Activitats
i tallers
juny i juliol
de 2021

Verdun

Casal de Barri Verdun

EL CASAL DE BARRI VERDUN SEGUEIX EN ACTIU,
ENS ACOMPANYES?
Ens retrobem! Tots els tallers d’estiu es duran a terme de manera presencial, respectant les mesures de seguretat vigents en cada moment:
aforament limitat, distància de seguretat, ús correcte de la mascareta,
hidrogel, ventilació i control de temperatura.

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 7 de juny
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 autoritat
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’equipament)
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’horari. 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
EXPRESSIÓ
BALL EN LÍNIA
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
De l’1 al 22 de juliol
Preu: 10,21 € (4 sessions)
Diverteix-te fent exercici ballant
en grup sincronitzat.
Professora: Carmen Ortiz

IDIOMES
LLENGUA DE SIGNES
CATALANA PER
L’ESTIU (en línia)
Dimarts, de 17.00 a 18.00 h
Del 29 de juny al 20 de juliol
Preu: 8,68 € (4 sessions)

ZUMBA
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 30 de juny al 21 de juliol
Preu: 10,21 € (4 sessions)
Fes exercici mitjançant moviments de ball combinat amb rutines aeròbiques.
Professora: Judith Pedrós

Taller d’iniciació a la comunicació
en la llengua de signes, edició específica de vocabulari d’estiu.
Professor: Angel Cabeza

ACTIVITATS GRATUÏTES
GUITARRA
Dilluns, del 21 de juny
al 19 de juliol
Grup 1 de 17.30 a 19.00 h
Grup 2 de 19.30 a 21.00 h
Si vols aprendre a tocar la guitarra,
cantar i passar-t’ho bé, aquest és
el teu espai.
Professor: Juanjo Martín

ASSESSORAMENT
D’INSERCIÓ LABORAL
PERSONALITZAT
Dijous, 8 i 22 de juliol
de 16 h a 18 h
Dos dijous al mes trobareu al Casal
un espai on tècnics especialitzats
us acompanyaran i assessoraran
per a la inserció laboral i per la recerca de feina per ordinador de forma gratuïta, cal inscripció prèvia.
A partir dels 16 anys.
A càrrec d’INSERCOOP

ITINERARI
EL POBLENOU: DEL
MANCHESTER CATALÀ
AL 22@

ha experimentat aquest espai i les
obres arquitectòniques més avantguardistes.
A càrrec de l’Alba Casaramona

Dissabte, 10 juliol a les 10 h
Coneixerem els orígens industrials
del centre neuràlgic del Poblenou,
els espais més emblemàtics, algunes de les fàbriques que han sobreviscut a la gran transformació que

XERRADA
PROTECCIÓ SOLAR
Dimarts, 13 de juliol
a partir de les 17.30 h

teus dubtes al voltant de la influència del sol en la pell.
Xerrada a càrrec del farmacèutic
del barri Josep Maria Carré

Vols aprendre a tenir cura de la teva
pell? Com protegir-te de la radiació
solar, i conèixer quina és la millor
forma de prendre el sol? No et perdis aquesta xerrada i resol tots els

TARDA DE MONÒLEGS AMB DAVID SAS
Divendres, 23 de juliol
a partir de les 20 h
Vine a gaudir d’una tarda de riures
amb David SAS, monologuista amb
més de 10 anys de trajectòria, al
carrer Luz Casanova (davant del Casal de Barri Verdun). Activitat amb
aforament limitat i inscripció prèvia.

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 9.00 a 14.00
h i de 16.00 a 21.00 h.

PAE
Servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació,
atenció i intervenció necessària
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
a través de servei telefònic al 93
546 32 34 / 93 000 80 54 i al correu electrònic:
paenb@bcn.cat

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.

Casal de Barri Verdun
C/ Luz Casanova, 4 - 6 · 08042 Barcelona
Telèfon: 93 354 79 04
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat
www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/ca/home
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 21.00 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 municipals. 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

Districte de
Nou Barris

