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INSCRIPCIONS

RENOVACIONS
DEL 28 DE NOVEMBRE AL 9 DE DESEMBRE
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
NOVES INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 12 DE DESEMBRE
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici activitats gener: dilluns, 9 de gener
Finalització activitats març: divendres, 17 de març
Període de devolucions: del 28 de novembre al 16 de desembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS ON-LINE

· Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina web  www.cccandeu.com.
· Per a totes les activitats les places són limitades.

 

• Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el 
pagament. 
• Modalitat d’inscripcions: on-line i de forma presencial, per 
ordre d’arribada. En cap cas es reservarà plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure a un màxim de tres tallers i 
pot inscriure-hi un màxim de dues persones més. 
• La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les 
activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. 
• Us informem que  les persones que estiguin a l’atur, tindran 
una subvenció del 50 % en el preu d’un taller al trimestre.Per 
poder gaudir d’aquesta subvenció, s’ha de presentar la vida 
laboral (de l’últim mes) o SOC  i l’empadronament. Caldrà 
que ompliu i signeu un document conforme ens proporcioneu 
aquesta documentació.
• En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller inscrit, 
haurà de notifcar-ho durant el període de devolucions. 
• Tots aquells tallers que s’hagin d’anul•lar  per no tenir un 
nombre de mínim de participants s’efectuarà la devolució ín-
tegra a les persones inscrites.
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retor-
naran els diners de la inscripció, excepte aquelles persones 
que presentant un informe mèdic o de canvi d’horari de feina 
demostri que no pot realitzar aquell taller.
• La direcció del centre es reserva el dret a canviar el profes-
sor en cas necessari.
• Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes 
a l’usuari.
• No es podrà fer un canvi puntual d’horari ni de dia d’una 
classe de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100% 
dels inscrits, i només a iniciativa de la direcció.

• Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic 
no s’interrompran els tallers, únicament els dies festius de ca-
lendari no es realitzaran els cursos. Només amb el consens 
de tots aquells usuaris inscrits en un taller, es podrà anul•lar 
una sessió per recuperar-la a final de trimestre.
• El material fungible que sigui necessari per al taller 
anirà a càrrec de l’usuari. En la informació de cada taller 
s’especificarà quin és aquest plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el 
material personal i les produccions dels usuaris. Per aquest 
motiu us demanem que no deixeu al centre cap material de 
valor, ni econòmic ni emocional.
• L’acompanyament de les persones amb discapacitat que 
necessitin suport per fer l’activitat, estaran exempts del pa-
gament de la matrícula.
• Totes aquelles persones que pateixin alguna malaltia rela-
cionada amb la pèrdua de la memòria, trastorn i/o segueixin 
algun tipus de tractament que pugui alterar la seva capaci-
tat psicomotriu i/o cognitiva hauran d’informar-ho a l’hora 
d’inscriure’s a un taller, per tal que el/la monitor/a estigui in-
format. La dirección del centre declina tota responsabilitat, 
excepte en l’horari de realitzacióde l’activitat, de tal manera 
que és aconsellable que aquestes persones vinguin acom-
panyades a l’entrar i sortir de l’aula de realitzacióde l’activitat.
• La inscripció d’un taller significa l’acceptació d’aquesta nor-
mativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per a formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
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TALLERS

NOTA IMPORTANT: Tots els tallers són 
de continuació del trimestre anterior, 
exceptuant els marcats com a nous.

HUMANÍSTICS 
I CIÈNCIES SOCIALS

INICIACIÓ A LA CULTURA 
JAPONESA 

N
DEL 9 DE GENER 
AL 13 MARÇ 
Dilluns de 18 a 19h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Quantes síl·labes té un haiku? Què 
vol dir nō? Per què al Japó està molt 
mal vist clavar els bastonets en el bol 
d’arròs? Si sempre has tingut pregun-
tes sobre el Japó i la seva cultura, en 
aquest taller coneixerem els aspectes 
que han fet d’aquest país un món de 
contrasts que combina la calma dels 
santuaris amb la vitalitat de les mega-
lòpolis, l’art més minimalista i refinat 
amb els manga més extravagants o les 
tradicions ancestrals orientals amb una 
modernitat imitada pels occidentals.

COACHING COMERCIAL
N

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de  18 a 19 h
Preu: 49,73 €

Les vendes han canviat més en els 
últims 15 anys que en tot el segle pas-
sat i cal fer-ho tot ràpid i lliurar resul-
tats per ahir.

Coneix realment que és el coaching, 
experimentant les seves bondats i 
desenvolupant habilitats com la per-
suasió, la comunicació, l’empatia, la 
conversa i la pregunta.

ANEM D’EXPOSICIÓ

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Grup A i B: dimarts a partir de les 
10.30 h
Grup C i D: dimarts a partir de les 
16.30 h
Preu: 56,63 €

Horaris orientatius en funció de la re-
serva dels museus.
Lliurament del programa grup A i B: di-
marts 10 de gener a les 11 h i grup C 
i D: dimarts 10 de gener a les 17 h, al 
centre cívic Can Deu

DONA I MÚSICA:DONES 
COMPOSITORES 

N
DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 18 a 19h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Presentació de la dona en la música 
com a intèrpret, pedagoga, compositora 
al llarg de la història oferint una reflexió 
crítica sobre la seva realitat i sobre com 
la musicologia està reescrivint la història 
de la música. Es tractaran casos con-
crets de compositors al llarg dels segles 
i s’analitzarà el seu context històric. 
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TALLERS

CRIMINALÍSTICA 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

La criminalística és una ciència multi-
disciplinària que aplica mètodes i tèc-
niques validades científicament per a 
la resolució de delictes. En les últimes 
dècades ha sofert una gran evolució i 
especialització, amb incorporació de 
noves tecnologies i tècniques sempre 
amb una metodologia científica que 
avala els seus resultats. És utilitzada 
en la investigació criminal per totes les 
policies del món i moltes vegades les 
seves tècniques permeten resoldre fi-
nalment un delicte.

GRAFOLOGIA 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €+ 2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)

La grafologia és la ciència que té per ob-
jecte conèixer el caràcter i la personali-
tat humana per mitjà de l’estudi i l’anàlisi 
de l’escriptura.
Aquest curs ha estat dissenyat especial-
ment per a aquelles persones que desit-
gin introduir-se en aquesta apassionant 
ciència i que s’interessen particular-
ment a conèixer les seves aplicacions a 
nivell personal (autoconeixement) amb 
l’objectiu de comprendre i apropiar-se 
d’aquesta eina per al seu enriquiment i 
profit personal i/o professional.

CREACIÓ LITERÀRIA

DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Grup A: dimecres de 17.30 a 19 h
Grup B: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 56,63 €  + 1,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

L’EVOLUCIÓ DE L’ARQUITECTURA 
AL LLARG DEL TEMPS D’ART  

N
DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Dimecres d’11 a 12 h
Preu: 49,73 €

Vine a entendre els canvis que han 
sofert les obres arquitectòniques en 
funció del moviment artístic, situació 
social i les necessitats de cada època.

MIQUEL ÀNGEL, LEONARDO DA 
VINCI I RAFAEL

N
DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Dimecres de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €

Aquests són tres grans artistes que 
tots coneixem, i per això en aquest ta-
ller estudiarem a fons la seva pintura, 
escultura, arquitectura, invents i obres 
literàries.
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PINZELLADES D’ART: L’ART DE 
LES DONES 

N
DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Dimecres de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €

L’art de les dones ha estat silenciat 
i encara avui, tret de l’art més re-
cent, és poc conegut per la manca 
d’investigacions al respecte. Aquesta 
curs pretén fer un recorregut per l’art de 
les dones i les causes d’aquest silenci. 
No pretenem fer una llista d’artistes i 
d’obres sinó fer un recorregut per algu-
nes de les figures femenines, oblida-
des o conegudes, més rellevants per 
a la història de l’art: Angelica Kauff-
mann, Sonia Delaunay, Lee Miler, Yoko 
Ono, Cindy Sherman, etc.

LA SARSUELA COM A TIPOLOGIA 
OPERÍSTICA I LA PROBLEMÀTICA 
DE LA IDENTITAT NACIONAL.  

N
DE L’11 DE GENER 
AL 15 DE MARÇ
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €

Comentarem punts sobre l’origen i 
desenvolupament de la sarsuela com a 
manifestació operística a Espanya amb 
les seves característiques musicals, 
tipologies vocals i temàtiques des 
dels seus orígens durant el segle XVII 
fins a l’actualitat. També s’hi aborda 
la diferència entre ària i romança; 
la difusió de la sarsuela en cafès, 
salons, liceus i ateneus; la diferència 
entre sainet, revista, pasillo, paròdia 
dramàtica; particularitats i estils de la 

sarsuela durant els anys 20 i 30. Tot 
il·lustrat amb incursions musicals i guia 
d’audició de títols com: La Verbena 
de la Paloma, La Revoltosa, el baile 
de Luis Alonso, La tempranica, Luisa 
Fernanda, etc. 

ESCENES I MONÒLEGS
N

DEL 13 DE GENER AL 
17 DE MARÇ
Divendres de 17.30 a 18.30h
Preu : 49,73 €

Taller pràctic de posada en escena de 
monòlegs i escenes curtes per desen-
volupar les capacitats comunicatives i 
expressives en un espai artístic i lúdic. 
El taller té com a objectiu la vivència 
d’un procés creatiu, on cada alumne 
realitzarà un monòleg individual o es-
cena en parella.

COMUNITAT DIGITAL

FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 
AVANÇAT

DEL 9 GENER AL 13 DE MARÇ
Grup A: Dilluns  de 20 a 22 h
Preu: 49,73 €+2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera reflex digital

FOTOGRAFIA DIGITAL INICIACIÓ

DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Grup A: dimecres de 20 a 21 h

TALLERS
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DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ  N

Grup B: dilluns de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €+2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera reflex digital

El taller de nivell bàsic de fotografia va 
dirigit a aquelles persones que volen 
aprendre des de la base els coneixe-
ments bàsics del funcionament de les 
càmeres digitals i de la fotografia.

FOTOGRAFIA DIGITAL 
NIVELL MIG

DEL 12 DE GENER AL 16 DE MARÇ
Dijous de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €+2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera reflex digital

El taller de nivell mitjà de fotografia 
va dirigit a qui ja tingui un nivell bàsic 
de fotografia i vulgui ampliar els seus 
coneixements per tenir un domini més 
precís de la tècnica fotogràfica.

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Grup A: dilluns de 10 a 11.30 h
Grup B: dilluns d’11.30 a 13 h
Grup C: dilluns de 16.30 a 18 h
Grup D: dilluns de 18 a 19.30 h
Grup E: dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 56,63 €

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 16 a 17.30 h
Preu: 56,63 €

CROXET TUNISIÀ 
N

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: cal portar una troca de 
llana de fil de cotó gruix mig.

S’utilitzava antigament per fer peces de 
llana que abriguessin més que les que 
es poden fer en punt o ganxet, ja que la 
manera de teixir és una fusió d’ambdues 
i s’aconsegueixen resultats genials. 

GANXET. NIVELL INICIAL 

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: Cal portar un ganxet 
(n.2,5 i n.3) i una troca de llana de fil 
de cotó gruix mig. 

Aquest taller està adreçat  a la gent 
que no ha fet mai ganxet o que en sap 
només una mica. Aprendrem els sím-
bols per treballar el ganxet i a entendre 
diagrames,  els punts bàsics i alguns 
de fantasia Entre altres projectes rea-
litzarem, manoletines, guants, granys 
square, bosses, penjolls entre altres.

TALLERS



8

GANXET. NIVELL INTERMIG  
N

DEL 9 DE GENER
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 17.30 a 18.30h
Preu: 49,73 €
Observacions: El material que cal 
portar el primer dia és: un ganxet nu-
mero 3 o 4 i 100gr de fil o llana pel 
ganxet escollit.

Aquest taller està adreçat a la gent que 
ja té coneixements de ganxet. Realit-
zarem complements i decoració per la 
casa.
Aprendrem a treballar amb diferents 
materials (cordó gruixut de cotó, re-
talls de roba i drapets, fil de bordar), 
entendrem i treballarem amb patrons, 
aprendrem nous punts de fantasia i 
descobrirem la tècnica de Trapestry.

DECOUPAGE   

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €  
Observacions: Cal portar una caixeta 
de fusta, un pinzell, cola blanca, tiso-
res, una espongeta, paper de vidre, un 
pot de vidre, un potet de guesso, draps 
i un assecador.

El terme Decoupage té el seu origen en 
la paraula francesa Decouper, que sig-
nifica retallar, és una tècnica decorativa 
en la qual s’utilitzen papers impresos 
per enganxar sobre diversos suports, 
com  fusta, ceràmica , metall, sabons, 
vidre i cartró entre d’altres. El treball 
acabat tracta d’imitar la pintura a mà. 
Es tracta d’una tècnica molt senzilla, 
que pot utilitzar qualsevol principiant.

SCRAPBOOKING  
N

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €  
Observacions: tisores, cinta adhesiva 
doble cara, regla, cúter, llapis i planxa 
goma.

Scrapbook, paraula anglesa que defi-
neix a un llibre de retalls. L’scrapbooking 
és la tècnica de personalitzar àlbums 
de fotografies (i també altres suports) 
amb records o retalls en un diari, jun-
tament amb anotacions. Consisteix en 
multitud de processos creatius com re-
tallar, enganxar o fer collages per crear 
una composició de memòries i records 
utilitzant les teves fotografies.

PINTURA AMB AQUAREL·LA 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 56,63 €

PINTAR EN TÈCNIQUES MIXTES 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 16  a 17.30 h
Preu: 56,63 €

En aquest taller creatiu, gaudirem tot 
experimentant la fusió de la pintura 
amb diferents tècniques plàstiques, 
com el collage, el dibuix, la impressió, 
l’esgrafiat, les textures, etc. Realitza-
rem tant, temes figuratius com abs-
tractes.

TALLERS
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CURS D’INTRODUCCIÓ A LA 
TÉCNICA DE MODELAT 
AMB FANG  

N
DEL 10 DE GENER 
AL 14 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 18 a 19 h

DEL 12 DE GENER AL 16 DE MARÇ
Grup B: dijous de 10 a 11h
Preu: 49,73 € + 10 € ( en concepte de 
material)

Prendre contacte amb el concepte de 
les tres dimensions a partir d’una mas-
sa de fang. Es pot fer tant una petita 
escultura o algun element més utilitari 
com un bol o una tassa amb diferents 
tècniques a partir d’un model concret 
proposat pel professor o per l’alumne.

LLENGÜES

ITALIÀ CONVERSA       

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

ALEMANY NIVELL MIG

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns d’11 a 12 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Nivell A1-A2 (un o dos anys 
d’experiència)

INICIACIÓ A L’ALEMANY 

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ  
Dilluns de 12 a 13 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

INICIACIÓ AL JAPONÈS  
N

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

El japonès pot ser un idioma molt di-
ferent del nostre, però no és tan difícil 
com sembla. Aprèn els diversos tipus 
d’alfabets japonesos i els fonaments 
de la gramàtica i la sintaxi. Fes els pri-
mers passos en un idioma que t’obrirà 
la porta a una cultura fascinant.

RUS NIVELL MIG

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

ITALIÀ  NIVELL MIG   

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

TALLERS
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SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA      

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Dimecres de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: curs impartit en italià 

Recorregut en la història i els llocs més 
interessants de les ciutats italianes. 
Curs de llengua i cultura italiana, on 
a través d’un itinerari històric i artístic, 
ens aproparem a la història i l’ arquitec-
tura de les ciutats italianes no sempre 
“turísticament” conegudes i adquirir 
informacions culturals i coneixements 
gramàtics-lingüístics.

INICIACIÓ A L’ITALIÀ 

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Dijous de 18 a 19 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

FRANCÈS 

DEL 13 DE GENER AL 17 MARÇ
Grup A (Iniciació): divendres de 
12.30 a 13.30 h
Grup B (Nivell mig): divendres de 
13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

BALLS I DANSES

DANSA CONTEMPORÀNIA  

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Dimarts de 20.30 a  21.30 h
Preu: 49,73 €

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Grup A (Iniciació): dimarts de 19.30 
a 20.30 h 

DE L’11 DE GENER AL 15 DE 
MARÇ
Grup B (Nivell mig): dimecres de 
19.30 a 20.30 h 

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Grup C (Iniciació): dijous de 20 a 
21 h 
Preu: 49,73 €
Cal inscriure-s’hi amb parella.

INICIACIÓ AL LINDY HOP-SWING

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Grup A: dimecres de 20.30 a 21.30 h 

DEL 13 DE GENER AL 17 DE 
MARÇ
Grup B: divendres de 20 a 21 h
Grup C: divendres de 21 a 22 h NPreu: 49,73 €

TALLERS
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El lindy hop és un ball molt divertit, 
enèrgic i ple d’optimisme que es balla-
va a ritme de swing entre els anys 20 i 
40 als USA. Acompanyats de les grans 
orquestres i artistes d’aquella època, 
aprendrem els passos bàsics per po-
der-nos moure amb molt de swing a to-
tes les ballades del costat de casa. És 
necessari apuntar-se amb parella però 
si no n’has trobat vine i te’n buscarem!

MODERN JAZZ  

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

RUMBA CATALANA 
N

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Dijous de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €

La rumba catalana és un gènere mu-
sical que desenvolupa la comunitat gi-
tana catalana a la ciutat de Barcelona 
des de mitjans dels anys 50, prenent 
ritmes que deriven de la rumba flamen-
ca amb influències de música cubana i 
rock & roll. Aquest serà un  monogràfic  
rítmic i dinàmic per a ballar i gaudir i 
així començar  l’any amb bon  peu.

SEVILLANES

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Grup A: dijous de 19 a 20 h 
Grup B: dijous de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €

Gaudeix d’aquesta dansa alegre, rít-
mica i passional. No cal vestir-se de 
faralaes per gaudir-ne i no et fa falta 
parella, només que et deixis portar per 
la música!

DANSA ESPANYOLA

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Dijous de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 €

Si t’agrada una dansa elegant i esti-
litzada amb música romàntica i alhora 
passional, és el teu taller. Faràs exer-
cicis, aprendràs tècnica del ventall i 
diverses coreografies.

CABARET/BURLESQUE

DEL 12 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Dijous de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 €

És un taller que desperta el poder de 
la dona a través de la dansa alegre, rít-
mica i provocativa. Carrega’t d’energia 
i millora l’autoestima!

TALLERS
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INICIACIÓ AL COUNTRY

DEL 13 DE GENER AL 17 DE 
MARÇ
Divendres de 13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 €

DANSA ORIENTAL

DEL 13 DE GENER AL 17 DE 
MARÇ
Divendres de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €

SALUT I BENESTAR 

IOGA NIL

DEL 9 DE GENER AL 15 DE MARÇ 
Grup A: dilluns i dimecres de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dilluns i dimecres de 10.15 
a 11 h
Preu: 56,63 €

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ 
Preu: 49,73 €
Grup C: dilluns d’ 11.30 a 12.30h

DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ 
Grup D: dimecres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

Procedent de l’escola Nil, la seva 
pràctica beneficia la salut del cos i de 
la ment i ens prepara per a la pràcti-
ca del ioga mental. La pràctica de les 
postures ens ensenya a respirar bé, 

a relaxar-nos i a corregir els costums 
perjudicials del cos.

ASHTANGA VINYASA IOGA  

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Grup A: dilluns de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Grup B: dimecres de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €

Ashtanga Vinyasa Ioga prové del 
Hatha Ioga i és possiblement el ioga 
més intens. Es tracta d’una seqüència 
poderosa de postures que fem gràcies 
al treball amb la respiració, la concen-
tració i la calor que ens proporcionen 
les salutacions al sol A i B al comença-
ment de la classe. L’objectiu és arribar 
al que es coneix com a meditació en 
moviment.

OSTEO-PILATES 

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

Activitat especialment pensada per a 
poblacions de 40/50 anys en endavant. 
L’activitat es basa en el mètode pilates 
però adaptant-ne els exercicis per tal 
que aquests resultin més beneficiosos, 
ajudin a enfortir els ossos i a prevenir 
possibles fractures; també es busca la 
tonificació de la musculatura, l’augment 
de l’equilibri i la coordinació i la millora 
de la condició física en general.

TALLERS
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IOGA CADIRA 
N

DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

Generalment treballem moltes hores as-
seguts, el cos es desploma sobre si ma-
teix, els músculs posturals es debiliten i 
anem adoptant postures desalineades i 
encorbades, pressionant òrgans interns, 
dificultant la respiració i empobrint així el 
nostre rendiment físic. La nostra propos-
ta és una pràctica de ioga relativament 
nova on en comptes d’utilitzar la clàssica 
estoreta, prenem com a element central 
una cadira per practicar les asanes de 
forma fàcil i igualment beneficiosa. Rea-
litzarem diferents postures, estiraments i 
torsions que ens ajudin a alinear la nos-
tra columna, a seure correctament i en 
definitiva a sentir menys cansament físic 
i mental.

IOGA PER A TOTHOM   

DEL 10 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ
Grup A: dimarts i dijous de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dimarts i dijous de 10.15 a 
11 h
Preu: 56,63 €

HATHA – IOGA 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ
Grup A: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts de 20 a 21 h

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Grup D: dimecres de 20 a 21 h

DEL 13 DE GENER AL 17 DE 
MARÇ
Grup C: divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

Hatha Ioga és el tipus de ioga més es-
tés al món. Es treballen la respiració, 
la resistència, la consciència corporal 
i la flexibilitat en una sèrie d’ asanes o 
postures que venen precedides de la 
salutació al sol pròpia del hatha.

PILATES NIVELL INTERMIG AMB 
TONIFICACIÓ 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ 
Dimarts d’11.30 a  12.30 h
Preu: 49,73 €

Ens basarem en els 5 principis bàsics 
de pilates, en la cura de la columna 
vertebral i en enfortir la musculatu-
ra, afegint intensitat en els exercicis. 
Consciència corporal, estabilització i 
moviments dinàmics. El nostre objec-
tiu és estilitzar, tonificar, guanyar en 
resistència i aprendre a controlar els 
nostres moviments. Curs per a perso-
nes que ja tinguin nocions bàsiques de 
pilates. 

TALLERS
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TAI –TXÍ   

DEL 10 DE GENER AL 16 DE 
MARÇ 
Grup A: dimarts i dijous d’11.15 a 12 h
Grup B: dimarts i dijous de 12 a 
12.45 h
Preu: 56,63 €

PILATES  

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Grup A: dilluns de 20.30 a 21.30 h 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ 
Grup B: dimarts de 10.30 a 11.30 h
Grup D: dimarts de 21 a 22 h

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Grup E: dimecres de 17 a 18 h

DEL 12 DE GENER AL 16 MARÇ
Grup F: dijous de 9.30 a 10.30 h
Grup G: dijous de 21 a 22 h

DEL 13 DE GENER AL 17 MARÇ
Grup H: divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

ESTIRAMENTS   

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ 
Dimarts de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €

POSA’T EN FORMA   

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ  
Dimarts de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 €

Manteniment del cos amb exercicis i 
jocs per aconseguir una bona tonifi-
cació, elasticitat, resistència i força per 
estar més sans. Cal dur roba còmoda, 
calçat apropiat, tovallola i aigua.
Observació: intensitat mitjana- alta

PILATES DONA  

DEL 10 AL GENER 
AL 14 DE MARÇ    N

Grup B :dimarts de 12.30 a 13.30h

DEL 12 DE GENER AL 16 MARÇ
Grup A: dijous de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €
Pilates adequat per a dones, amb un 
nivell suau i tranquil. 

TÈCNICA ALEXANDER  

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ 
Grup A: dimarts de 17.30 a 18.30 h

DEL 13 DE GENER AL 17 MARÇ
Grup B: divendres de 13 a 14 h
Preu: 49,73 €

La tècnica Alexander és l’art de fer un 
bon ús d’un mateix. Un mètode sen-
zill d’educació corporal, una manera 
d’entendre com s’ha de distribuir el 
cos, i una reeducació per establir una 
bona coordinació entre cos i ment.

TALLERS
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PERDEM LA VERGONYA 
A PARLAR EN PÚBLIC

DEL 10 DE GENER AL 14 DE 
MARÇ 
Dimarts de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €

Taller enfocat a facilitar el procés de 
desinhibició expressiva, generar con-
fiança, respecte i consciència d’un 
mateix, estimular l ‘interès per explorar 
les pròpies capacitats i potencialitats i 
adquirir facilitat comunicativa per rela-
cionar-se amb els altres.

HIPOPRESSIUS I SOL PÈLVIC
N

DE L’11 DE GENER 
AL 15 DE MARÇ 
Dimecres de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

La nostra pelvis suporta durant molt 
més temps el pes del nostre cos que 
els nostres peus, i ho fa sense estar 
anatòmicament preparada per a això. 
Quan estem asseguts durant hores, el 
cos es relaxa desplomant-se sobre si 
mateix. El nostre sòl pèlvic i la muscu-
latura que el conformen es debiliten i la 
força de la gravetat fa la resta.
Igual en homes com en dones, els 
exercicis hipopressius relaxen el dia-
fragma i la cadena muscular posterior 
(lumbars), tonifiquen i enforteixen el 
sòl pèlvic i la paret abdominal, afinen 
la cintura i aporten estabilitat a la nos-
tra columna vertebral.

GIMNÀSTICA DOLÇA PER 
A MAJORS DE 60 ANYS

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Grup A: dimecres de 9.30 a 10.30 h
Grup B: dimecres de 
10.30 h a 11.30 h     N

Preu: 41,10 €

Gimnàstica suau que combina una sè-
rie d’exercicis, els quals ens ajudaran 
a treballar  i desenvolupar la resistèn-
cia, la força, la flexibilitat, l’equilibri i la 
consciència corporals.

PILATES BALANCE 
N

DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ
Dimecres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
Pilates amb un nivell suau i tranquil

INICIACIÓ AL 
METODE GESTALT 

N
DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ
Dimecres de 17 a 18 h 
Preu: 49,73 €

En aquest taller aprendrem què és 
i per a què ens pot servir a l’hora de 
relacionar-nos amb les persones del 
nostre entorn i amb nosaltres mateixos 
la teràpia Gestalt, podent gestionar 
el que ens passa i sentim en la vida 
quoatidiana i en els moments puntuals 
davant d’un conflicte.

TALLERS
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Es tracta d’un taller amb una part teòri-
ca d’on obtindrem eines per realitzar 
dinàmiques pràctiques per adornar-
nos del nostre funcionament comuni-
catiu (físic i verbal) i així poder revisar 
i modificar conscientment aspectes de 
la nostra manera de fer que ens pro-
dueixen dolor.

INICIACIÓ AL 
MASSATGE FACIAL 

N
DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ
Dimecres de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 €
Observació: tovalloletes facials, crema, 
un petit coixí i una tovallola de mans.

T’has parat a pensar la quantitat de 
moviments als quals sotmetem cons-
tantment a tots els músculs facials?
En aquest seminari aprendrem un mas-
satge facial i cranial tocant punts i re-
alitzant moviments que ens permetin 
relaxar a la persona que el rep fins i tot 
corporalment. A més podràs realitzar 
l’auto massatge per l’aplicació de pro-
ductes, ja que és una zona del cos que 
ens ho permet. Practicarem moviments 
simples alhora que efectius, és per això 
que no necessites tenir cap coneixe-
ment previ, només ganes de tenir recur-
sos que et permetin ajudar a un altre a 
aconseguir un estat de calma.

IOGA

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ
Dimecres de 19 a 20 h  
Preu: 49,73 €

En aquest curs treballarem les bases 
del ioga per guanyar consciència cor-
poral, força i flexibilitat, així com un 
contacte amb aquesta tradició.

GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 12 DE GENER AL 16 DE MARÇ
Dijous d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

CORRECCIÓ POSTURAL 
N

DEL 12 DE GENER 
AL 16 DE MARÇ
Dijous de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

PSICOLOGIA  SISTEMÀTICA 
N

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres de 18  a 19 h
Preu: 49,73 € 

Les persones formem part de dife-
rents sistemes com la família, la pare-
lla, la feina o les amistats. L’encaix en 
un sistema es pot fer de forma lliure i 
adaptativa, aportant-nos una sensació 
de benestar, o bé tot el contrari. Dife-
renciarem entre rols assignats i rols 
escollits i obtindrem eines per enten-
dre dinàmiques relacionals i prevenir 
relacions tòxiques.

TALLERS
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PARLEM DE SEXUALITAT  
N

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres de 19  a 20 h
Preu: 49,73 € 

Malgrat els avenços dels darrers 
temps, la sexualitat segueix sent un 
tabú per a la majoria de nosaltres. 
Aquest fet genera desconeixement, 
inquietuds, confusions, prejudicis i mi-
tes que repercuteixen en la forma que 
tenim de relacionar-nos amb nosaltres 
mateixos i amb els altres, i per tant, en 
el nostre benestar.
Aquest taller ens servirà per detectar, 
qüestionar i reformular les principals 
creences vinculades a la sexualitat, 
tant les pròpies com les socialment 
compartides, amb l’objectiu de propor-
cionar eines per gaudir d’una sexuali-
tat més conscient, plena i saludable. 

GYMDANCE  

DEL 13 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Dinàmica de moviment en la qual es 
combinen exercicis d’aeròbic, fit-form i 
ritmes coreografiats. Es porta a terme 
amb música de qualsevol gènere i té 
com objectiu millorar la tonificació, la 
flexibilitat i la resistència cardiovascu-
lar. S’introdueixen també continguts de 
musicoteràpia com la repercussió de 
la música en l’estat anímic i la respos-
ta motora davant de diferents ritmes. 
Apte per a totes les edats.

IOGUILATES  

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ 
Grup B: divendres de 9.30 a 10.30 h

DEL 13 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Grup A: divendres de 17.30 a  18.30 h
Preu: 49,73 € 

El ioguilates és una disciplina que 
combina postures i mètodes del ioga 
amb exercicis de pilates. El resultat 
és una activitat una mica més dinàmi-
ca que el ioga on inclou estiraments, 
exercicis de força, respiració i relaxa-
ció i abdominals.

IOGANCE 
N

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

Ioga i dansa estan interconnectades. 
Practicar ioga és tenir una profunda 
relació amb el teu cos, purificar-lo jun-
tament amb la ment i mitjançant la res-
piració buidar-lo i moure’l en direccions 
i maneres abans inimaginables per 
permetre que el propi potencial natu-
ral i il•limitat es manifesti. Ballar és ex-
pressar la lliure creativitat del cos vol, 
traspassant les pors internes. Iogance 
és un taller dissenyat per explorar de 
la mà d’aquestes dues disciplines les 
múltiples possibilitats del nostre cos.
No és requereix experiència en cap de 
les dues disciplines.

TALLERS
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PILATES AMB CONSCIÈNCIA 
CORPORAL

N
DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €
Pilates d’intensitat suau

ESTIRAMENTS PER TENIR UN 
GRAN DIA 

DEL 13 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Divendres de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

Qui diu que només podem ser per-
sones al matí després d’un cafè? La 
clau per tenir un dia fantàstic és apro-
fitar el matí fent uns bons estiraments 
dinàmics, saludables i que ens ajudin 
a treure la tensió de tot el cos d’una 
forma divertida i sana.

IOGA INTEGRAL  
N

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

Sessió de ioga terapèutic que combina 
el hatha ioga i el raja ioga ajudant-nos 
a purificar i controlar el cos i la ment.

FIT PILATES 
N

DEL 13 DE GENER 
AL 17 DE MARÇ
Divendres de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

Dona la benvinguda al cap de setmana 
amb una dinàmica classe de pilates on 
tonificaràs cos i ment de manera molt 
divertida.

RISOTERÀPIA: BENEFICIS DEL 
RIURE  

DEL 13 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Divendres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 13 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Grup A: divendres de 12.30 a 13.30 h
Grup B: divendres de 18.30 a 19.30 h
Grup C: divendres de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

MÚSICA I VEU 

GUITARRA INICIACIÓ

DEL 10 DE GENER AL 14 DE MARÇ 
Grup C: dimarts de 18.30 
a 19.30 h 

DEL 10 DE GENER AL 14 DE MARÇ  
Grup A: dimarts de 19.30 a 20.30 h 

DEL 12 DE GENER AL 16 DE MARÇ 
Grup B: dijous de 17.30  a 18.30 h  
Preu: 49,73 €

TALLERS

N
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CANT 

DE L’11 DE GENER AL 15 DEL 
MARÇ 
Dimecres de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €

Treballarem l’aspecte musical de cada 
persona a través de la veu i el cos. 
Investigarem sobre la veu natural, el 
ritme i la improvisació. L’objectiu és 
l’alliberació de la veu i la comprensió 
de la tècnica vocal per aplicar al cant.

MEDI AMBIENT

LA METEOROLOGIA PER A 
TOTHOM 

N
DEL 9 DE GENER 
AL 13 DE MARÇ
Dilluns de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 € 

Explicarem com és la meteorologia de 
Catalunya i aprendrem els conceptes 
bàsics de meteorologia per a poder fer 
un pronòstic del temps des de casa 
nostra. A part, coneixerem de primera 
mà una estació meteorològica i apren-
drem com és la climatologia catalana i 
quins són els riscos naturals més im-
portants i amb més influència del nos-
tre territori.

DIBUIXANT EL MEU HORT 
N

DEL 10 DE GENER AL 14  DE 
MARÇ
Dimarts d’11.45 a 12.45 h
Preu: 49,73 € 

En aquest taller podrem observar la 
natura des d’una perspectiva artística. 
Utilitzant diverses tècniques, dibuixa-
rem i pintarem l’hort de Can Deu, al-
hora que aprendrem quines són les 
fruites i verdures de temporada i com 
es gestiona un hort urbà.

FAMILIARS

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS  

DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ  
Grup C: dimecres de 16 a 17 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompan-
yats d’un adult.

Grup A: dimecres de 17 a 18 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompan-
yats d’un adult.

Grup B: dimecres de 18 a 19 h
Dirigit a infants de 2 a 3 anys acom-
panyats d’un adult.
Preu: 49,73 € 

SEMINARI: COOKIES 
DE XOCOLATA EN FAMÍLIA

N
28 DE GENER
Dissabte d’ 11 a 13h
Preu:11,78 € + 5 € material
El preu és per 1 persona, no per 
l’acompanyant.
Dirigit a infants de 4 a 8 anys, acom-
panyats d’un adult (per aforament no-
més pot haver 1 adult per infant)

Farem aquestes galetes gegants amb 
encenalls de xocolata.

TALLERS
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INFANTILS

GUITARRA INICIACIÓ 
N

DEL 12 DE GENER 
AL 16 DE MARÇ 
Dijous de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 41,10 €
Dirigit a infants de 7 a 12 anys
Observacions: cal portar guitarra espanyola 

SEMINARI: EL MEU 
PASTÍS DE PASTANAGA

N
20 DE GENER
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu:7,30 € + 5 € material

Realitzarem un pa de pessic de pasta-
naga i el farcirem de buttercream de for-
matge i utilitzarem la mànega pastissera

SEMINARI: COOKIES 
DE XOCOLATA

N
21 DE GENER
Dissabte d’ 11 a 12.30 h
Preu:7,30 € + 5 € material

Farem aquestes galetes gegants amb 
encenalls de xocolata.

SEMINARI: 
GOMINOLES DE FRUITA

N
27 DE GENER
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu:7,30 € + 5 € material

Farem sucs de fruita i amb aquests els 
ossets de gominola.

SEMINARI: ROBÒTICA
N

28 DE GENER
Grup A: dissabte d’11 a 13 h

25 DE FEBRER
Grup B: dissabte d’11 a 13 h

11 DE MARÇ
Grup C: dissabte d’11 a 13 h

Preu:9,74 € + 3 € material
Dirigit a infants de 4 a 8 anys

Vine a descobrir el món dels robots.

GASTRONOMIA 
I ALIMENTACIÓ

CUINA DEL SUD-EST ASIÀTIC 

DEL 9 DE GENER AL 13 DE MARÇ 
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 56,63 € + 25 € material

L’objectiu principal d’aquest taller és 
aprendre algunes de les receptes més 
representatives d’aquesta gastrono-
mia. La gran diversitat d’ingredients 
com ara les espècies, fruites exòti-
ques, varietats d’arrossos i condiments 
ens ofereixen un panorama completa-
ment desconegut pels amants del bon 
menjar. 
Veurem com contràriament a la nostra 
creença, hi ha moltes varietats d’arròs, 
de pastes, de salses i diverses ma-
neres de coure, fregir, i treballar amb 
aquests ingredients. 

TALLERS
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SEMINARI: CUINA MALAISIA 
N

DEL 10 DE GENER 
AL 24 DE GENER
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 26,50 € + 7,5 € material

SEMINARI: 
CUINA TAILANDESA 

N
DEL 31 DE GENER 
AL 14 DE FEBRER
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 26,50 € + 7,5 € material

CUINA D’HIVERN
N

DE L’11 DE GENER 
AL 15 DEL MARÇ
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: 56,63 € + 25 € material

Receptes amb sabor i alegria que 
ens permetran descobrir el potencial 
gastronòmic que l’hort ens ofereix en 
aquesta temporada: tubercles, arrels, 
cols etc... ¡tot un descobriment!

SEMINARI: CUINA ITALIANA 
VEGETREIANA 

N
DE L’11 DE GENER 
A L’1 DE FEBRER
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 35,35 € + 10 € material

Els millors plats de la cuina italiana per 
gaudir de la varietat de verdures i hor-
talisses que la mediterrània ens ofereix

INICIACIÓ A L’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE 

N
DEL 12 DE GENER 
AL 16 DE MARÇ 
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 56,63 € + 25 € material

Com preparar plats creatius i salu-
dables utilitzant cereals integrals, lle-
gums, verdura, fruita de temporada, 
fruits sucs , llavors i algues.

SEMINARI: 
RECEPTES RÀPIDES 

N
DEL 12 DE GENER 
AL 2 DE FEBRER
Dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 35,35 € + 10 € material

Farem receptes senzilles per preparar 
amb poc temps un menjar equilibrat , 
variat i gustós amb ingredients naturals 
i saludables.

SEMINARI: JA NO HO COMPRO , 
M’HO FAIG 

N
DEL 8 FEBRER 
A L’1 DE MARÇ
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 35,35 € + 10 € material

Receptes i trucs per preparar a casa 
humus i altres patés vegetals, salses 
per la pasta, hamburgueses vegetals, 
gomaiso, nocilla, muesli cruixent, etc. 
Perquè fet a casa es més saludable, 
bo fresc i barat.

TALLERS I SEMINARIS
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SEMINARI: CUINA DEL MAR  
N

DEL 9 AL 23 FEBRER
Grup A: dijous d’ 11 a 13 h
Preu: 35,35 € + 15 € material

DEL 3 AL 17 DE MARÇ
Grup B : dijous de 19 a 21 h
Preu: 35,35 € + 15 € material

Durant els nostres tallers pràctics gau-
direm dels plats cuinats, aprenent, de 
forma divertida i participativa, trucs i 
tècniques de cuina sobre el peix local. I 
finalment acabarem amb la degustació 
amb una bona copa de vi.

SEMINARI: EL PEIX BLAU 
N

10 DE FEBRER
Grup A: divendres d’11 a 13 h
Preu: 11,78 € + 5 € material

7 DE MARÇ
Grup B: dimarts de 19 a 21 h
Preu: 11,78 € + 5 € material

SEMINARI: EL PEIX BLANC
N

17 DE FEBRER
Grup A . divendres d’11 a 13 h
Preu: 11,78 € + 5 € material

28 DE FEBRER
Grup B: dimarts de 19 a 21 h
Preu: 11,78 € + 5 € material

TALLERS I SEMINARIS
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MONOGRÀFICS

ACTIVITATS
CULTURALS

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

ASIÀTICA MIRADA 

DEL 3 AL 27 DE GENER
A càrrec de: Stefan Galván
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul

Cap país es massa gran per un fotò-
graf massa jove. 4000 milions de mo-
dels - 30 fotos per a tu. 

WELOıVıUSIC 
(Cicle de Jazz fotogràfic) 

DEL 2 AL 27 DE FEBRER
A càrrec de: Jofre Moreno
jofremoreno.com
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 6 de febrer a les 
19 h 
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ACTIVITATS CULTURALS

Després de més d’un any recollint 
imatges dels concerts del cicle de 
Jazz a Can Deu, el fotògraf Jofre 
Moreno ens presenta, a través de la 
seva mirada, un treball retrospectiu 
on busca captar l’essència d’aquest 
esdeveniment artístic, cultural i social. 
Trobarem imatges en color i en blanc 
i negre, d’alguns dels músics que han 
passat pel centre. Perfecte per gaudir 
des d’un altra perspectiva les bones 
estones del cicle de Jazz de Can Deu.

LA PLUJA BALLA 
DESCALÇA - GALERIA DE POEMES 

DEL 2 AL 30 DE MARÇ
A càrrec de: PROARCAT. Fundada 
per a la difusió de l’art poètic
Lloc: primer pis
Inauguració: dilluns, 6 de març a les 
19 h 

Diferents autors exposen una selec-
ció dels millors poemes seleccionats 
per Proartcat, amb el desig de com-
partir poesia contemporània. Poemes 
de fort calat emocional, publicats a la 
web cultural Requiemambria.com

SORTIDES CULTURALS

Aquestes sortides inclouen un guia 
exclusiu per al grup i la durada apro-
ximada de les sortides és de dues 
hores.
Inscripcions:a partir del 12 de gener 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

POBLE SEC: HISTÒRIA DEL 
BARRI, GUERRA CIVIL 
I MODERNISME

DIMARTS, 31 DE GENER
A les 10 h 
Punt de trobada: plaça de la Bella Do-
rita (davant del Molino)
A càrrec de: BCNFOODTOURS
Preu: 9,99 €
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ACTIVITATS CULTURALS

El Poble Sec, un des barris encara 
una mica desconeguts de la nostra 
ciutat, però ple d’història, cultura, 
gastronomia i modernisme. Iniciem la 
ruta explicant com va néixer el barri 
i el seu posterior desenvolupament 
fins arribar al 1936. La Guerra Civil 
va castigar molt aquesta zona, per la 
seva proximitat al port principalment. 
Parlarem de la gana a la guerra i la 
postguerra, el racionament, on esta-
ven ubicats la resta de refugis i fins i 
tot dels edificis que va ocupar la Fa-
lange, com l’actual biblioteca. Es dona 
a conèixer a més moltes més dades 
sobre el Poble Sec: carrers que van 
canviar de nom amb la dictadura, per-
sonatges famosos del barri … i du-
rant el recorregut trobarem un munt 
d’edificis modernistes!

GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES. EL 
MODERNISME MÉS DESCONEGUT

DIMARTS, 28 DE FEBRER
A les 10 h 
Punt de trobada: plaça d’Espanya da-
vant l’hotel Plaza
A càrrec de: BCNFOODTOURS
Preu: 9,99 € 

Sovint ens fixem només en els palaus 
i cases modernistes del Passeig de 
Gràcia i voltants, i oblidem que tenim 
molts tresors arquitectònics repartits 
per la ciutat. Alguns d’ells a la Gran 
Via de les Corts Catalanes, un ca-
rrer que durant la dictadura franquis-
ta es va denominar Avinguda José 

Antonio Primo de Rivera. Aquesta 
ruta comença a la Plaça d’Espanya, 
on s’explica l’ important canvi que va 
patir la zona durant l’ Expo de 1929 
i que va suposar el renaixement de 
Montjuic com a lloc d’esbarjo pels 
Barcelonins. Continuarem més tard 
en direcció cap a Plaça Universitat i 
es comentaran edificis tan preciosos 
com la Casa Golferichs, la Casa de 
Lactància o la Casa Ignacio Coll. Un 
passeig ple de façanes, balconades 
i vitralls que per moltíssima gent són 
desconeguts.

CONFERÈNCIES
G

Totes les conferències es realitzen a 
la sala d’actes i són gratuïtes
Cal inscriure’s prèviament per partici-
par-hi.

PSICOLOGIA I CONEIXEMENT 
PERSONAL

CICLE “VIURE EL QUÈ ÉS”

L’objectiu d’aquestes xerrades és 
veure com connectar i viure el què és, 
dins i fora de mi, com deixar-me por-
tar, rendir-me, acceptar el que hi ha 
i trobar la sintonia. Permetre’m ser el 
què sóc, que és la base de la plenitud. 
Veure com ens desconnectem d’això 
més essencial de nosaltres mateixos i 
com recuperar aquesta connexió. 

A les 19 h
A càrrec de: David Matamoros Corne-
llà, psicòleg terapeuta gestalt.
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Qui soc realment? Com ser jo 
mateix/a?

DIMECRES,11 DE GENER

Tothom vol ser ell o ella mateix/a però 
moltes vegades ens trobem amb di-
ficultats per deixar-nos anar i ser es-
pontanis, naturals.

Entregar-me a la vida

DIMECRES, 1 DE FEBRER

Quantes vegades no ens hem frenat 
per por o vergonya a coses que volem 
fer?

Masculinitat i feminitat

DIMECRES, 8 DE MARÇ

Tots tenim aquestes dues energies, 
explorarem com combinar-les per viu-
re mes plenament. 

PSICOLOGÍA A L’ABAST DE 
TOTHOM

DILLUNS, 16 DE GENER
DILLUNS, 20 DE FEBRER
DILLUNS, 27 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Montse Rovira, psicòlo-
ga. membre associat i supervisora In-
ternacional en Teràpia Racional Emo-
tiva Conductual i Teràpia Cognitiva 
Conductual de l’Albert Ellis Institute 
de Nova York.

Montse Rovira dinamitza aquestes 
xerrades - col·loqui en les que es trac-
taran diversos temes d’interès gene-
ral relacionats amb la psicologia de 
manera rigorosa i alhora assequible, 
perquè tots puguem utilitzar aquests 
coneixements a la nostra vida quoti-
diana. Un espai per conèixer, compar-
tir, aprendre i créixer. 
trecseo.com

VIURE I CONVIURE

DIJOUS, 2 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de: Esther Cáceres Palatsi. 
Llicenciada en psicologia (col•legiada 
16.332). Psicoterapeuta Gestalt. Psi-
coterapeuta corporal integrativa. Post-
grau en teràpia de parella i família. 
Formada en psicoteràpia integrativa 
pel programa SAT.
esthercaceresterapeuta.com
Organitza: Associació Espanyola con-
tra el càncer

Els processos relacionats amb la 
malaltia del càncer generen un fort 
impacte emocional tant en qui els viu 
en primera persona, com en aquells 
que els acompanyen. Sovint aquest 
impacte, ens deixa desorientats i sen-
se eines a nivell emocional. En aquest 
espai volem enfocar les dificultats co-
muns que poden aparèixer, alhora 
que ampliarem la mirada als diferents 
recursos i eines al nostre abast, a tra-
vés de l’explicació de la teoria de les 
Quatre Emocions Bàsiques.

ACTIVITATS CULTURALS
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EL MALESTAR EN LA CULTURA

DIMARTS, 7 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Laura Blanco i Carlos 
Carbonell, psicoterapeutes del Gabi-
net de Psicoteràpia. 
psicoterapiabcn.com

L’any 1929, Sigmund Freud enllesteix 
el text amb aquest títol, fonamental 
per entendre el paper de la religió en 
la societat, els motius del patiment 
humà i la pulsió d’agressivitat, a nivell 
social, emparentada amb la pulsió de 
mort. De la mateixa manera que a la 
seva obra parla d’un Superjò indivi-
dual, en aquest escrit desenvolupa la 
conformació i les conseqüències d’un 
Superjò social. Un text imprescindible, 
avui dia, per entendre moltes de les 
causes que ens fan sofrir com a és-
sers humans. 

ES POT SER FELIÇ A LA FEINA?

DILLUNS, 13 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Gina Aran, coach i consul-
tora de RRHH. Màster en psicobiologia 
i neurociència cognitiva i Màster prac-
titioner en PNL. Professora de comuni-
cació al Màster de direcció i gestió de 
RRHH de la UOC. Tutora del Posgrau 
de RRHH. Autora del llibre “Comunica-
ció persuasiva per a l’entrevista de fei-
na”. Fundadora i directora d’Inginium, 
especialistes en talent. 

Conferenciant i col·laboradora de Can 
Deu, la Gina Aran ens guia cap a la 
millora personal i professional, amb el 
seu estil proper i didàctic.

FILOSOFIA 

CORRENTS FILOSÒFIQUES DE LA 
MODERNITAT 

A les 19 h 
A càrrec de: Ricard Sapena, llicenciat 
en filosofia i màster en pensament 
contemporani i tradició Clàssica

La fi de la modernitat

DIMECRES, 18 DE GENER

L’existència contra la tradició

DILLUNS, 13 DE FEBRER

L’inici del segle XX ve acompanyat de 
la certesa d’haver deixat enrere les 
grans concepcions filosòfiques del 
món modern. Noves corrents i nous 
intel·lectuals qüestionen la integritat 
i la coherència del que fou el gran 
projecte il·lustrat: la modernitat com 
impulsora del progrés de la humani-
tat. L’auge de les ciències positives, 
la tecnificació de la vida i l’esclat de 
les tensions al continent obliguen a 
reconsiderar el lloc de l’home i el seu 
saber. Partint de figures controverti-
des, com Friedrich Nietzsche i Martin 
Heidegger, símbols de rebel·lió i rup-
tura, descriurem el camí que ens por-
ta cap al pensament contemporani.

ACTIVITATS CULTURALS
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EL FILÒSOF DE LA SERENITAT. UN 
COACH MORAL

DIMARTS, 28 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de: Alfredo Díez Merino. Doc-
tor en filosofia i ciències de l’educació.  
Investigador i conferenciant.
Organitza: Associació Cultural i Re-
creativa les Corts

Sèneca ofereix consells i reflexions 
d’ús quotidià, ben bé com una brúixo-
la existencial en temps convulsos on 
la naturalesa i la tradició ja no sem-
blen ser imperatius. Posa la filosofia 
al servei de la superació dels conflic-
tes entre desig i realitat, extingint els 
desitjos desordenats i fustigant les 
passions que obnubilen la raó, sobre-
tot quan es converteixen en fetitxes 
de l’ànima. El savi, autosuficient i amb 
domini de si mateix, gaudirà de felici-
tat en quant a l’absència de preocu-
pacions i serenitat permanent.

EN VEU DE DONA

LA MENOPAUSA

DIMECRES, 1 DE MARÇ
A les 19.30 h
A càrrec de: Victòria Peris Montia. Psi-
còloga psicoanalista 

Parlarem del canvis emocionals que 
es donen en aquesta etapa de la vida 
i de com afrontar els estats que oscil.
len entre l’angoixa i la depressió que 
sovint apareixen a la menopausa.

EN BUSCA DE LA LLIBERTAT: 
DONES QUE VAN LLUITAR PER 
LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

DIVENDRES, 10 DE MARÇ
A les 19.30 h
A càrrec de: M.Isabel Gascón
Organitza: Grup d’història de les do-
nes de Fent Història

Dones que van lluitar per tenir les 
mateixes oportunitats que els homes 
en diferents àmbits, no únicament po-
lítics, santant-se les normes i posant 
en risc la seva reputació i les seves 
vides(des del segle V a.c fins al segle 
XX)

EMBRANZIDA

SITUACIÓ ACTUAL DEL MERCAT 
IMMOBILIARI

DILLUNS, 30 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de: Gonzalo Balsa, assessor 
immobiliari

Parlarem de l’increment real de preus 
i transaccions. Que és més interes-
sant, vendre o llogar?

PLA DE MARQUETING PER 
A LA COMERCIALITZACIÓ 
DE VIVENDES

DIMARTS, 14 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de: Gonzalo Balsa, assessor 
immobiliari

ACTIVITATS CULTURALS
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Quines coses s’han de fer per posi-
cionar la nostra vivenda com la millor 
del mercat?

GUIA ANTIESTRÉS PER A LA VEN-
DA DEL MEU HABITATGE

DIJOUS, 2 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Gonzalo Balsa, assessor 
immobiliari

Els imprescindibles que hem de saber 
portar a bon port la venda de la nostra 
propietat.

ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

DIVENDRES, 27 DE GENER
DIVENDRES, 3 DE FEBRER
DIVENDRES, 3 DE MARÇ
A les 20.30 h
A càrrec de: Like Pro

Noves tendències econòmiques i no-
ves oportunitats en el segle XXI.

VIDEOFÒRUMS
G

Tots els videofòrum es realitzen a la 
sala d’actes i són gratuïtes
Cal inscriure’s prèviament per partici-
par-hi.

CINEMA I DEBAT

En aquesta activitat projectarem 
fragments d’una pel·lícula 
determinada,  on després es podrà 
generar un torn de debat i col·loqui, 

entorn a la temàtica de la pel•lícula. 
Els fragments estaran en castellà o 
subtitulats en el mateix idioma.

A les 18.30 h
A càrrec de: Valeria Pedrosa

NYMPHOMANIAC - Lars Von Trier

DIVENDRES, 20 DE GENER

Dividida en dues parts, Nymphoma-
niac és la història d’una nimfòmana 
narrada per ella mateixa. Una nit, un 
home d’avançada edat troba a una 
jove ferida i gairebé inconscient. Des-
prés de portar-la a casa seva i donar-li 
repòs, escolta la seva llarga història 
plena de conflictes interns i una tem-
pestiva relació amb la seva sexualitat. 
En el debat, tractarem la sacralització 
d’allò profà, la relació de l’ésser humà 
amb la sexualitat i la seva vinculació 
política i espiritual.

JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU 
COMMERCE 1080 BRUXELLES - 
Chantal Akerman

DIVENDRES, 17 DE FEBRER

Tres dies a la vida de la Jeanne 
Dielman, un vídua amb el seu fill; una 
vida d’un ordre immutable: mentre el 
nen està a l’escola, ella s’encarrega 
de les tasques domèstiques pel matí 
i es prostitueix a la tarda. La pel·lícula 
va ser considerada per The New 
York Times com la “primera obra 
mestra d’allò femení en la història 
del cinema”. Després de veure els 
fragments més rellevants, tractarem 

ACTIVITATS CULTURALS
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la qüestió de la visibilització de les 
tasques domèstiques en la indústria 
cinematogràfica.

EL DÍA QUE NIETZSCHE LLORÓ - 
Pinchas Perry

DIVENDRES, 17 DE MARÇ

Inspirada en el la novel•la de ficció 
escrita per Irving D. Yalom al 1992, 
el film tracta les trobades del Doctor 
Bruer amb el filòsof Friedrich Nietzs-
che per ajudar-li a superar la seva 
desesperança. Desprès de veure 
fragments de la pel•lícula, abordarem 
la visió nihilista i com aquesta ha in-
fluenciat en els nostres dies i quines 
conseqüècies ha suposat la aparent 
negació de l’espiritualitat.

CICLE DOCUMENTAL 
AIGUALLUMS

‘Aiguallums’ és una sèrie documental 
creada pel cineasta eivissenc Enrique 
Villalonga per mostrar el procés crea-
tiu dels artistes d’Eivissa i Formente-
ra. A cada capítol, l’espectador podrà 
veure com un artista elabora la seva 
obra, des de l’inici fins al resultat fi-
nal. ‘Aiguallums’ està produïda per la 
companyia eivissenca Filmótica i amb 
ella es pretén promocionar la cultura 
pitiüsa. 

A les 19 h
A càrrec de: Enrique Villalonga

PROJECCIÓ DELS AIGUALLUMS: 
ROMANIE (PINTURA), DIEGO PI-
CABEA (ESCULTURA), JOAN MU-
RENU (MÚSICA)

DIMECRES, 22 DE FEBRER

ACTIVITATS CULTURALS
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PROJECCIÓ DELS AIGUALLUMS: 
ADRIÁN CARDONA (PINTURA), 
MARIANO TORRES (MÚSICA) I JU-
LIO HERRANZ (POESIA)

DIMECRES, 15 DE MARÇ

MÚSICA
G

Tots els concerts es realitzen a la sala 
d’actes i són gratuïts

LONG PLAY

Aquest projecte pretén ser un espai 
on apropar al públic a la música més 
viva, i desconeguda, on la música 
serà la protagonista i els músics, in-
novadors i experimentals. Volem do-
nar l’oportunitat a tothom de conèixer 
les tendències musicals més inhòspi-
tes que neixen com a desplaçament 
respecte l’oferta comercial. 

RAMON PORTA 
PRESENTA “PARAULES 
METEOR” 

TI
DISSABTE, 14 DE GENER
A les 19 h 
A càrrec de: Ramon Porta 
Preu: taquilla inversa
ramonporta.com

Ramon Porta presenta el seu primer 
disc “Paraules meteor” (Microscopi 
2016). Un disc introvertit i lluminós, 
com una d’aquelles estrelles que es 
contrau i conté més llum que massa. 
Tot passa a poc a poc, però la tensió 
fa que no puguis parar de mirar. Quan 
l’escoltes, toques una cosa real, 
protegida per una pell, alguna cosa 
interior, i el misteri s’aprecia des de 
l’inici. Enmig de la foscor, una veu 
amb un pòsit d’innocència inusual 
—que tremola al fons del registre 
d’aquest noi de Torà, La Segarra— 
ens canta històries entonades 
sobre bucles hipnòtics de guitarra 
espanyola. Cap allà es on condueix, 
també, amb dolçor, la veu xiuxiuejada 
que bressola o desvetlla en moments 
commovedors, plena de metàfores, 
imatges i reflexions subtils, pensades 
des d’un amor profund a l’existència.

ACTIVITATS CULTURALS
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LANA DEL REY BY GUILLEM GENÉ  

DILLUNS, 23 DE GENER
A les 19.30 h 
A càrrec de: Guillem Gené

Guillem Gené ens proposa un curiós 
projecte personal en el que ofereix la 
seva aproximació més fidel a la mú-
sica de Lana del Rey.  Després d’un 
profund treball de preparació vocal y 
producció sonora, l’objectiu de l’artista 
es expressar i qüestionar l’estètica de 
gènere, interpretant el repertori com 
ho faria la pròpia Lana, així com oferir 
l’experiència d’escoltar, en directe, les 
cançons de l’antidiva nordamericana.

JOAN BLAU
TI

DIMECRES, 25 DE GENER
A les 19.30 h 
A càrrec de: Joan Blau 
Preu: taquilla inversa

Joan Blau, nascut a Barcelona el 
1982, i després de molts anys en el 
món de la música, de forma amateur, 
posa fil a l’agulla i inicia la seva vida 
musical com a cantautor. És l’any 
2015  quan engega aquest nou pro-
jecte personal i puja als escenaris in-
terpretant les seves cançons. Al maig 
del 2016 grava el seu primer disc 
professional “Somnis“, enregistrat als 
estudis “Bucbonera Studios”, produït 
per Luis Robisco i auto editat amb Re-
cords d’Aigua.
Podeu saber més de Joan Blau visi-
tant la seva web: joanblau.com

GUITAR CIRCUS 12ª EDICIÓ 

DISSABTE, 25 DE FEBRER
A les 18.30 h

Un concert ben diferenciat en dues 
parts, en la primera, els guitarristes 
tocaran diferents temes Mainstream 
dels anys vuitanta, citant a grups com 
Toto, Foreigner o Àsia entre altres. En 
la segona part, tots faran gala de la 
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seva millor creativitat i coneixement. 
Cada músic desenvoluparà un tema 
musical a partir d’una progressió 
d’acords que serà proposada impro-
visadament pel professor Eric Marck. 
Hauran de recórrer a les nocions 
d’harmonia i arranjaments que han 
estudiat per donar forma al tema.

EN CLAU DE CLÀSSICA

CONCERT BENÈFIC PER LA 
LEUCÈMIA INFANTIL - 
TRIO JAKOB      

TI
DISSABTE, 21 DE GENER 
A les 18 h 
A càrrec de: Trio Jakob
Preu: taquilla inversa

El Trio Jakob actuarà al Centre Cívic 
Can Déu en motiu de la lluita contra el 
càncer infantil. El concert es realitzarà 
en benefici de la fundació UnoEntre-
Cienmil, que destinarà els diners a una 
beca d’investigació. La jove formació, 
creada l’any 2014 al Conservatori del Li-
ceu, porta un gran recorregut i ha actuat 
al Fringe Festival de Torroella de Mont-
grí, al Teatrino del Gran Teatre del Liceu 
i al Reial Cercle Artístic, entre d’altres.

TRIO DESCONCIERTO: EL LLEGAT 
MUSICAL DE GRANADOS A 
TRAVÉS DE LA GUITARRA

DISSABTE, 28 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de: Gian Carlo Scevola, Si-
món Maisano, David Font i Bernet

El tercet de guitarres clàssiques Trio 
Desconcierto té el plaer de saludar-
vos i presentar-vos la seva proposta 
musical que ofereix actualment. La 
proposta es tracta d’un homenatge 
a Granados degut al centenari de la 
seva mort que se celebra aquest any. 
El concert es divideix en dues parts. 
Una primera de 30 minuts amb mú-
sica de Granados i la segona de 30 
minuts també amb música de músics 
catalans contemporanis i posteriors a 
Granados els quals, si no directament 
almenys molt relacionats amb ell.

UNA MÚSICA GRAN EN MANS 
PETITES

DISSABTE, 11 DE FEBRER
A les 19 h

Les obres dels compositors més fa-
mosos i reconeguts del món interpre-
tades per pianistes joves, alumnes 
dels professors Irina Veselova, Fedor 
Veselov i Ali Rafael Duran.  

ACTIVITATS CULTURALS
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CONCERTS DE SUMIsolistes
  
De 17.30 a 18.15 h i de 18.30 a 19.15 h 
A càrrec de: alumnes de l’escola de 
música SUMI | Suzuki Music Institute
DIMARTS, 21 DE MARÇ
Violins, violes i piano
DIJOUS, 23 DE MARÇ
Violins, violoncels i piano
DIVENDRES, 24 DE MARÇ
Violins, piano i guitarres

Els nostres petits músics, entre 4 i 12 
anys, interpretaran les seves cançons 
preferides al piano, violí, vola, violon-
cel i guitarra. 

LES JOIES DEL 
ROMANTICISME

TI
DISSABTE, 25 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Irma Bau Rubinat i Irina 
Veselova
Preu: taquilla inversa

Dues joies del romanticisme, dues 
de les sonates més importants i mo-
numentals de la història de la música 
de cambra; sonata de C. Franck i so-
nata de S. Rachmaninov per a cello 
i piano interpretades per dues joves 
músiques, Irma Bau Rubinat i Irina 
Veselova, guanyadores de concursos 
internacionals.

CONCERT NIVELL 
PROFESSIONAL

DIMECRES, 29 DE MARÇ
A les 18.30 h
A càrrec de: A tempo

ACTIVITATS CULTURALS
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CONCERT MÈTODE SUZUKI  

DIVENDRES, 31 DE MARÇ 
A les 18.30 h 
A càrrec de: alumnes de l’escola 
mètode Suzuki

Els alumnes ens interpretaran diver-
ses obres musicals des del Barroc 
fins el Romanticisme. 

JAZZ MARIDAT

Aquest cicle de jazz evoluciona d’una 
activitat consolidada al centre , el co-
negut “ Jazz amb muffins”, que des 
de l’any 2010 proposa actuacions 
de jazz en petit format a la cafeteria 
modernista del centre, un entorn que 
afavoreix l’apropament de la música 
jazz a la població en general.  Ara 
es vol mantenir l’essència d’aquesta 
proposta donant-li un valor afegit, ja 
que cada actuació es maridarà amb 
un petit mos, el qual serà elaborat 
per usuaris de diferents entitats de di-
versitat funcional i de salut mental, a 
la cuina del centre cívic Pere Quart, 

i d’aquesta manera crear una xarxa 
vinculant entre aquestes entitats del 
territori i el centre, i així fer visible la 
seva tasca.

MELISA BERTOSSI 
& MATÍAS MUÑOZ
 
DIJOUS, 26 DE GENER
A les 19 h 

Melisa Bertossi i Matías Muñoz explo-
ren la música des de la intimitat del 
duo. Reinventen estàndards de jazz, 
bossa nova i composicions pròpies, 
fusionant els colors i textures del saxo 
i el piano. El duo es presenta habi-
tualment al bar “ Espai Barroc“, Palau 
Dalmases .

ACTIVITATS CULTURALS
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VA DE SWING DUO

DIJOUS, 30 DE MARÇ
A les 19 h 

Farem una passejada per el mon del 
swing, el jazz, el soul i el rithm&blues, 
amb temes de sempre. Duo de guita-
rra i veu (Montse Moreno).

VI&SWING 

DIJOUS, 19 DE GENER
DIJOUS, 16 DE FEBRER
DIJOUS, 9 DE MARÇ
A les 19 h
Organitza: Associació Swing Les 
Corts
Places limitades. Cal inscriure’s prè-
viament per a poder participar-hi

Per tots aquells interessats en intro-
duir-se a la viticultura i l’art enològic, 
tot aprenent històries, anecdotes i 
cançons dels grans músics del swing. 
Combinant aquests dos mons tan 
diferents, aprendrem d’una manera 
senzilla i divertida a tastar vins desco-
brint els grans mestres del swing.

TEATRE I POESIA 

“Sturm und Drang” va ser un moviment 
literari que nasqué a Alemanya durant 
la segona meitat del segle XVIII. És en 
aquest projecte on inclourem totes les 
manifestacions artístiques de caire lite-
rari, tals com cicles de recitals poètics, 
presentacions de llibres per a adults i 
per a infants, teatre i performatives.

PERET O ELS 
MIRACLES DE L’ASTÚCIA
 I EL NAS TALLAT    

DIJOUS, 12 DE GENER
A les 19 h 
A càrrec de: Companyia Rialles de les 
Corts
Autor: Rodolf Sirera
Direcció: Rosa Orive

L’any 1987 Rodolf Sirera (València 
1948 ), autor de un gran  compromís 
social, adapta i publica tres farses de la 
cultura popular. L’astúcia ha estat una 
eina pròpia de la humanitat, i com a 
tal també s’ha emprat en les desigual-
tats socials i en defensa del més dèbil 
enfront al més ric i poderós. Aquestes 
dues divertides farses que veurem re-
presentades en són una bona prova.

RED WOLF
TI

DIVENDRES, 13 DE GENER
A les 19 h 
A càrrec de: La Coquera Teatro
Preu: taquilla inversa

Red Wolf és la història de la Caputxe-
ta Vermella del segle XXI; una història 

ACTIVITATS CULTURALS
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de pedofília, tortura, violència psico-
lògica i inestabilitat mental.

MONTSERRAT ROIG: “SEMPRE 
QUE ESCRIC UNA COSA ÉS PER-
QUÈ NO ENTENC EL QUE VEIG”

DIMECRES, 8 DE FEBRER
A les 19.30 h 
A càrrec de: Cristina Company

La poetesa Cristina Company, acom-
panyada per l’escriptor Jordi Roig, la 
música de Júdit Lov, i un xic de dansa, 
ens faran endinsar en l’obra i la persona-
litat de l’escriptora barcelonina Montse-
rrat Roig i Fransitorra (1946-1991). 
Les seves paraules podrien haver estat 
escrites aquesta mateixa tarda...
“Batecs de sons” és un grup d’amics es-
criptors i poetes que volem fer arribar de 
la manera més bonica possible la lite-
ratura, la poesia, els contes, la música, 
la pintura o la dansa del nostre país... 
a tothom. En definitiva volem transme-
tre el nostre amor per la cultura, i que 
aquesta us faci estimar encara més als 
nostres autors, a vegades no del tot re-
coneguts i recordats.

RECITALS MARIDATS 
CAN DEU POESIA

DILLUNS, 9 DE GENER
DILLUNS, 6 DE FEBRER
DILLUNS, 6 DE MARÇ
A les 19.30 h
Organitza: Proartcat

Recitals oberts a la participació. 
Poetes i rapsodes, comparteixen les 
seves obres o poemes preferits en di-
recte. Tots els recitals aniran maridats.

ALTRES ACTIVITATS

NO ET QUEDIS SENSE EL TEU 
MAQUILLATGE DE CARNESTOLTES

DIJOUS, 23 DE FEBRER
1r torn: 17.20 h
2r torn: 18.15 h
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places 
limitades
A càrrec de: La princesa de trapo

Perquè els més petits puguin convertir-
se en un tigre, una princesa o un 
monstre terrorífic aquest Carnestoltes. 

RUA DE CARNESTOLTES

DISSABTE, 25 DE FEBRER
A les 17 h

Cal inscriure-s’hi prèviament abans 
del 3 de febrer. Places limitades
Si voleu participar en la rua de Car-
nestoltes, inscriviu-vos grans i petits i 
farem entre tots la disfressa d’aquest 
any! Ens ho passarem molt bé!

ACTIVITATS CULTURALS
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EXPOSICIONS 
G

RECUPERART DE NATURA 

DEL 3 AL 29 DE GENER
A càrrec de: Joaquim Riera 
Tècnica: mixta
Lloc: primer pis
Inauguració: dilluns, 9 de gener a les 
19 h
Taller de robòtica amb material reciclat: 
dimarts 24 de gener, de 17.30 a 19 h. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Col•laboració amb cerveses Moritz

Recuperar objectes i materials que 
ens proporciona la pròpia natura és 
l’objectiu de Joaquim Riera, que des-
cobreix el món del reciclatge de mane-
ra totalment nova i apassionant.
Amb cartons, oueres, restes 
d’ordinador, fustes i ferros podem 
aconseguir resultats totalment sorpre-
nents.
recuperart.es
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destruint el mateix ésser del que for-
mem part, el mateix projecte sagrat, 
la mateixa trama de la vida. Eco Art 
explora les relacions entre ecologia, 
hàbits de consum, polítiques i interes-
sos econòmics, identitat, espiritualitat i 
empatia.
pablodeprado.jimdo.com

SORTIDES 

El dia abans de la sortida us trucarem 
per informar-vos de l’hora de trobada 
i del cost aproximat del transport pú-
blic. Si voleu més informació contacteu 
amb el responsable de l’Aula per mail 
o trucant al centre cívic Can Deu.

CAMINS DE NATURA

EL CASTELL DE BURRIAC

DISSABTE, 14 DE GENER 
Distància: 11 km
Dificultat: mitjana
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EL PRESSENTIMENT  

DEL 3 AL 26 DE FEBRER
A càrrec de: Espai en Blanc
Tècnica: full d’agitació
Lloc: primer pis
Inauguració i presentació del llibre : di-
jous, 9 de febrer a les 19 h

El pressentiment és l’arma amb la que 
Espai en Blanc vol intervenir en l’actual 
combat del pensament.
elpressentiment.net 
espaienblanc.net 

ECO ART 

DE L’1 AL 31 DE MARÇ
A càrrec de: Pablo De Prado Fajardo
Tècnica: mixta
Lloc: vestíbul
Inauguració: divendres, 3 de març a 
les 19 h

Eco Art és una mostra interdisci-
plinària que emergeix d’una sensibili-
tat crua, tendre, irònica i profunda, així 
com d’una actitud arriscada, crítica i 
compromesa.  La singularitat i la força 
expressiva del treball generen un im-
pacte que esdevé pertinent a mesura 
que prenem consciència de que estem 
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Desnivell positiu: 400 m
Desnivell negatiu: 400 m 
Durada: 6 h (3.30 h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o 
botes de muntanya.
Estació d’anada: Cabrera de Mar 
(Renfe)
Estació de tornada: Cabrera de Mar 
(Renfe)
Punt de trobada: farmàcia de Sants
Preu: 9,99 €

Aquest itinerari presenta una de les 
diverses ascensions que es poden fer 
al castell de Burriac, en aquest cas 
des de Cabrera de Mar. El castell de 
Burriac s’ha convertit en un del monu-
ments més emblemàtics de la comarca 
tant per l’emplaçament que ocupa com 
per la seva dilatada història. L’interès 
d’aquesta excursió es completa amb 
diversos miradors des d’on s’observen 
rapinyaires i altres aus que volen de 
camí o de retorn de la seva migració 
a l’Àfrica. 

LA SERRA DEL CORREDOR 
ENTRE CALDETES I LLAVANERA

DISSABTE, 18 DE FEBRER 
Distància: 19,24 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 960 m
Durada: 8 h (5 h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o 
botes de muntanya.
Estació d’anada: Caldes d’Estrac 
(Renfe), Estació de tornada: Sant An-
dreu de Llavaneres (Renfe)
Punt de trobada: farmàcia de Sants
Preu: 9.99 €

Aquesta ruta pel mig del parc natural 
del Corredor-Montnegre comença a la 
població de Caldes d’Estrac, puja fins 
al cim del Montalt amb els seus 596 
m i descendeix a la població de Sant 
Andreu de Llavaneres.

DEL FIGARÓ A SANT MARTÍ DE 
CENTELLES PELS CINGLES DEL 
BERTÍ

DISSABTE, 25 DE SETEMBRE 
Distància: 14 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 500 m  
Desnivell negatiu: 450 m
Durada: 8 h (5 h caminant)
Cal portar: esmorzar, aigua i bambes o 
botes de muntanya
Estació d’anada: El Figaró (Renfe)
Estació de tornada: Sant Martí de Cen-
telles (Renfe)
Punt de trobada: farmàcia de Sants
Preu: 9,99 €

Començarem la ruta al Figaró i tot se-
guit ens endinsarem al Sot del Bac, una 
de les primeres escoles d’escalada, 
des de la qual anirem gaudint de unes 
grans vistes als majestuosos Cingles 
de Bertí i les seves roques calcàries. 
Un cop a dalt, canviarem de vessant 
per baixar per un altre camí cap a Sant 
Martí de Centelles.

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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EXCURSIONISME

Per poder realitzar les sortides ofertes a 
continuació cal inscriure’s a partir del 12 
de gener a l’atenció de : Jaume Salat al 
telèfon: 93 3075268 els dilluns, dimarts i 
dijous de 20 a 22 h (contestador)

OSONA / CINGLES DE BERTÍ
FIGARO – SOT DEL BAC – AGU-
LLES DE SOT DEL BAC – LA TRO-
NA – CINGLES DEL BERTÍ – GR-5  
– VALLDENEU – SANT MARTÍ DE 
CENTELLES

DIMECRES, 4 DE GENER
A les 7.30 h
Punt de trobada: guixetes estació 
RENFE – Rodalies la Sagrera  
Transport: Renfe 
Dificultat: Mitja
Desnivell: 300 metres pujada +300 de 
baixada
Durada: 5 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista Àliga
Material necessari: roba adient per 
l’estació de l any, bon calçat, pals de 
trekking, petita farmaciola, lot amb pila 
operativa , 1 litre d’aigua, i àpat i coses 
per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat Sa-
lut / Tarja Federativa  obligatòria 

BAGES
MONISTROL DE MONTSERRAT – 
CAMÍ DE L’ANGEL – MONESTIR DE 
SANT BENET– MONESTIR DE SAN-
TA CECÍLIA – GR –COLL DE GUIR-
LÓ– EL BRUC

DIMECRES, 1 DE FEBRER
A les 7 h 

Punt de trobada: guixetes de la Plaça 
d’Espanya (FGC)
Transport: FGC, Hispana Igualadina 
Dificultat: Mitja – Alta
Desnivell: 700 metres pujada + 500 de 
baixada  
Durada: 7 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista Àliga
Material necessari: roba adient per 
l’estació de l any, bon calçat, pals de 
trekking, petita farmaciola, lot amb pila 
operativa , 1 litre d’aigua, i àpat i coses 
per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Tarja Federativa  obligatòria 

RIPOLLÈS
LA FARGA DE BEBIÉ – SANT MOI 
– CASTELL DE MONTESQUIU – 
SANT QUIRZE DE BESORA 

DIMECRES, 1 DE MARÇ
A les 7.30 h 
Punt de trobada: Sagrera-Rodalies-
RENFE
Transport:RENFE
Dificultat: mitja
Desnivell: 200 m de pujada i 300 m de 
baixada
Durada: 5 hores aproximadament
Organització: Centre Excursionista Àliga
Material necessari: roba adient per 
l’estació de l any, bon calçat, pals de 
trekking, petita farmaciola, lot amb pila 
operativa , 1 litre d’aigua, i àpat i coses 
per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Tarja Federativa  obligatòria 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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CONFERÈNCIES

VIVENDA SOSTENIBLE I EFICIÈN-
CIA ENERGÈTICA

DIMARTS, 10 DE GENER
A les 19 h
A càrrec de: Luisa María Pérez Ábalo, 
Digital Nomad i responsable del Rusc 
De Les Corts i Marc Gasol, director de 
MGM Energías Renovables.

Parlarem sobre el què podem incorpo-
rar o canviar a casa per a millorar l’ús 
de l’energia consumint menys.

DECREIXEMENT TURÍSTIC: QUÈ 
ÉS I PER QUÈ ÉS NECESSARI? 

DIMARTS, 24 DE GENER 
A les 19 h 
A càrrec de: Assemblea de Barris per 
un Turisme Sostenible  

L’Assemblea de Barris per un Turisme 
Sostenible és un conjunt de més de 30 
col•lectius i entitats de diversos barris 
de Barcelona que des del juny de 2015 
treballa pel dret a la ciutat i contra una 
industria turística que explota aquest 
bé comú privatitzant-ne els beneficis 
i socialitzant-ne els perjudicis. Denun-
cien, critiquen i es mobilitzen davant el 
discurs imperant sobre el turisme a la 
ciutat, tan basat en la “marca Barce-
lona”.
Es tracta d’un espai de coordinació 
dels barris més afectats per la sobre-
explotació turística de la ciutat, així 
com d’altres que veuen com els està 
arribant el fenomen. Ens parlaran 

d’habitatge, comerç, espai públic, mo-
bilitat, condicions laborals, mono-cultiu 
econòmic, contaminació i residus, des-
pesa pública, etc., i de quina és la si-
tuació al barri de les Corts en relació 
amb el turisme.
assembleabarris.wordpress.com   
 

CONCEPTES BÀSICS DE 
METEOROLOGIA I RISCOS 
NATURALS A CATALUNYA 

DIMARTS, 31 DE GENER 
A les 19 h 
A càrrec de: Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg  

Aprendrem varis conceptes bàsics 
de meteorologia per poder entendre 
un mapa sinòptic i els diferents riscos 
naturals que hi han al territori català i 
farem una petita visita a l’estació me-
teorològica de Can Deu.

POLÍTIQUES PEL DECREIXEMENT 

DIMARTS, 7 DE FEBRER 
A les 19 h 
A càrrec de: Giacomo D’Alisa, eco-
nomista ecològic i ecologista polític, 
investigador de Juan de la Sierva a 
l’ICTA-UAB, i membre fundador de 
l’Associació Recerca i Decreixement 
Barcelona.

Vivim en una època d’estancament, de 
ràpid empobriment de gran part de la 
població, de creixents desigualtats i de 
desastres socio-ecològics. Es percep 
un fracàs, inclús per part de pensadors 
radicals, a l’hora d’aportar respostes 
que no es basin en imperatius de 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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creixement i desenvolupament. Si 
l’afany pel creixement provoca crisis 
econòmiques, socials i ambientals, 
el creixement no pot ser aleshores 
la solució. Hi ha noves alternatives 
brollant arreu. Van des de noves 
formes de viure, produir i consumir en 
comú, fins a noves institucions que 
permeten assegurar la subsistència 
de tots, sense creixement. Malgrat 
això, són necessàries narratives més 
integradores per a poder articular i 
connectar aquestes noves alternatives.
degrowth.org

PRESENTACIÓ “50 PRESSENTI-
MENTS. ARMES PER INTERROM-
PRE EL SENTIT DEL MÓN” 

DIJOUS, 9 DE FEBRER 
A les 19 h 
A càrrec de: Espai en Blanc  

Us presentem el nou llibre d’Espai en 
Blanc que recull la feina dels últims 4 
anys: “50 Pressentiments. Armes per 
interrompre el sentit del món”, publicat 
amb el suport de l’Editorial Bellaterra.
elpressentiment.net 
espaienblanc.net 

LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LES 
CORTS ÉS POSSIBLE

DILLUNS, 27 DE FEBRER
A les 19 h
A càrrec de: Ricard Riol Jurado, Asso-
ciació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP)

L’Associació per a la Promoció del Trans-
port Públic (PTP) és una ONG nascuda 
el 1993 que treballa de forma continua-
da per una mobilitat més sostenible i se-
gura en base a la millora del transport 
públic col•lectiu, en totes les seves ves-
sants, i a reduir l’excessiva dependència 
actual del vehicle privat per al transport 
de viatgers i mercaderies. L’acció de la 
PTP ha estat decisiva per situar el trans-
port públic en l’agenda política i avançar 
en un model de mobilitat més sostenible, 
segura, equitativa i eficient. Ens presen-
taran un estudi sobre les conseqüències 
de fer unidireccional els carrils d’autobús 
de Travessera de les Corts i d’Avinguda 
Madrid i quin és el seu pla d’acció al res-
pecte.
transportpublic.org 

CUINAR RETENINT NUTRIENTS

DIMARTS, 14 DE MARÇ
A les 19 h
A càrrec de: Luisa María Pérez Ába-
lo, Digital Nomad i Responsable de la 
Colmena de les Corts i Javier García 
Peña, director de Health & Cook

Parlarem de les propietats d’alguns 
aliments i quins instruments i maneres 
podem emprar per tallar-los i conservar-
los, per tal de retenir tots els nutrients 
i obtenir com a resultat una dieta 
saludable.  

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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VIDEOFÒRUMS
G

Us oferim un cicle de documentals me-
diambientals, amb temàtica d’ecologia, 
ciència i natura per a tothom. To-
tes les projeccions tenen la llicencia 
d’Atribució No Comercial – Sin Deriva-
das 3.0 de Creative Commons    CC 
BY-NC-ND 3.0
Totes les projeccions són gratuïtes

L’EQUIP DEL PINTXO

DIMARTS, 17 DE GENER
A les 18 h
Durada: 26 min
Idioma: català
Productora: CreaRSA y Fundació Pere 
Mitjans
Direcció: Txesco Pla
Gènere: documental
Pais: Espanya

Documental de Responsabilitat Social 
Audiovisual que aprofundeix en el trac-
tament de la discapacitat mitjançant la 
teràpia amb animals. A través del tre-
ball quotidià del tàndem format pel gos 
Pinxo i la tècnica terapeuta Cristina, 
veurem les problemàtiques i objectius 
que es treballen amb un grup de per-
sones amb poli-discapacitat, així com 
les seves millores cognitives, en au-
tonomia i en relacions interpersonals. 
El millor amic de l’home es converteix, 
llavors, en la millor eina per a la conse-
cució d’aquests objectius terapèutics.  
crearsa.com/webc/estreno-equipo-
pincho/

BOLIVIA DESDE LOS CIMIENTOS

DIMARTS, 21 DE FEBRER
A les 18 h
Durada: 26 min
Idioma: castellà
Productora: CreaRSA i ONG Nuevos 
Caminos – Nous camins
Direcció: Osvaldo Riccardi
Gènere: Documental
Pais: Espanya

Recull de la webserie homònima que 
la ONG Nous Camins va estrenar a 
principis de desembre del 2015. Es 
tracta d’un documental transmèdia di-
rigit per Osvaldo Riccardi (CreaRSA) 
que narra la important tasca de coope-
ració al desenvolupament que realitza 
l’ONG Associació Nous Camins a les 
localitats bolivianes de Cochabamba i 
Vacas.
nuevoscaminos.org/bolivia-desde-los-
cimientos

VOCES DE LATINOAMÉRICA

DIMARTS, 28 DE MARÇ
A les 18 h
Durada: 60 min
Idioma: castellà
Productora: CreaRSA 
Direcció: Ignacio Robayna
Gènere: Documental
Pais: Espanya

Documental que tracta sobre la natu-
ralesa i els canvis que està patint avui 
en dia la Mare Terra a Amèrica Llatina. 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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CELEBRACIÓ DE DIES 
INTERNACIONALS

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 
el 22 de març, l’Aula d’Educació Am-
biental de les Corts us proposa un se-
guit d’activitats i, a més a més, aquest 
any col·laborarem amb altres equipa-
ments d’educació ambiental de la ciu-
tat per sumar-nos tots en la defensa i 
preservació d’un tresor tan valuós com 
és l’aigua. Per a més informació no 
dubteu en contactar-nos a través de 
facebook, twitter, telèfon o correu elec-
trònic. Us hi esperem!

LA MEMÒRIA DE L’AIGUA 
G

DILLUNS, 20 DE MARÇ
A les 18 h
A càrrec de: AKWA Cia.
Entrada gratuïta

“Aquesta goteta que tens ara a la teva 
mà és part de l’ aigua que va ser el 
bressol de tota la vida, ella estava ja a 
la primera pluja que va mullar la terra 
calenta i va crear el primer mar...”

PASSAT, PRESENT I FUTUR DE 
LES FONTS NATURALS DE LA SE-
RRA DE COLLSEROLA 

DIMECRES, 22 DE MARÇ 
A les 19 h 
A càrrec de: Marcel Oliveres Gené, 
doctor enginyer químic i membre fun-
dador de l’Associació Fes Fonts Fent 
Fonting

Parlarem del paper que han jugat 
aquestes fonts durant la història en as-
pectes com la salut, les fontades i l’oci.
fontscollserola.com 

LES ENTRANYES DE LA 
CIUTAT: DIPÒSIT DE REGULACIÓ 
D’AIGÜES PLUVIALS

DIVENDRES, 24 DE MARÇ 
Hora: a les 10 h
Organitza: La Fàbrica del Sol. 
A càrrec de : La Fàbrica del Sol amb el 
suport de BCASA.
Inscripcions: 
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol 

Visitarem una de les instal•lacions 
subterrànies que ens ajuden a evitar 
inundacions i a preservar la qualitat de 
les nostres platges. 

EL MÓN DE LES AIGÜES MINERO-
MEDICINALS, AIGÜES MINERALS 
NATURALS I AIGÜES TERMALS 

DIJOUS, 30 DE MARÇ 
A les 19 h 
A càrrec de: Francesc Beni Pardo, hi-
drogeòleg-consultor ambiental. Gesto-
ria Ambiental GA.

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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Una reflexió sobre les aigües embote-
llades i balnearis, des del punt de vista 
empresarial, tècnic i social. 

ELS ENGRANATGES MÀGICS DE 
MÚSICA, LLUM I COLOR: LA FONT 
MÀGICA DE MONTJUÏC

DIVENDRES, 31 DE MARÇ 
Hora: a les 20 h
Organitza: La Fàbrica del Sol. 
A càrrec de: La Fàbrica del Sol amb el 
suport de BCASA.
Inscripcions: 
ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol 

Visitarem allò que no veiem de la font 
més emblemàtica de la ciutat. Trenta 
jocs d’aigua amb diferents coloracions 
que ens meravellen a grans i petits. 

ACTIVITAT INFANTIL 

TALLER DE ROBÒTICA 
AMB MATERIAL RECICLAT 

DIJOUS, 26 DE GENER
De 17.30 a 19 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Cal portar taps de qualsevol forma i 
mida

En aquest taller cada participant realit-
zarà un robot fent servir taps de plàstic 
reciclats de qualsevol forma i mida. Per 
el muntatge utilitzarem filferro plastifi-
cat i punxons per a foradar els taps.

CONEGUEM EL PLANETA

HORT SENSE BARRERES

Des de l’Aula volem seguir amb aquest 
projecte tot lligant-lo amb un altre que 
acabem d’iniciar, l’Hort en Comunitat. 
En aquesta ocasió volem que els ta-
llers s’adaptin a les necessitats del 
col•lectiu integrant-lo en una vida d’hort 
urbà en comunitat, on desitgem que 
ambdues parts redescobreixin el sentit 
amagat de la naturalesa, així com seva 
part terapèutica i d’oci per a les per-
sones. Per a més informació contacteu 
amb el responsable de l’Aula escrivint 
a candeu@lleuresport.cat.

UNS VEÏNS BEN VIUS A LES CORTS

Molts cops marxem lluny de la ciutat 
per contemplar la natura, però a dins 
de la ciutat també podem fer nombro-
ses observacions d’ocells i conèixer la 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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diversitat florística dels nostres jardins. 
Amb aquesta activitat volem iniciar-
vos en la descoberta de la natura i fer 
d’observadors sense sortir del barri. 
Aquestes activitats estaran dirigides a 
grups familiars i escolars. Més informa-
ció a lauradiego@lleuresport.cat. 

AULA METEO

VISITA GUIADA A L’ESTACIÓ 
METEOROLOGICA 

DIMARTS, 14 DE FEBRER 
A les 11.30 h
A càrrec de : Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg 

Es farà una visita guiada a l’estació 
meteorològica de Can Deu explicant 
els seus components i el seu funcio-
nament. 

APRENEM QUÈ ÉS UNA ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA I LA 
METEOROLOGIA 

DIMARTS, 28 DE FEBRER 
Duess sessions : de 10 a 11 h i d’11 
a 12 h
Dirigit: a infants de 8 a 12 anys de les 
escoles de Les Corts
A càrrec de: Sergi Cárceles. Graduat 
en geografia i meteoròleg  

Aprendrem què és una estació me-
teorològica, com funciona i per a que 
serveix. Després descobrirem que és 
la Meteorologia i com ens afecta al dia 
a dia.

SERVEIS DE L’AULA 
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DE LES CORTS

Per a qualsevol dubte de l’aula, podeu 
trucar al 93 410 10 07, escriure al co-
rreu electrònic: 
lauradiego@lleuresport.cat o bé fer-
vos seguidors de: 
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu
twitter.com/AulaAmbientalLC

FES EL TEU PROPI PAPER 
RECICLAT

Préstec gratuït: utensilis per fer paper 
reciclat i instruccions per fer-lo a casa.

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES

Qui no té un llibre a casa que ha llegit 
i que, probablement, no vulgui tornar a 
llegir? Porta’l al nostre punt d’intercanvi 
100% sostenible i podràs agafar-ne un 
altre.

DUBTES DE MEDI AMBIENT

Si tens algun dubte sobre temes 
d’ecologia i de sostenibilitat (no saps 
on llençar l’oli de la cuina o l’ordinador 
vell, on comprar productes de la llar 
ecològics, on és la deixalleria més pro-
pera, etc.) envia un correu electrònic i 
intentarem resoldre els teus dubtes el 
més aviat possible.

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU

Vine a visitar l’estació meteorològica 
de Can Deu i sabràs les dades meteo-
rològiques en temps real. I a partir del 
gener podràs conèixer el temps que fa 
a les Corts des de casa teva visitant la 
web del centre. Demana més informa-
ció sobre el projecte i les activitats rela-
cionades a lauradiego@lleuresport.cat 

EL RUSC DE LES CORTS 

Ens complau informar-vos que el 
centre cívic Can Deu acollirà, a partir 
d’aquest gener de 2017, El Rusc de les 
Corts. Aquest forma part de l’empresa 
social i col·laborativa El Rusc Que Diu 
Sí! Podràs fer la comanda on-line i 
comprar el que vulguis, quan vulguis: 
fruita, verdura, pa, formatge, carn, cer-
vesa…i cada dimecres, de 19 a 20 h, 
el Rusc es reunirà al fabulós jardí de 
Can Deu per a que puguis recollir allò 
que has demanat i conèixer el produc-
tor personalment. Trobaràs aliments 
locals, saludables i de producció sos-
tenible i artesanal: els millors aliments 
de cada temporada. A més, seràs un 
comprador responsable que recolza 
l’economia local. Als Ruscs, els pro-
ductors i elaboradors fixen lliurement 
els seus preus i reben una remunera-
ció justa que els permet desenvolupar 
la seva activitat! Per a més informa-
ció contacteu amb el responsable del 
Rusc De Les Corts, Luisa Pérez Abalo 
al correu electrònic lpabalo@alumni.
unav.es o al telèfon 615231077
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MONOGRÀFICS

VOLS PARTICIPAR, 
ACTIVAMENT, EN 
ELS PROJECTES 
DEL CENTRE?

GRUPS MOTORS I COMISSIONS

En aquesta nova proposta trobareu 
projectes, grups motors i comissions 
participatives, on poder sumar-vos i 
ser partícips del centre.

GRUP MOTOR KM 0 

Si ets expert en canvi climàtic, re-
cursos, residus, etc. Si pertanys a 
alguna organització, associació, grup 
d’investigadors o equipament, dins de 
l’àmbit del medi ambient i vols parti-
cipar i decidir sobre la programació 
a l’Aula d’Educació Ambiental de 
les Corts, aquest és el teu moment! 
Posa’t en contacte amb nosaltres fent 
un click al banner del “Grup motor 
Km0” a cccandeu.com.

GRUP MOTOR JAZZ10

Si ets músic consolidat o emergent, 
estudiant, crític musical, o d’alguna 
entitat o escola de música jazz, 
animeu-vos a format part d’aquest 
grup amb l’objectiu de crear un es-
pai de reflexió i elaborar nous pro-
jectes. Si vols formar-ne part fes 
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GRUPS MOTORS I COMISSIONS

un click al banner del Grup Motor 
JAZZ10 que trobaràs a la web cccan-
deu.com o posa’t en contacte a tra-
vés de grupmotorjazz10@gmail.com.

HORT EN COMUNITAT: 
VOLS CONVERTIR-TE EN 
UN PAGÉS DE CIUTAT 

Aquest projecte té com a finalitat fer de 
l’hort de Can Deu un espai comunitari 
on diferents associacions, entitats del 
barri, així com particulars i famílies, pu-
guin prendre contacte amb les diferents 
taules de cultiu, responsabilitzant-se i 
tenint cura del seu manteniment de for-
ma autònoma. Així establirem un vincle 
de treball i solidaritat al mateix temps 
que es treballa l’agricultura, ajudant-nos 
a potenciar els horts urbans com una 
alternativa sostenible dins de la ciutat. 
Si ets un gran aficionat a la natura i vols 
convertir-te en un pagès de ciutat tre-
ballant en comunitat, posa’t en contacte 
fent un click al banner “vols convertir-te 
en un pagès de ciutat?” cccandeu.com.

RECICLART!

Aquest projecte vol unir dos eixos fo-
namentals: l’art i el medi ambient i, 
per fer-ho, obrim convocatòria per a 
que artistes de qualsevol disciplina 
portin a terme projectes de creació on 
es fomenti la sensibilització dels més 
joves vers el medi ambient. Explica’ns 
la teva proposta fent un click al ban-
ner ReciclArt! a cccandeu.com
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GRUPS MOTORS I COMISSIONS

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
COL·LECTIUS&CO 

Aquesta taula de participació va 
dirigida a totes aquelles entitats que 
estan al centre regularment i té com 
a finalitat elaborar projectes, dins del 
calendari festiu i tradicional. Encara 
ets a temps de sumar-t’hi! Posa’t en 
contacte a través del mail 
comissiopar ticipativacolectius@
gmail.com 

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
L’OBRADOR DE TALLERS 

Us proposem aquesta taula de par-
ticipació oberta a tothom que vulgui 
proposar nous cursos, ja sigui usuari/
ària del centre, professor/a, entitat, 
etc... L’objectiu d’aquesta taula és fer 
partícip a tothom de la programació 
del centre per apropar-nos a les 
necessitats del ciutadà.
Si voleu formar-ne part feu un click al 
banner “L’Obrador de tallers” a la web 
cccandeu.com 

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
CULTURA&CO 

En aquesta taula de participació ens 
dirigim a artistes amateurs, professio-
nals, entitats culturals, centres cívics 
i qualsevol persona aficionada a la 
cultura de diferents disciplines artísti-
ques, com la música, la dansa, el tea-
tre, pintura, escultura entre altres. La 
finalitat d’aquesta comissió és aportar 
noves propostes al centre.
Si voleu formar-ne part feu un click al 
banner “Cultura&Co” a cccandeu.com.
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ENTITATS

BOOKCROSSING

Aquest servei, també conegut com 
passallibres, consisteix a deixar lli-
bres en llocs públics per tal que altres 
els recullin, els llegeixin i els tornin 
a deixar. Quan una persona disposi 
d’un llibre haurà d’entrar al web oficial 
bookcrossing.com i notificar la troba-
lla, i un cop llegit, tornar a alliberar-
lo anotant al web la nova ubicació. 
Actualment hi ha 326.000 membres 
i 1.716.000 llibres registrats a tot el 
món. La nostra intenció és fomentar 
la lectura i, per tant afavorir als es- 
criptors. En el centre cívic trobareu un 
punt de bookcrossing, el diferenciareu 
del punt d’intercanvi de llibres ja que 
cada llibre estarà identificat amb una 
etiqueta numerada, per tal de poder 
seguir el recorregut que farà cada lli-
bre a mida que es vagi alliberant en 
diferents punts de dins o fora de la 
ciutat. Ajudeu-nos a difondre la cultu-
ra a arreu del món! 

PIANO OBERT

Ubicat a la cafeteria del centre, dis-
poseu d’un piano obert a totes aque-
lles persones que el sàpiguen tocar. 
Per tal de fer-ne un ús correcte s’ha 
de demanar permís al personal de la 
cafeteria. 

MONOGRÀFICS

SERVEIS 
CULTURALS
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ENTITATS

També podeu contactar amb... 

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL

Proartcat. Fundada per la difusió 
de l’art poètic
Can Deu Poesia
- Recitals oberts a la participació del 
públic. Poetes, rapsodes i aficionats a 
recitar poesia. 
Primer dilluns de cada mes, de 19.30 
a 21 h 
Organitza: proartcat
Més informació: tel. 616 84 20 48 
(deixa el teu missatge i et respon-
drem) 

Associació Cultural i recreativa de 
les Corts
Tel. 690 11 16 89
Tallers d’anglès i teatre. 
Per a més informació: dimarts de 
19.15 a 20.15 h 

Aula d’extensió Universitària per a 
la Gent Gran de les Corts-est 
Dimarts de 16.30 a 19 h
Per més informació contactar al Tel. 
93 291 64 62 (dilluns, dimarts i dijous 
de 10.30 a 13 h)

Associació Dones de Can Deu
Tradicions i costumari català i dona
Dimecres de 10 a 12 h

Centro Ekd
Creativitat Musical
Telf. 630330913
centroekd.com 
twitter.com/CentroeKD 
facebook.com/ekd.ekaterinadonchenko

MONOGRÀFICS

ENTITATS
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ENTITATS

Coral Gent Gran de Can Novell 
Dilluns, de 16 a 18 h

Swing les Corts
Difusió i la promoció del ball de la mú-
sica swing
Dilluns de 18.30 a 21 h
swingat.lescorts@gmail.com

BCN Swing Balboa
Difusió i organització d’esdeveniments 
relacionats amb el balboa.
bcnswingbalboa.com

Veus del Pirineu
Dimecres d’11 a 12.30 h

Associació Cultural Nexes
Difusió i promoció del coneixement i 
la formació del disseny en totes les 
seves àrees.
Segon i quart dilluns de cada mes de 
15.30 a 19.30 h
associacionexes@gmail.com

ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL, 
PSICOLÒGIC I DE VOLUNTARIAT

Associació Catalana del Síndrome 
de Fatiga Crónica i Encefalomieli-
tis Miàlgica
Tel. 93 321 46 54 
acsfcem.org acsfcem@acsfcem.org 

Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC)
Si esteu interessats en les tasques de 
voluntariat, els recursos psicosocials i les 
ajudes que l’AECC pot oferir-vos, podeu 
demanar informació a la U.D les Corts el 
segon i quart dijous de cada mes de 18 
a 19 h al Centre Cívic Can Deu.
Tel. 93 200 20 99 ext. 20 

Per l’altre Cor Cremat de BCN 
Ajut al 4t món Dies puntuals 

Petits amb llum 
Primer I’últim dissabte de cada mes 
d’11 a 13 h
petitsambllum.org

Amics de la Gent Gran
Primer dilluns de cada mes de 19 a 21 h

Grup GAM
Grup d’ajuda mútua per a cuidadors/
es de persones amb malalties neuro-
degeneratives
Dimarts de 16 a 17 h quinzenalment
grupgam2@gmail.com
Telf: 659152894

PÒRTIC. Serveis psicolològics per 
a la Comunitat
Orientació, diagnosi i tractament 
psicoterapèutic per a infants, ado-
lescents, adults, gent gran i famílies. 
Establir contacte amb M. Victòria Pe-
ris Montía 616365294; Anna Vilaseca 
Roca 650698422 
Xerrades trimestrals gratuïtes per pro-
moure el benestar psicològic.

Grup de tertúlia Contrades 
Dijous, de 18 a 20 h

Pandora: Recursos per la Igualtat i 
la no discriminació de les dones
Associacióque té com objectiu 
afavorir les relacions igualitàries i no 
discriminatòries entre sexes i l’atenció 
a la diversitat d’identitats afectives i 
sexuals. El nostre esforç es dirigeix 
a potenciar la creació de programes 
socials i de serveis relacionats amb les 
següents temàtiques: igualtat home-
dona, atenció i empoderament a les 
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ENTITATS

dones, no discriminació per qüestió de 
sexe, orientació i identitat, educació 
no sexista i no discriminatòria.
pandora@pandorapsicologia.com    
pandorapsicologia.com    93 129 19 
34

ENTITATS D’ÀMBIT INCLUSIU I 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Associació de Difusió de la Comu-
nitat Sorda
Informació i difusió sobre les perso-
nes sordes, la llengua de signes i la 
comunitat sorda. 
difusord@gmail.com difusord.org 

Centre d’Higiene Mental de les 
Corts 
Dimarts de 16 a 17.30 h Divendres de 
17 a 19 h Tel. 93 445 44 74

ENTITATS D’ÀMBIT EMPRENEDOR

Associació Objetivo50 Senior 
Dimarts de 10 a 12 h quinzenalment 
asociacion.objetivo50.org 

LIKE-PRO 
Divendres de 20.30 a 21.45 h
Grup d’emprenedors de diferents sec-
tors comparteixen la seva formació i 
experiència dins les noves tendències 
econòmiques.  
Xerrades gratuïtes.
Establir contacte amb Moisés Rojo: 
654889203 
m.facebook.com/LikeProLNP

ENTITATS D’ÀMBIT 
MEDIAMBIENTAL

Centre Excursionista l’Àliga
Realització de sortides excursionistes 
mensuals.
centrealiga@ono.com

El Rusc De Les Corts
Realització de punt de mercat ecolò-
gic i altres activitats en col·laboració 
amb el centre
Dimarts de 19 a 20 h
lpabalo@alumni.unav.es
Luisa Pérez Abalo
Tel. 615231077
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AGENDA

GENER
Del 3 al 27 De 9 a 22 h Asiàtica Mirada Exposició

Del 3 al 29 De 9 a 22 h Recuperart de Natura Exposició

Dimecres  4 A les 7.30 h Osona / Cingles de Bertí Sortida

Dilluns 9 A les 19 h Inauguració exposició “Recuperart de Natura” Inauguració

Dilluns 9 A les 19.30 h Can Deu Poesia Poesia

Dimarts 10 A les 19 h Vivenda sostenible i eficiència energètica Conferència

Dimecres 11 A les 19 h Qui sóc realment? Com ser jo mateix/a? Conferència

Dijous 12 A les 19 h Peret o els miracles de l’astúcia i el nas tallat Espectacle

Divendres 13 A les 19 h Red Wolf Teatre

Dissabte 14 Per confirmar El Castell de Burriac Sortida

Dissabte 14 A les 19 h Paraules Meteor Música

Dilluns 16 A les 19 h Psicologia a l’abast de tothom Conferència

Dimarts 17 A les 18 h L’equip del Pintxo Videofòrum

Dimecres 18 A les 19 h La fi de la modernitat Conferència

Dimecres 19 A les 19 h Vi&Swing Música

Divendres 20 A les 18.30 h Nymphomaniac Cinema i debat

Dissabte 21 A les 18 h Trio Jacob Música

Dilluns 23 A les 19.30 h Lana del Rey by Guillem Gené Música

Dimarts 24 A les 19 h Decreixement turístic: què és i per què és necessari? Conferència

Dimecres 25 A les 19.30 h Joan Blau Música

Dijous 26 A les 17.30 h Robòtica amb material reciclat Activitat familiar

Dijous 26 A les 19 h Melisa Bertossi & Matías Muñoz Música

Divendres 27 A les 20.30 h Orientació empresarial Conferència

Dissabte 28 A les 19 h Trio desconcierto: El llegat de Granados a través de la guitarra Música

Dilluns 30 A les 19 h Situació actual del mercat immobiliari Conferència

Dimarts 31 A les 10 h Poble Sec: Història del barri, guerra civil i modernisme Sortida

Dimarts 31 A les 19 h Conceptes bàsics de meteorologia i riscos naturals a Catalunya Conferència
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AGENDA

FEBRER
Del 2 al 27 De 9 a 22 h WeloMusic Exposició

Del 3 al 26 De 9 a 22 h El Pressentiment Exposició

Dimecres  1 A les 7 h Bages Sortida

Dimecres 1 A les 19 h Entregar-me a la vida Conferència

Dijous 2 A les 19 h Viure i conviure Conferència

Divendres 3 A les 20.30 h Orientació empresarial Conferència

Dilluns 6 A les 19.30 h Can Deu Poesia Poesia

Dilluns 6 A les 19 h Inauguració exposició “WeloMusic” Inauguració

Dijous 9 A les 19 h 50 Pressentiments. Armes per interrompre el sentit del món Conferència

Dimarts 7 A les 19 h Polítiques pel decreixement Conferència

Dimecres 8 A les 19.30 h Montserrat Roig: Sempre que escric una cosa és perquè no 

entenc el que veig

Música i poesia

Dijous 9 A les 19 h Inauguració exposició “El Pressentiment” Inauguració

Dissabte 11 A les 19 h Una música gran en mans petites Música

Dilluns 13 A les 19 h L’existència contra la tradició Conferència

Dimarts 14 A les 11.30 h Visita guiada a l’estació meteorològica Visita

Dimarts 14 A les 19 h Pla de marqueting per a la comercialització de vivendes Conferència

Dijous 16 A les 19 h Vi&Swing Música

Divendres 17 A les 18.30 h Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce 1080 Bruxelles Cinema i debat

Dissabte 18 Per confirmar La Serra del Corredor entre Caldetes i Lavanera Sortida

Dilluns 20 A les 19 h Psicologia a l’abast de tothom Conferència

Dimarts 21 A les 18 h Bolivia desde los cimientos Videofòrum

Dimecres 22 A les 19 h Romanie(pintura), Diego Picabea(escultura), Joan 

Murenu(Música)

Documental

Dijous 23 A les 17.20 i 

18.15 h

No et quedis sense el teu maquillatge de Carnestoltes Activitat familiar

Dissabte 25 A les 17 h Rua de Carnestoltes Activitat familiar

Dissabte 25 A les 18.30 h Guitar Circus Música

Dilluns 27 A les 19 h La mobilitat sostenible a les Corts és possible Conferència

Dimarts 28 A les 10 h Gran Via de les Corts Catalanes. El modernisme desconegut Sortida

Dimarts 28 A les 10 i 11 h Aprenem què és una estació meteorològica i la meteorologia Activitat per escoles

Dimarts 28 A les 19 h El filòsof de la serenitat. Un coach moral Conferència
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AGENDA

MARÇ
De l’1 al 31 De 9 a 22 h Eco Art Exposició

Del 2 al 30 De 9 a 22 h La pluja balla descalça- Galeria de poemes Exposició

Dimecres 1 A les 7.30 h Ripollès Sortida

Dimecres 1 A les 19.30 h La menopausa Conferència

Dijous 2 A les 19 h Guia antiestrés per a la venda del meu habitatge Conferencia

Divendres 3 A les 19 h Inauguració exposició “Eco Art” Inauguració

Divendres 3 A les 20.30 h Orientació empresarial Conferència

Dilluns 6 A les 19 h Inauguració exposició “La pluja balla descalça-Galeria de poemes” Inauguració

Dilluns 6 A les 19.30 h Can Deu Poesia Poesia

Dimarts 7 A les 19 h El malestar de la cultura Conferència

Dimecres 8 A les 19 h Masculinitat i feminitat Conferència

Dijous 9 A les 19 h Vi&Swing Música

Divendres 10 A les 19.30 h En busca de la llibertat: dones que van lluitar per la igualtat d’oportunitats Conferència

Dilluns 13 A les 19 h Es pot ser feliç a la feina? Conferència

Dimarts 14 A les 19 h Cuinar retenint nutrients Conferència

Dimecres 15 A les 19 h Adrián Cardona(pintura), Mariano Torres(música), Julio Herranz(poesia) Documental

Divendres 17 A les 18.30 h El día que Nietzsche lloró Cinema i 

debat

Dilluns 20 A les 18 h La memòria de l’aigua Teatre

Dimarts 21 A les 17.30 i 

18.30 h

Sumisolistes Música

Dimecres 22 A les 19 h Passat, present i futur de les fonts naturals de la Serra de Collserola Conferència

Dijous 23 A les 17.30 i 

18.30 h

Sumisolistes Música

Divendres  24 A les 10 h Les entranyes de la ciutat: dipòsit de regulació d’aigües pluvials Sortida

Divendres 24 A les 17.30 i 

18.30 h

Sumisolistes Música

Dissabte 25 Per 

confirmar

Del Figaró a Sant Martí de Centelles pel Cingles del Bertí Sortida

Dissabte 25 A les 19 h Les joies del romanticisme Música

Dilluns 27 A les 19 h Psicologia a l’abast de tothom Conferència

Dimarts 28 A les 18 h Voces de Latinoamérica Videofòrum

Dimecres 29 A les 18.30 h Concert novell professional Música

Dijous 30 A les 19 h El món de les aigües mineromedicinals, aigües minerals naturals i 

aigües termals

Conferència

Dijous 30 A les 19 h Va de Swing Duo Música

Divendres 31 A les 18.30 h Concert mètode Suzuki Música

Divendres 31 A les 20 h Els engranatges màgics de música, llum i color: La font màgica de 

Montjuïc

Sortida
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MAPA

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabtes de 9 a 22 h 
i diumenges de 10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda i dotat d’anell 
magnètic

Bus: H8, H10, 59, 66, 78, V7 i N0 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
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