CONCURS DE TRUITES

Dijous 24 de febrer
a les 18.30 h

Torna un any més el concurs de 
truites dels Propis, enguany la ce-
lebració tindrà lloc al Casal de Barri.
Organitza: Centre Cultural els 
Propis.

RUA DE
CARNESTOLTES

Dissabte 26 de febrer
a la tarda

El Verdun està de celebració 
amb la tornada del Carnestol-
tes al barri, acompanya’ns en 
aquesta aventura amb la par-
ticipació a la rua que recorrerà 
els carrers del barri. Per a més 
informació vine i participa a la 
comissió de carnestoltes.
Organitza: Comissió de Festes 
del Verdun

DIA DEL POBLE
GITANO

Divendres, 8 d’abril 

Celebració del poble gitano al 
barri de Verdun a través de dife-
rents activitats i espectacles diri-
gits al veïnat. La jornada serà un 
dia de reivindicació i de visibilitat 
de la comunitat gitana al barri de 
Verdun. Per la tarda comptarem 
amb activitats i espectacles al 
carrer Luz Casanova.
Amb la col·laboració de Nou       
Barris Conviu i Espai Coneix.


