Dimarts, 18 d’octubre
a les 18.00 h
Veurem què és el bo social i com
afecta la factura de la llum, els
seus requisits i com es pot sol·licitar. A càrrec del Punt d’Assessorament Energètic. Inscripció prèvia.

HISTÒRIA DEL POBLE
GITANO
Divendres, 18 de novembre
a les 18.00 h
La història de la comunitat romaní
és desconeguda per la gran majoria de població. Coneixerem els
orígens i l’arribada a Espanya dels
gitanos i la seva persecució des
dels temps dels reis catòlics fins
al franquisme. A càrrec de Nou

Barris Conviu. Inscripció prèvia.

Dijous, 24 de novembre
a les 18.00 h

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.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
I SUPORT 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 feina. A càrrec del Pla de Barris. Tots

De setembre
a desembre
2022

LLARS I CURES
Dimarts, 13 de desembre
a les 18.00 h
Ets treballadora de la llar? Vols saber quins són els teus drets laborals? Vine i informa’t en aquesta
xerrada amb el Punt de defensa
de drets laborals de Nou Barris.

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

SERVEIS
CESSIÓ I
LLOGUER D’ESPAIS

Activitats
i tallers

Xerrada participativa amb l’objectiu de visibilitzar la importància de
la incorporació de la mirada de
gènere en l’àmbit de la salut i trencar la concepció patriarcal i androcèntrica de la medicina. Grup no
mixta. Possibilitat de canguratge.

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

Casal de Barri Verdun

COS DE DONA:
MEDICINA D’HOME

els divendres de 9.00 a 14.00h amb
cita prèvia trucant al 670 245 677.

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
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

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

PUNT D’INTERCANVI
DE LLIBRES
El Casal disposa d’un punt d’intercanvi de llibres. El funcionament és senzill: veniu, deseu un llibre i us emporteu qualsevol altre de la prestatgeria.

Districte de
Nou Barris

Verdun

QUÈ ÉS EL BO SOCIAL
I COM ES DEMANA?

CASAL DE BARRI VERDUN
Iniciem nou curs amb energia renovada! Tallers, xerrades, exposicions
i molt més. Gaudirem de la programació de la Festa Major de Verdun i
continuarem fent barri amb activitats comunitàries com la castanyada i el
solstici d’hivern. T’hi esperem!

ACTIVITATS COMUNITÀRIES
FESTA MAJOR
Del 14 al 17 de setembre

INSCRIPCIONS
A partir del 5 de setembre
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
EXPRESSIÓ

ZUMBA

BALL EN LÍNIA

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Del 28 setembre al 14 desembre
Preu: 25,53 € (10 sessions)

Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Del 29 setembre a l’1 desembre
Preu: 25,53 € (10 sessions)
Diverteix-te fent exercici ballant
en grup sincronitzat.
Professora: Carmen Ortiz

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

FORMACIÓ
CREA PRODUCTES
NATURALS DE
NETEJA DE LA LLAR

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Del 18 octubre al 22 novembre
Preu: 12,77 € (5 sessions)
Millora la teva forma física i la teva
mobilitat a partir d’entretinguts
exercicis de gimnàstica suau que
et proporcionaran més flexibilitat i
resistència en el teu dia a dia.
Professora: Ana Carolina Casasayas

Dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Del 15 al 22 de novembre
Preu: 8,44 € (2 sessions d’1,5 h)
+ 3 € de material
Aprèn a fer productes de neteja naturals, en pols i líquid, com
desengreixant per la cuina, pedra
de neteja i ambientadors, amb ingredients naturals com olis aprofitats o nets, vinagre, bicarbonat i
olis essencials. T’emportaràs les
mostres creades!
Professora: Ana María Serrano

Des de dimecres 14 fins dissabte
17 podràs gaudir de diverses activitats, des del matí fins a la nit,
com: la mostra d’entitats, exposició, ruta pel barri, activitat familiar i
infantil, i moltes més. No et perdis
cap de les activitats que es duran
a terme a diferents indrets del barri
d’aquesta jornada festiva al barri!
Consulta la programació al web del
Casal de barri Verdun. Organitza:
Comissió de festes de Verdun.

CASTANYADA
Divendres, 28 d’octubre
a partir de les 17.30 h

Per celebrar la castanyada, aquest
any, torna el Casal terrorífic i les
activitats comunitàries. Vine a passar una tarda de por, música i castanyes amb els veïns i veïnes del
Verdun.

SOLSTICI D’HIVERN
Dimecres, 21 de desembre
a partir de les 17.30 h
Iniciem les vacances escolars d’hivern amb un espectacle d’animació
i discomòbil per a tota la família, i
on els més petits podran dur a terme una de les tradicions més dolces: fer cagar el tió!
A càrrec de la companyia Campi
qui pugui.

ACTIVITATS GRATUÏTES
CONVERSA EN CATALÀ

CLUB DE ROL

Dimarts, de 10.00 a 11.00 h

Dijous, del 29 de setembre
al 22 de desembre
de 17.30 a 20.30 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.

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.

GUITARRA FLAMENCA
Dilluns, del 19 de setembre
al 19 de desembre
de 18.00 a 20.00 h
Si vols perfeccionar la teva tècnica 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

MACRAMÉ
SENSE AGULLA
Dilluns, del 3 octubre al 19
desembre de 17.30 a 20.30 h
Vols aprendre o continuar desenvolupant la tècnica del macramé?
Aquest és un espai d’aprenentatge i creació en xarxa entre dones.
Organitza i realitza: Accions Fem.
Inscripcions: 644 696 987 o
info@accionsfem.org

EXPOSICIONS

TUÉ SUMPANAL CALÓ
– EL TEU VEÍ GITANO
De dimecres 14 de setembre
fins divendres 4 de novembre
La comunitat gitana del Verdun
mostra la realitat del seu dia a
dia a través de fotografies amb
l’objectiu de capturar l’essència
de la tradició i la contemporaneïtat del seu poble.

CONCURS FOTOGRÀFIC HOSPITALS DE
DIA A CATALUNYA
De dilluns 7 de novembre fins
divendres 16 de desembre
Desena edició del concurs de fotografia 2022 d’Hospitals de dia
infantojuvenils de Salut mental de
Catalunya. Exposició cedida per
l’Hospital de dia de Nou Barris.

ITINERARIS
EL CLOTUS MELIS
Dissabte, 15 d’octubre,
a partir de les 11.00 h
Ruta pel barri del Clot i Camp
de l’Arpa, molt ric gràcies a les
hortes i els molins al voltant del
Rec Comtal. El Clot proveïa de
queviures a la ciutat de Barcelona i, entre d’altres productes,
de mel de gran qualitat. Descobrirem alguns dels seus racons
més emblemàtics: la Farinera,
les casetes del carrer del Clot,
la Casa de la Vila, el carrer Sant
Sever, la Cooperativa L’Antiga o
Can Robacols, entre d’altres.
A càrrec de l’Alba Casaramona.

LA BARCELONA DEL
QUIXOT
Dissabte, 19 de novembre,
a partir de les 11.00 h
En la segona part del llibre, el
Quixot es passeja pels carrers de
Barcelona. Visita un establiment
on imprimeix la segona part de les
seves aventures, passa uns dies
amb el seu amic Antonio Moreno
i conversa amb la societat catalana. Un ambient compatible amb la
descripció de Cervantes de Barcelona com un “arxiu de cortesia”
que reviurem amb aquest itinerari.
A càrrec de l’Alba Casaramona.

MÚSICA
FLAMENCO DE
BARRIO 2022
Dijous, 10 de novembre,
a partir de les 19.00 h
Cicle festiu de flamenc on podràs

gaudir de diferents espectacles
als barris de la Guineueta, Porta,
Prosperitat, Roquetes i Verdun.
Concretament al Verdun es durà
a terme un concert de rumba flamenca de David Morote i la seva
banda.

XERRADES
ALIMENTACIÓ SALUDABLE, CONSELLS I
RECOMANACIONS
Dijous, 29 de setembre
a les 18.00 h

Coneixerem quins són els aliments i ingredients imprescindibles per seguir una alimentació
saludable pel nostre cos.
A càrrec del CAP Rio de Janeiro

