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SERVEIS
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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 

L’ACTIVISME LGTBI 
ABANS I DESPRÉS
DE STONEWALL 

Divendres, 13 de maig
a partir de les 18.00 h

En commemoració del dia contra 
la violència LGTBI i amb el suport 
expositiu sobre l’activisme LGT-
BI, abans i després de Stonewall, 
es realitzarà la xerrada sobre el 
sorgiment i procés dels  aldarulls. 
Ens aproparem a la nova onada 
d’activisme que va transformar a 
les entitats del col·lectiu LGTBI. 

Presentació a càrrec de Leo-
pold Estapé

L’AIRE QUE RESPIREM 

Dimarts, 26 d’abril
a partir de les 18.00 h

Descobrirem els principals conta-
minants atmosfèrics i com afecta 
a la salut diària de les persones. 
També coneixerem com podem 
consultar la informació per saber 
la qualitat de l’aire que respirem 
en tot moment. 
A càrrec de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB).

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 qui-
na sigui l’edat dels fills i filles. L’eix 

principal  de les trobades serà 
compartir sobre el fet de ser mare i 
com ens impacta en la nostra vida. 
Informa’t a:
projectes@accionsfem.org



INSCRIPCIONS

A partir del 4 d’abril

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 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

ACTIVITATS COMUNITÀRIES

ACTIVITATS GRATUÏTES

EXPOSICIONS 

EXPRESSIÓ

BALL EN LÍNIA 

Dijous, de 19.30 a 20.30 h 
Del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 20,42 € (8 sessions)

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

ZUMBA 

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Del 27 d’abril al 15 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: Meritxell Gutiérrez

FORMACIÓ

SABONS
NATURALS  

 
Dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Del 17 al 31 de maig
Preu: 11,50 € (3 sessions d’1,5 h)

Taller d’elaboració de sabons 
amb productes naturals, on co-
neixerem els ingredients i les 
seves propietats i, les tècniques 
per elaborar-los. Anima’t a col·la-
borar amb el  medi ambient amb 
aquesta proposta ecològica. 
Professora: Ana María Serrano

FESTA DE LA
PRIMAVERA

 
Divendres, 20 de maig
a la tarda

Com cada any, el Verdun i les di-
ferents associacions, serveis i 
equipaments realitzen una jornada 
comunitària per donar inici a la pri-
mavera. Aquest any l’alumnat de 
l’Escola Sant Ferran dinamitzarà 
diverses activitats en diferents in-
drets del barri, us convidem a gau-
dir de l’essència i la innovació dels 
nostres joves per fer un Verdun, 
encara més comunitari. 

MUNTA’T LA PELI
 

Dimarts, del 5 d’abril al 
21 de juny, de 18 h a 20 h

Vols saber com es munta un curt-
metratge? T’agradaria participar en 
la creació? Si tens entre 14 i 17 anys 
aquest és el teu projecte! Aquest es 
realitzarà en tres fases: lectura d’un 
còmic i adaptació, posada en esce-
na i enregistrament d’imatge i so i, 
el muntatge del material enregistrat 
per a la creació del curtmetratge. 
Projecte en col·laboració amb la Bi-
blioteca  Les Roquetes – Rafa Jun-
cadella, Casal Cívic de Verdum i Pla 
Comunitari de Verdun.  

L’ACTIVISME LGTBI 
ABANS I DESPRÉS DE 
STONEWALL 

De dilluns 9 fins divendres
27 de maig 

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’activisme que transformarà 
les entitats del col·lectiu LGTBI. 
Exposició cedida per Associació 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals (GAG). 
Presentació de l’exposició a 

càrrec de Leopold Estapé.

ACTUEM CONTRA EL 
CANVI CLIMÀTIC!

De dimarts 7 fins a
divendres 17 de juny

Què és el canvi climàtic? Quines 
conseqüències ens portarà? 
Com podem actuar contra el seu 
avanç? Vine a veure aquesta ori-
ginal exposició i podràs respon-
dre aquestes preguntes i més. 
Amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

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 25 d’abril al
20 de juny 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 

Dijous, del 28 d’abril al
16 de juny, 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. 
Dinamitzador: Juan Salguero

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

Iniciem nou trimestre amb nous tallers i activitats al Casal de Barri 
Verdun amb energia renovada per continuar gaudint i aprenent al vostre 
costat. Un cop més continuarem oberts a les vostres necessitats, acom-
panyant-vos en tot allò que necessiteu per millorar el vostre dia a dia.

ITINERARIS

EL PARAL·LEL:
EL MONTMATRE
BARCELONÍ

Dissabte, 14 de maig,
a partir de les 11.00 h

Amb aquesta ruta coneixerem 
el Paral·lel, un dels carrers més 
coneguts de la ciutat de Barce-
lona. Parlarem sobre diversos 
aspectes i diversos moments de 
la seva història, però sobretot 
sobre els teatres, els cafès i els 
cabarets que el van convertir en 
un nom mític arreu d’Europa.
A càrrec de l’Alba Casaramona. 

MÉS ENLLÀ DEL 
QUADRAT D’OR:        
L’EIXAMPLE MÉS 
DESCONEGUT

Dissabte, 11 de juny,
a partir de les 11.00 h 

A l’Eixample Dret s’hi troben joies 
amagades que, malgrat no gaudir 
de la popularitat del Quadrat d’Or, 
competeixen en bellesa. Descobri-
rem botigues modernistes, esglési-
es viatgeres i construccions magní-
fiques d’entre el fascinant entramat 
de carrers que Ildefons Cerdà va 
idear ja fa més de 150 anys.

DIA DEL POBLE

ACTIVITATS FAMILIARS

MANS

Dimecres, 8 de juny,
a partir de les 17.30 h

Mans és un espectacle visual ple 
d’imatges poètiques expressades 
amb diferents llenguatges el qual 
ens convida a fer un viatge a mons 
reals i fantàstics, somiar, pensar, 
escoltar i riure. De la mà de la 
companyia Fest’ho Com Vulguis. 

SANT JORDI, DIA DE
LA ROSA I EL LLIBRE

Divendres, 22 d’abril

En commemoració de la diada 
de Sant Jordi, un any més us 
convidem a fer recomanacions 
literàries a través de l’Instagram 
del Casal i, recollir un llibre que 
podreu escollir entre tots els que 
ens heu fet arribar al punt d’inter-
canvi de llibres! 

TEATRE

Divendres, 17 de juny
a partir de les 18.00 h

LÍDER

Ser un triomfador no és senzill, 
però per a ser un líder cal ser espe-
cial. Significa marcar un camí, una 
direcció. Però com en tot, també 
cal pagar un preu. Fins on estem 
disposats a pagar per ser un líder? 
Obra guanyadora del 1r premi al 
Concurs de microtextos teatrals 
inèdits de Calaf 2021.

MORTIMART

Abstracció? Cubisme? Expressio-
nisme? Martínez ho ha provat tot 
sense cap èxit però ara està con-
vençut que ha descobert una nova 
corrent artística. Primer ha de con-
vèncer a la seva galerista en mig 
d’un seguit d’estranys fenòmens 
electromagnètics que condicio-
naran el resultat de la seva relació 
professional.
Obres de microteatre de la mà de 
la companyia Tres Homes Grossos.


