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INSCRIPCIONS

RENOVACIONS
DEL 27 DE FEBRER AL 10 DE MARÇ
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
NOVES INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 13 DE MARÇ
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici activitats d’abril: dilluns, 3 d’abril
Finalització activitats de juny: dilluns, 26 de juny
Període de devolucions: del 27 de febrer al 17 de març

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA

· 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 en línia 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 pro-
porcioneu aquesta documentació.
• En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller inscrit, 
haurà de notificar-ho durant el període de devolucions.
• En tots aquells tallers que s’hagin d’anul·lar per no tenir un 
nombre de mínim de participants s’efectuarà la devolució 
íntegra a les persones inscrites.
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es 
retornaran els diners de la inscripció, tret de les persones 
que presentin un informe mèdic o de canvi d’horari de feina
que demostri que no pot realitzar aquell taller.
• La direcció del centre es reserva el dret a canviar el pro-
fessor 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 pú-
blic no s’interrompran els tallers, únicament els dies festius 
de calendari no es realitzaran els cursos. Els festius que 
corresponen a aquest trimestre són: 14 i 17 d’abril, 1 de 
maig i 5 de juny. 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, estarà exempt del paga-
ment de la matrícula.
• Totes aquelles persones que pateixin alguna malaltia re-
lacionada amb la pèrdua de la memòria, un trastorn o se-
gueixin algun tipus de tractament que pugui alterar la seva 
capacitat psicomotriu o cognitiva hauran d’informar-ho a 
l’hora d’inscriure’s a un taller, perquè els monitors n’estiguin 
informats. La direcció del centre declina tota responsabili-
tat, excepte en l’horari de realització de l’activitat, de tal ma-
nera que és aconsellable que aquestes persones vinguin 
acompanyades quan entrin i surtin de l’aula de realització 
de l’activitat.
• La inscripció d’un taller significa l’acceptació d’aquesta 
normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
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NOTA IMPORTANT: Tots els tallers 
són de continuació del trimestre ante-
rior anterior, tret dels que s’indiqui que 
són de novetat.

HUMANÍSTICS 
I CIÈNCIES SOCIALS

COMPRENDRE EL SEGLE XX: 
DE LES GUERRES MUNDIALS A 
LA CONSTRUCCIÓ D’EUROPA 

N
DEL 3 D’ABRIL 
AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Preu: 63,40 €

El segle XX ha estat testimoni d’alguns 
dels fets més tràgics que ha viscut la 
humanitat al llarg de la seva història. El 
desenvolupament tecnològic i les dues 
grans guerres mundials van acabar 
amb l’opulència d’Europa i van perme-
tre als EUA convertir-se en una potèn-
cia mundial. A partir de mitjan segle el 
món es va dividir en dues grans esferes 
d’influència oposades, dominades pel 
capitalisme i el comunisme, ideologies 
que es van enfrontar fins a la dècada 
dels noranta. La caiguda del comunis-
me ha deixat pas a l’hegemonia nord-
americana, ha possibilitat a Europa 
iniciar el camí de la unió i ha permès 
al capital apoderar-se del món. Un lle-
gat, aquest, que amenaça el progrés a 
principi del segle XXI.

MONOGRÀFICS

TALLERS
TALLERS
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TALLERS

ANEM D’EXPOSICIÓ

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
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: 63,40 €

Horaris orientatius en funció de la 
reserva dels museus. Lliurament del 
programa dels grups A i B: el dimarts 
4 d’abril, a les 11 h, al Centre Cívic 
Can Deu. Lliurament del programa 
dels grups C i D: el dimarts 4 d’abril, 
a les 17 h, al Centre Cívic Can Deu.

INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA
N

DEL 4 D’ABRIL 
AL 6 DE JUNY
Dimarts, d’ 11 a 12 h
Preu: 49,73 €

Aquests taller va dirigit a tots aquells 
que vulguin tenir coneixements bàsics 
dels principals compositors i grans 
peces de la història de la música.  
També aprendran  a reconèixer els 
instruments i les diferents tessitures 
vocals en una audició. 

HISTÒRIA DEL CINEMA 
N

DEL 4 D’ABRIL 
AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €

Recorregut cinematogràfic des del 
seu naixement, passant pel  cinema 
mut, el sonor, els films en color,  fins 
als anys noranta del segle XX. 

 
DONES DEL MÓN

N
DEL 4 D’ABRIL 
AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Preu: 49,73 € 

Ens aproparem a les dones de dife-
rents cultures i àrees geogràfiques 
per conèixer la seva situació, quin 
paper tenen en cada societat i quines 
són les seves lluites. Parlarem també 
de globalització i diversitat cultural 
des d’una perspectiva de gènere.

ANÀLISI DEL COMPORTAMENT 
NO VERBAL

N
DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 18 a 19 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

L’anàlisi del comportament no verbal 
de l’ésser humà és una eina molt útil 
en moltes tasques i àmbits. No només 
ens comuniquem a través de les pa-
raules sinó que fem ús dels gestos i 
moviments, de la postura, les mirades 
i expressions facials... exterioritzem 
tot allò que pensem i sentim sense 
ser-ne conscients. En aquest taller 
aprendrem les eines necessàries per 
detectar, analitzar i interpretar la co-
municació no verbal, que sorgeix dels 
processos psicològics interns, i a ser 
conscients (o almenys una mica més) 
del nostre propi comportament no 
verbal.
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CRIMINALÍSTICA 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

GRAFOLOGIA 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

EL SEGLE D’OR DE LES 
LLETRES I LES ARTS 
ESPANYOLES

N
DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, d’ 11 a 12 h
Preu: 49,73 €

Ens centrarem a estudiar l’art però 
també la literatura, el teatre, i la músi-
ca d’aquest període tan destacat.
 

COM HA CANVIAT 
BARCELONA

N
DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €

Reflexions al voltant dels canvis urba-
nístics que ha sofert la nostra ciutat. 
Per entendre-ho farem un viatge en el 
temps i estudiarem els edificis innova-
dors que han estat rellevants per a la 
ciutat de Barcelona.  

 

CREACIÓ LITERÀRIA

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 17.30 a 19 h
Grup B: dimecres, de 19 a 20.30 h
Preu: 63,40 € + 1,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

LES OMBRES D’EUROPA: 
RÚSSIA, ELS BALCANS I 
ISRAEL

N
DEL 5 D’ABRIL 
AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Preu: 63,40 €

Europa va patir durant la primera mei-
tat del segle XX els dos conflictes més 
sagnants de la seva història. La seva 
reconstrucció va donar lloc a la forma-
ció de la Unió Europea, el primer pas 
per assolir la pau i la prosperitat al 
continent. Però durant la segona mei-
tat de segle XX i les primeres dèca-
des del XXI han perdurat focus on la 
inestabilitat política i el conflicte armat 
ens assenyalen on són les ombres 
d’Europa. En aquest curs analitzarem 
tres ferides: la guerra dels Balcans, 
els límits amb Rússia i el conflicte 
d’Ucraïna, i la lluita de religions a Je-
rusalem.

LA VOLTA AL MÓN A TRAVÉS 
DELS MUSEUS

N
DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 16.30 a 18 h
Preu: 63,40 €

TALLERS
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A partir d’imatges, audiovisuals i recur-
sos virtuals, visitarem les col·leccions i 
exposicions dels museus més impor-
tants del món, parant atenció a la seva 
història i trajectòria, el valor dels fons i 
les línies expositives actuals.

LA CULTURA AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE

N
DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 16.30 a 18 h 
Preu: 63,40 €

A través de les arts visuals, la literatu-
ra, el teatre, el cinema, els mitjans de 
comunicació i les noves tecnologies, 
analitzarem els discursos i represen-
tacions masclistes, reflexionarem 
sobre els estereotips de gènere i el 
paper de les dones en les indústries 
culturals, i descobrirem nous imagina-
ris, més justos i igualitaris.

CIUTATS AMB ART
N

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 18 a 19.30 h
Preu: 63,40 €

A partir d’imatges, audiovisuals i re-
cursos virtuals, viatjarem des de la 
distància fins a diferents ciutats del 
món com Londres, París o Nova York 
i en visitarem els carrers, centres de 
creació, les galeries i els museus per 
conèixer l’actualitat de la seva vida ar-
tística i cultural.

COMUNITAT DIGITAL

FOTOGRAFIA DIGITAL 
NIVELL AVANÇAT 

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera rèflex digital

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

FOTOGRAFIA DIGITAL INICIACIÓ

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera rèflex digital

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 
MITJÀ

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: cal portar la pròpia cà-
mera rèflex digital.

TALLERS
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Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

SEMINARI:
CIBERSEGURETAT

N
DEL 6 AL 27 D’ABRIL
Dijous, de 19 a 22 h
Preu: 59,68 €

A internet, els usuaris són el punt més 
vulnerable en la cadena de la segure-
tat, en part a causa del seu desconei-
xement, que pot ocasionar incidents 
que posin en risc la confidencialitat i 
integració d’informació sensible. Teniu 
el coneixement necessari per navegar 
amb tranquil·litat i seguretat a internet?

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
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: 63,40 €

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 16 a 17.30 h
Preu: 63,40 €

PATCHWORK
N

DEL 3 D’ABRIL 
AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: cal portar fil, agulla, 
regla, retolador que s’esborra amb 
l’aigua, base de tall, tisores, o cúter 
rodó, agulles Sharp, paper d´aplicació, 
fil mouliné, retalls de teles de cotó,  
una llisa, tovallola o samarreta.

És una disciplina que consisteix a 
unir trossos de tela per formar un di-
buix i  amb els quals es confeccionen  
bosses, cobrellits, tapissos, catifes, 
etcètera.

GANXET, NIVELL INICIAL 

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
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 de gruix mitjà.

Aquest curs és per a aquelles perso-
nes que ja l’han cursat en el trimestre 
anterior.

SCRAPBOOKING  

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €  
Observacions: tisores, cinta adhesi-
va de doble cara, regla cúter, llapis i 
planxa goma.
 

TALLERS



9

PINTURA AMB AQUAREL·LA 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Preu: 63,40 €

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 16 a 17.30 h
Preu: 63,40 €

ARTTERÀPIA
N

DEL 4 D’ABRIL 
AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 63,40 €
Observacions: cal portar el primer dia 
de classe, bloc de dibuix, llapis, goma, 
carbonet, llapis de colors, retoladors, 
pinzell i pintura acrílica. 

L’artteràpia és una disciplina que uti-
litza l’art i els mitjans visuals per tal de 
desenvolupar la capacitat de reflexió, 
comunicació, expressió i creixement 
personal.
No és una activitat recreacional o una 
classe artística, encara que en pu-
guem gaudir. Ens basarem en el pro-
cés creatiu de cadascú a fi d’ajudar 
a resoldre conflictes i problemes, des-
envolupar habilitats socials, controlar 
el temperament i reduir l’estrès.

CREEM EL NOSTRE PROPI 
FANZINE. CÒMIC I 
AUTOEDICIÓ

N
DEL 4 D’ABRIL 
AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a 22 h
Preu: 63,40 €
Observacions: cal portar ordinador 
portàtil 

Ens aproparem a la història i el llenguat-
ge del còmic a partir d’obres i figures de 
referència. Analitzarem diverses publi-
cacions i aprofundirem en l’univers del 
fanzine i l’autoedició. A través d’exercicis 
pràctics, desenvoluparem un enfoca-
ment i una proposta gràfica i aprendrem 
com fer la nostra pròpia publicació.

LLENGÜES

ITALIÀ CONVERSA       

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY 
Dilluns, de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

ALEMANY NIVELL MITJÀ

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, d’11 a 12 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior o tenen el nivell A1-A2 (un 
o dos anys d’experiència).

TALLERS
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INICIACIÓ A L’ALEMANY 

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

RUS NIVELL MITJÀ

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

ITALIÀ  NIVELL MITJÀ   

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA      

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
Observacions: curs impartit en italià 

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

INICIACIÓ A L’ITALIÀ 

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 18 a 19 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja l’han cursat en el trimes-
tre anterior.

FRANCÈS 

DEL 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY
Grup A (Iniciació): divendres, de 
12.30 a 13.30 h
Grup B (Nivell mitjà): divendres, de 
13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

Aquests cursos van dirigits a aquelles 
persones que ja els han cursat en el 
trimestre anterior.

TALLERS
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BALLS I DANSES

DANSA CONTEMPORÀNIA  

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a  21.30 h
Preu: 49,73 €

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup A (Iniciació): dimarts, de 19.30 
a 20.30 h 
Preu: 49,73 €

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup B (Nivell mitjà): dimecres, de 
19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 €

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup C (Iniciació): dijous, de 20 a 
21 h 
Preu: 49,73 €

Cal inscriure-s’hi amb parella.
Aquests cursos van dirigits a aquelles 
persones que ja l’han cursat en el tri-
mestre anterior.

INICIACIÓ AL LINDY HOP-SWING

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 49,73 €

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup B: divendres, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €

Aquests cursos van dirigits a aquelles 
persones que ja els han cursat en el 
trimestre anterior.
És necessari apuntar-s’hi amb pare-
lla però si no n’has trobat vine i te’n 
buscarem!

MODERN JAZZ  

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

RUMBA CATALANA 

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €

SEVILLANES

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup A: dijous, de 19 a 20 h 
Grup B: dijous, de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €

INICIACIÓ AL COUNTRY

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 13.30 a 14.30 h
Preu: 49,73 €

Aquest curs va dirigit a aquelles per-
sones que ja els han cursat en el tri-
mestre anterior.

TALLERS
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SALUT I BENESTAR 

IOGA NIL

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres, de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dilluns i dimecres, de 10.15 
a 11 h
Preu: 63,40 €

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.

HIPOPRESSIUS I SÒL PÈLVIC 

DEL 3 D’ABRIL 
AL 26 DE JUNY 
Grup B: dilluns, d’ 11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup A: 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 recolzant-se sobre si 
mateix. El nostre sòl pèlvic i la muscu-
latura que el componen es debiliten i 
la força de la gravetat fa la resta. Igual 
en homes com en dones, els exercicis 
hipopressius relaxen el diafragma i la 

cadena muscular posterior (lumbars), 
tonifiquen i enforteixen el sòl pèlvic i 
la paret abdominal, afinen la cintura i 
aporten estabilitat a la nostra columna 
vertebral.

GESTIÓ EMOCIONAL I 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL 

N
DEL 3 D’ABRIL
AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Preu: 63,40 €

Aquest taller ens convida a endinsar-
nos en el món de les emocions, a re-
conèixer el rol que prenen en la nostra 
vida, i a posar en pràctica tècniques 
que ens ajuden a reconduir reaccions 
emocionals. A més, s’exploraran dife-
rents camins i tècniques per potenciar 
el nostre autoconeixement i desenvo-
lupament personal per viure una vida 
més plena. 
Alguns dels temes que es tracta-
ran són l’autoestima, l’assertivitat, 
l’acceptació, l’empatia, l’estrès, 
l’autocontrol, les relacions interper-
sonals, la intel·ligència emocional, la 
motivació i els valors, entre altres. 

IOGUILATES 

DEL 3 DE D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Grup B: dilluns, de 17.30 a  18.30 h
Preu: 49,73 € 

DEL 7 DE D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 € 

TALLERS

N



13

ASHTANGA VINYASA IOGA  

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
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 seqüèn-
cia poderosa de postures que fem 
gràcies al treball amb la respiració, la 
concentració i la calor que ens propor-
cionen les salutacions al sol A i B al 
començament de la classe. L’objectiu 
és arribar al que es coneix com a me-
ditació en moviment.

MINDFULNESS I REDUCCIÓ DE 
L’ESTRÈS

N
DEL 3 D’ABRIL 
AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Preu: 63,40 €

En aquest taller interactiu s’exploraran 
diferents aplicacions de la pràctica del 
mindfulness per poder-la integrar en 
la vida diària. Es treballaran maneres 
amb les quals aquesta tècnica pot 
afavorir, entre altres coses, a la ges-
tió de les nostres emocions amb més 
capacitat i consciència d’elecció de 
resposta en diferents situacions. 

OSTEOPILATES

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

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

SEMINARI: COACHING A TRAVÉS 
DELS VALORS

N
DEL 15 AL 22 DE MAIG
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Preu: 19,89 €

En els últims anys, hem descobert 
la importància de la gestió emocio-
nal i les habilitats socials en la nostra 
vida. Sabem que en gran mesura l’èxit 
acadèmic, professional i personal es-
tan relacionats amb el desenvolupa-
ment de la nostra intel·ligència emo-
cional. La presa de consciència dels 
valors que ens mouen ens ajuda en 
la construcció de la nostra emocio-
nalitat i en allò que fem. La majoria 
de professionals que treballem en 
processos de creixement personal i 
gestió del canvi sabem que en gran 
mesura part d’aquest èxit són els 
nostres valors. Aprendre a identificar 
quins valors ens mouen és una opor-
tunitat per promoure el nostre desen-
volupament i focalitzar-nos en com 

TALLERS
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assolir el nostre èxit personal. Els va-
lors són essencials en la nostra vida, 
són l’energia que hi ha darrere de les 
nostres metes i defineixen els nostres 
comportaments. La finalitat del curs 
és acompanyar les persones a pren-
dre consciència dels valors que els 
mouen, identificar si aquests estan 
alineats amb la seva “realitat vital“, i 
ajudar-los a definir els seus objectius 
establint plans d’acció concrets que 
garanteixin la consecució i l’èxit.

IOGA PER A TOTHOM   

DEL 4 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, de 9.30 a 
10.15 h

Grup B: dimarts i dijous, de 10.15 a 
11 h
Preu: 63,40 €

HATHA-IOGA

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts, de 20 a 21 h

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup E: dimecres, d’11.30 
a 12.30 h 
Grup D: dimecres, de 20 a 21 h

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup C: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 €

PILATES NIVELL INTERMEDI AMB 
TONIFICACIÓ 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, d’11.30 a  12.30 h
Preu: 49,73 €

Ens basarem en els cinc principis bà-
sics de pilates, en la cura de la colum-
na vertebral i a enfortir la musculatura, 
augmentant la intensitat en els exerci-
cis. Consciència corporal, estabilització 
i moviments dinàmics. El nostre objectiu 
és estilitzar, tonificar, guanyar en resis-
tència i aprendre a controlar els nostres 
moviments. Curs per a persones que ja 
tinguin nocions bàsiques de pilates.

TAI-TXI  

DEL 4 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, d’11.15 a 
12 h
Grup B: dimarts i dijous, de 12 a 
12.45 h
Preu: 63,40 €

PILATES  

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h 

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Grup D: dimarts, de 21 a 22 h

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Grup G: dijous, de 21 a 22 h

TALLERS
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DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup H: divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €

ESTIRAMENTS   

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €

POSA’T EN FORMA   

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dimarts, de 16.30 a 17.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: intensitat mitjana-alta 
Cal dur roba còmoda, calçat apropiat, 
tovallola i aigua.

Manteniment del cos amb exercicis i 
jocs per aconseguir una bona tonifica-
ció, elasticitat, resistència i força per 
estar més sans. 

PILATES  DONA  

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Grup A: dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

TÈCNICA ALEXANDER  

DEL4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup A :dimarts, de 17.30 a 18.30 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.

GIMNÀSTICA DOLÇA PER 
A MÉS GRANS DE 60 ANYS  

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY 
Dimecres, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 41,10 €

Gimnàstica suau que combina una 
sèrie d’exercicis, els quals ens ajuda-
ran a treballar i desenvolupar la resis-
tència, la força, la flexibilitat, l’equilibri 
i la consciència corporals.

IOGA

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY 
Dimecres, de 19 a 20 h  
Preu: 49,73 €

GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

LA CIÈNCIA DE LA FELICITAT: 
COM AUGMENTAR LA NOSTRA 
FELICITAT

N
DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 63,40 € 

Tot i que la felicitat i el benestar són 
subjectius, en els últims anys nom-
brosos estudis científics han revelat 
algunes de les claus que ens ajuden 
a potenciar-los.

TALLERS
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PARLEM DE SEXUALITAT  

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 18 a 19 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 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY
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 a objectiu millorar la tonificació, 
la flexibilitat i la resistència cardiovas-
cular. S’introdueixen també continguts 
de musicoteràpia com la repercussió 
de la música en l’estat anímic i la 
resposta motora davant de diferents 
ritmes. Apte per a totes les edats.

ESTIRAMENTS PER TENIR UN 
GRAN DIA 

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €

IOGA INTEGRAL  

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

Sessió de ioga terapèutic que combina 
el hatha ioga i el raja ioga i ens ajuda 
a purificar i controlar el cos i la ment.

RELAX I MEDITACIÓ  
N

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €

IOGA PER A EMBARASSADES
N

DEL 7 DE D’ABRIL 
AL 16 DE JUNY
Divendres, de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €

EXPRESSIÓ CORPORAL
N

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 18 a 19.30 h
Preu: 63,40 €

El taller perfecte per fer volar la 
imaginació i trobar noves maneres 
de dir i expressar. Idearem i crearem, 
aportant la nostra visió i la nostra 

TALLERS
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CANT 

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
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 natu-
ral, el ritme i la improvisació. L’objectiu 
és alliberar de la veu i comprendre la 
tècnica vocal per aplicar al cant.

MEDI AMBIENT

BIJUTERIA RECICLADA 
N

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 9 a 10.30 h
Preu: 63,40 €
Observacions: cal portar materials 
trencats en desús que tingueu, com 
per exemple, cremalleres, botons, 
càpsules de cafè, taps, suros, bosses 
de plàstic, trossos de teixits, samarre-
tes, etcètera. I el material següent per 
treballar: tisores, cola de bijuteria o 
pistola de silicona.

Crearem arracades, collars, fermalls, 
etcètera, a partir de diversos mate-
rials reciclats, trencats o en desús.

sensibilitat i utilizarem la nostra 
imaginació per explicar i emocionar 
a qui ens escolta. Alliberarem el 
nostre cos per ser-ne conscients, 
treballarem les nostres capacitats i 
limitacions expressives i trobarem  la 
nostra manera de dir personal.

IMPROVISACIÓ
N

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Divendres, de 20.30 a 22 h
Preu: 63,40 €

Ens aproparem a les tècniques de 
la improvisació per desenvolupar la 
creativitat i l’espontaneïtat. Explora-
rem les nostres capacitats expressi-
ves i de comunicació des d’una meto-
dologia lúdica i participativa.

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 7 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
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 con-
cepte de fotocòpies)

MÚSICA I VEU 

GUITARRA INICIACIÓ

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup C: dimarts, de 18.30  a 19.30 h 
Grup A: dimarts, de 19.30 a 20.30 h 

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY 
Grup B: dijous, de 17.30  a 18.30 h  
Preu: 49,73 €

TALLERS
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SLOW DESIGN / UPCYCLING
N

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 10.45 a 12.15 h
Preu: 63,40 €
Observacions: cal portar la peça de 
roba que es vulgui reciclar, guix o re-
tolador, cinta mètrica, cola tèxtil, tiso-
res, agulla, descosidor i fils.

Voleu descobrir què significa slow fas-
hion? Voleu saber com podeu reduir 
el consum de roba? Us sona d’alguna 
cosa el terme upcycling? En aquest 
taller aprendrem a actualitzar, trans-
formar o personalitzar totes aquelles 
peces de roba que tenim oblidades 
a l’armari, reinterpretant-les, modifi-
cant-les, deconstruint-les, refent-les, 
etcètera, podrem canviar-ne les mi-
des, les mànigues, els baixos... com-
binar parts de diferents peces de roba 
i teixits, introduir elements decoratius 
creats per nosaltres... les possibilitats 
són infinites!

JUGANT AMB SAMARRETES 
N

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Dimecres, de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €
Observacions: cal portar la samarreta/
es que es vulgui reciclar, guix o reto-
lador, cola tèxtil, tisores, agulles, fil, 
pintura i cinta de carrosser.

Reciclatge DIY de samarretes de 
manera senzilla i sense tenir conei-
xements de costura. Amb l’eslògan 
“Cap samarreta acabarà a la bros-
sa!” traurem tot el partit a les nos-
tres samarretes amb diferents 
mètodes aplicats individualment 

segons cada cas, com podria ser 
“personalitzant-les” amb la tècnica 
del “cutting” per crear calats i relleus, 
mitjançant l’aplicació d’altres teixits, 
estampacions artesanals amb planti-
lles, emmascarats o dibuixant direc-
tament, creant serrells, canviant la 
forma mitjançant nusos, convertint-
les en altres peces de roba, com ara 
vestits, faldilles, etcètera. Si tot això 
no fos possible per l’estètica o l’estat 
de la samarreta orig inal, sempre po-
drem transformar-la en coixins, bos-
ses de la compra, ninotets, etcètera, i, 
per acabar, aprendrem a tallar-les per 
fer un cabdell de drapets i teixir una 
catifa!

FAMILIARS

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS  

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY
Grup C: Dimecres, de 16 a 17 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompanyats 
d’un adult.
Preu: 49,73 € 

Grup A: Dimecres, de 17 a 18 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompanyats 
d’un adult.
Preu: 49,73 € 

Grup B: Dimecres, de 18 a 19 h
Dirigit a infants de 2 a 3 anys 
acompanyats d’un adult.
Preu: 49,73 € 

TALLERS
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INFANTILS

MANUALITATS INFANTILS
N

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY 
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 41,10 €+ 5 € material
Observacions: dirigit a infants de 5 a 
8 anys.

Aquest tipus d’activitats contribueixen 
al desenvolupament integral dels in-
fants en la seva educació, ja que les 
combinacions de formes i colors per-
meten desenvolupar la imaginació i la 
creativitat.

GASTRONOMIA
I ALIMENTACIÓ

CUINA DEL SUD-EST ASIÀTIC 

DEL 3 D’ABRIL AL 26 DE JUNY 
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Preu: 63,40 € + 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, les varietats d’arrossos i els con-
diments ofereixen un panorama com-
pletament desconegut per als amants 
del bon menjar. Veurem com contrària-
ment a la nostra creença, hi ha moltes 
varietats d’arròs, de pastes, de salses i 
diverses maneres de coure, fregir i tre-
ballar amb aquests ingredients.

Es prepararan noves receptes res-
pecte al trimestre anterior.

SEMINARI: CUINA TAILANDESA

DEL 4 AL 25 D’ABRIL
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 29,83 € + 15 € material

Es prepararan noves receptes res-
pecte al trimestre anterior.

MARIDATGE DE FORMATGES
N

DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY 
Dijous, de 20 a 21.30 h
Preu: 63,40 € + 36 € material

Una bona combinació de formatges i 
vins pot resultar un autèntic plaer al 
paladar. Com es fa? Quin és el mari-
datge perfecte? Es proposa descobrir 
i practicar l’art de trobar maridatges 
perfectes entre formatges nacionals 
i d’importació amb una selecció de 
vins, i aprendre regles de maridatge 
que cal tenir en compte per poder as-
saborir tots dos productes alhora.

CUINA DE PRIMAVERA 
N

DEL 5 D’ABRIL AL 7 DE JUNY 
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Preu: 63,40 € + 25 € material

Arriba la primavera i cal un canvi en 
l’alimentació. Com? T’explicarem quins 
aliments podeu menjar i com preparar-
los per obtenir-ne d’ells els nutrients i 
l’energia que es necessiten en aquesta 
temporada. Només aliments vegetals.

TALLERS
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SEMINARI: TAPES ELABORADES 
DIM SUM

N
DEL 2 AL 23 DE MAIG
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 29,83 € + 15 € material

Taller pràctic en què aprendrem part 
de la cultura xinesa a través de les se-
ves “tapes”: el dim sum. Platets petits 
molt variats en ingredients i formes de 
cocció.

SEMINARI: DESCOBRIM ELS 
CEREALS

N
DEL 5 AL 19 D’ABRIL
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 22,37 € + 7,49 € material

Per saber-ho tot sobre els cereals in-
tegrals. Quines són les seves propie-
tats, com podeu preparar-los. Moltes 
receptes per a una alimentació diària 
sana i variada.

SEMINARI: DESCOBRIM 
LES VERDURES 

N
DEL 26 D’ABRIL 
AL 10 DE MAIG
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 29,83 € + 7,5 € material

Per saber-ho tot sobre els cereals in-
tegrals. Quines són les seves propie-
tats, com podeu preparar-les. Moltes 
receptes per a una alimentació diària 
sana i variada.

SEMINARI: RECEPTES RÀPIDES 

DEL 24 DE MAIG AL 7 DE JUNY
Dijous, de 20 a 21.30 h
Preu: 29,83 € + 10 € material

Farem receptes senzilles per preparar 
amb poc temps un menjar equilibrat, 
variat i gustós amb ingredients natu-
rals i saludables.
Es prepararan noves receptes res-
pecte al trimestre anterior.

TALLERS
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MONOGRÀFICS

ACTIVITATS
CULTURALS 

ACTIVITATS CULTURALS 

EXPOSICIONS  

PETITES PETJADES EN L’OBLIT  

DEL 4 AL 27 D’ABRIL
A càrrec de: FimsArt 
fimsart.com 
Tècnica: miniaturisme
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimecres, 5 d’abril, a les 
18 h 

Aquest nou projecte pretén reviure els 
comerços amb els quals molts de no-
saltres hem crescut i que avui en dia 
van desapareixent dels nostres cos-
tums. Una mirada a les vides rere el 
taulell, a la proximitat entre els éssers 
humans i la voluntat de no caure en 
l’oblit. Detallisme fet a mà, amb l’argila 
polimèrica com a material base i amb 
el qual FimsArt va iniciar un viatge 
creatiu ara ja fa més de cinc anys. 
Aquesta vegada, però, ha fusionat 
diversos materials i tècniques, com la 
fusta i la costura, entre altres. 
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ACTIVITATS CULTURALS 

ACOLORINT VIDA 

DEL 3 AL 30 DE MAIG 
A càrrec de: Cristina Aguilera
cristinaaguileraart.wixsite.com/cristi-
naaguileraart
Tècnica: il·lustració
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 9 de maig, a les 
19 h 

Cristina Aguilera, il·lustradora infantil 
i juvenil. Creativa, versàtil i orienta-
da a resultats. Després de sis anys 
d’estudis en una escola artística es-
pecialitzada tinc diversos treballs edi-
tats a més de publicacions a la xarxa 
que inclouen contes infantils, llibres, 
agendes, il·lustracions per a decoració, 
blogs, cartells, portades, tires còmi-
ques, còmic i fins i tot la il·lustració in-
tegral d’una baralla de tarot exclusiva. 
Aquesta exposició és una recopilació 
de diversos treballs meus, tant perso-
nals com encàrrecs, que reflecteixen la 
meva manera de veure el món. Totes 
les peces destaquen per tenir molts 
colors i vitalitat, a més de representar 
la vida quotidiana amb un toc màgic.

ENTRE EL CEL I LA TERRA

DEL 2 AL 28 DE JUNY
A càrrec de: Mariangel Beltran
Tècnica: guaix i pintura acrílica 
Lloc: primer pis
Inauguració: dimecres, 7 de juny, a les 
19 h 

L’any 2016 tenia la necessitat 
d’expressar-me i vaig poder fer-
ho, pintant. Quan vaig tenir fets uns 
quants quadres, tots ells relacionats  
amb la natura, em vam venir ga-
nes d’ensenyar-los, compartir-los... i 
per tant, exposar-los. D’aquí sorgeix 
aquesta exposició, tan sentida i signi-
ficativa, que dedico al meu marit es-
timat.

F
ot

og
ra

fia
: C

ris
tin

a 
A

gu
ile

ra

F
ot

og
ra

fia
: M

ar
ia

ng
el

 B
el

tr
an



23

ACTIVITATS CULTURALS

SORTIDES CULTURALS 

Aquestes sortides inclouen un guia 
exclusiu per al grup i la durada aproxi-
mada és de dues hores.
Inscripcions: a partir del 13 de març, 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

LA BARCELONA MÀGICA

DIJOUS, 20 D’ABRIL
A les 11 h
Punt de trobada: sortida de Metro 
Drassanes. Davant del Centre d’art 
Santa Mònica a la Rambla
Preu: 9,95 €

A la ciutat de Barcelona hi ha molts 
símbols esotèrics, misteris poc cone-
guts i llegendes de bruixes, maledic-
cions i alquimistes. Us atreviu seguir 
aquest itinerari?

LA BIBLIOTECA 
ARÚS I LA MAÇONERIA

DIJOUS, 25 DE MAIG
A les 11.15 h
Punt de trobada: av. Vilanova canto-
nada amb pg. Sant Joan (sortida me-
tro i tren)
Preu: 9,95 €

En aquesta sortida coneixereu el fun-
cionament d’una de les biblioteques 
amb més història de la nostra ciutat. 
Fundada al 1895 per Rossend Arús, 
va ser la primera biblioteca pública 
que avui conserva una gran col·lecció 

bibliogràfica des del segle XIX fins 
a principis del segle XX, amb docu-
ments vinculats al moviment obrer, a 
l’anarquisme i a la maçoneria.

CONFERÈNCIES 

Totes les conferències es 
realitzen a la sala d’actes i són gratuïtes
Cal inscriure-s’hi prèviament per par-
ticipar-hi, per poder-vos avisar en cas 
que s’anul·li.

PSICOLOGIA I CONEIXEMENT 
PERSONAL

PSICOLOGIA A L’ABAST DE 
TOTHOM  

DILLUNS, 15 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de: Montse Rovira, psicòlo-
ga. Membre associat i superviso-
ra internacional en teràpia racional 
emotiva conductual i teràpia cognitiva 
conductual de l’Albert Ellis Institute de 
Nova York. 

Montse Rovira dinamitza aquestes 
xerrades - col·loqui en què es tracta-
ran diversos temes d’interès general 
relacionats amb la psicologia de ma-
nera rigorosa i assequible, perquè 
tots puguem utilitzar aquests coneixe-
ments a la nostra vida quotidiana.
Un espai per conèixer, compartir, 
aprendre i créixer. 
tertulias-escuela-felicidad.blogspot.
com.es

G
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100.000 PETONS DESPRÉS. Claus 
per cultivar el desig en parelles de 
llarga durada

DILLUNS, 29 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de: Lupe García, sexóloga i 
educadora social
sexducacion.com

Per què empitjoren les relaciones se-
xuals en parelles que diuen estimar-
se més que mai? Una relació estable 
és compatible amb una sexualitat 
apassionada? Quins ingredients bà-
sics necessita el desig? En aquesta 
tertúlia parlarem de tots aquells mites, 
dificultats i possibilitats que potencien 
el desig d’homes i dones.

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 desconnectem del que és 
més essencial de nosaltres mateixos i 
com recuperar aquesta connexió.

Desperta! 

DIMARTS, 13 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de: David Matamoros Corne-
llà, psicòleg terapeuta gestalt

Molta part de la nostra vida vivim 
adormits dins les nostres cabòries i 
ens perdem la intensitat i la grande-
sa de la vida. A la xerrada intentarem 
veure i viure aquesta diferència.

HISTÒRIA I FILOSOFIA

RENAIXEMENT DE LA CULTURA 
TRADICIONAL XINESA

DIMARTS, 4 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de: Asociación Puro Arte Hu-
mano

Coneguem els fonaments essencials 
de l’art en els 5.000 anys de civilitza-
ció xinesa i com durant l’anomenada 
“Revolució Cultural” es va destruir 
bona part d’aquest llegat mil·lenari. 
En l’actualitat alguns grups estan re-
cuperant aquesta saviesa ancestral i 
les expressions artístiques que sem-
blaven perdudes. Aquesta conferèn-
cia ens porta a comprendre una de 
les cultures més antigues i apassio-
nants del món: la Xina. 

A LA RECERCA DE L’ABSOLUT 
MODERN

DILLUNS, 26 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de: Ricard Sapena, llicenciat 
en filosofia i màster en pensament 
contemporani i tradició clàssica

Tot sovint es repeteix el tòpic que 
l’època moderna s’ha endinsat en un 
camí de nihilisme i pèrdua dels antics 
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valors que regien la vida comunitària. 
Gràcies a l’avenç dels nostres models 
socials, potenciadors de l’individu 
com a fi autèntic, s’ha posat en dub-
te el vincle entre individu i comunitat, 
entre coneixement i valors absoluts, 
entre felicitat i sentit del deure cap als 
altres. Però ha estat única aquesta 
visió del que anomenem “la societat 
moderna”? Parlarem de les diferents 
filosofies que no han volgut renunciar 
a trobar un vincle entre tots aquests 
aspectes i han dibuixat un camí cap 
allò absolut que es troba en l’home.

EN VEU DE DONA  

L’EDUCACIÓ ERRÒNIA I LES 
SEVES CONSEQÜÈNCIES

DIMARTS, 18 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de: Fe Escat. Associació Do-
nes de Can Deu

Què pot arribar a amagar-se rere el 
color rosa i el blau?
En aquesta conferència ho descobri-
rem, així com les conseqüències que 
tenen aquestes etiquetes.

DONES SÀVIES. UN RENAIXE-
MENT FEMENÍ?

DIMECRES, 28 DE JUNY
A les 18.30 h
A càrrec de: M.Isabel Gascón
Organitza: grup d’història de les do-
nes de Fent Història

Durant el Renaixement va florir un 
grup de dones cultes: les docta 
puellae. Llatinistes, músiques, 
pintores, científiques o poetesses. 
Dones que van seguir l’estela de les 
seves predecessores i ens van indicar 
el camí a les dones d’avui en dia. 

JAZZ10 

LA TRAÇA DEL SWING

DILLUNS, 24 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de: Martí Segalàs

Martí Segalàs ens convida, en aques-
ta xerrada sobre jazz clàssic, a seguir 
el rastre del swing. Ens aproximarem 
a la descoberta d’aquesta qualitat a 
través del seu trànsit per diferents es-
tils, èpoques i geografies. Valorarem 
també fins on arriba la seva influència 
i on acaba la seva presència.
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CINEFÒRUMS

Tots els cinefòrums es 
fan a la sala d’actes i són gratuïts
Cal inscriure-s’hi prèviament per par-
ticipar-hi, per poder-vos avisar en cas 
que s’anul·li.

TEMPS D’ÉCOUTE. Lluita de les 
dones congoleses pel dret a la 
salut  

DILLUNS, 10 D’ABRIL
A les 19 h

Un documental de Farmamundi, diri-
git per Pol Penas (2016). Coordinado-
res del projecte: Laia Pibernat i Cecí-
lia Garcia.
Actualment la República Democràtica 
del Congo es considera un dels pitjors 
llocs on ser dona. Temps d’Écoute 
obre l’espai a l’escolta activa de la 
realitat congolesa, a la reflexió i a la 
denúncia. Sense victimismes, el do-
cumental presenta el gènere com a 
condicionant de la salut, trenca amb 
el clixé de les dones i societats africa-
nes com a passives, pobres i sense 
iniciativa, i mostra la societat congo-
lesa organitzada, activista i capda-
vantera en la lluita per la defensa dels 
seus drets. 
A partir de cinc testimonis de violèn-
cia sexual o dones seropositives, el 
film convida a reflexionar sobre els 
efectes que tenen els rols socials de 
gènere en la salut de les persones, 
i en l’accés als serveis sanitaris i als 
medicaments. El fil conductor és la ex-
periència de més de deu anys d’una 

associació de dones congoleses 
(FEPSI - Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Intégrale) dedi-
cades a l’atenció mèdica-psicològica-
jurídica-socioeconòmica de víctimes 
de violència sexual, persones sero-
positives i desplaçades de guerra. El 
film presenta la visió congolesa però 
polifònica de la temàtica, i aporta la 
perspectiva d’activistes, persones 
afectades, autoritats locals, persones 
acadèmiques expertes en gènere i 
periodistes de la regió. 
Fòrum: en el debat hi participaran per-
sones expertes en la temàtica.

CINEMA I DEBAT  

En aquesta activitat projectarem frag-
ments d’una pel·lícula determinada, 
i a continuació s’obrirà un torn de 
debat i col·loqui, sobre la temàtica 
de la pel·lícula. Els fragments seran 
en castellà o subtitulats en el mateix 
idioma.
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METRÒPOLIS - Fritz Lang 

DIVENDRES, 5 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de: Valeria Pedrosa

En una megalòpolis del segle XXI, els 
obrers viuen en un gueto subterrani 
que es troba el cor industrial amb la 
prohibició de sortir al món exterior.
Liderats per un robot, es rebel·len 
contra la classe intel·lectual que té el 
poder, sota l’amenaça de destruir la 
ciutat que hi ha a la superfície. Però 
Freder, fill del dirigent de Metròpolis, 
amb l’ajuda de Maria, d’origen hu-
mil, intentaran evitar la destrucció 
apel·lant als sentiments i l’amor. 

MÚSICA

Tots els concerts es 
fan a la sala d’actes i són gratuïts, 
amb un preu marcat per l’entitat de 
l’esdeveniment o amb taquilla inver-
sa l’espectador és qui decideix, una 
vegada vist l’espectacle, pagar el que 
consideri oportú i just com a remune-
ració per als artistes. 

LONG PLAY

Aquest projecte pretén ser un espai 
on apropar el públic a la música més 
viva, i desconeguda, on la música 
serà la protagonista i els músics, inno-
vadors i experimentals. Volem donar 
l’oportunitat a tothom de conèixer les 
tendències musicals més inhòspites 
que neixen com a com a desplaça-
ment a l’oferta comercial.

FESTIVAL TÓTUM REVOLUTUM 
3.0  

TI
A les 17.30 h
Preu: taquilla inversa
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Tears in Rain + Sekba

DISSABTE, 29 D’ABRIL

Maamut + Lubianka

DISSABTE, 27 DE MAIG

Aquest festival té com a finalitat divul-
gar i ajudar bandes de qualitat rela-
cionades amb l’art rock, el rock pro-
gressiu, postrock o jazz.

LOVE OF MY LIFE 

DIMARTS, 25 D’ABRIL
A les 19 h

La música és l’amor de la nostra 
vida. La que sempre hi és. La millor 
amitjàa, la millor companya, la millor 
amant. La música és la que millor ens 
coneix. I la que ens defineix. Per això, 
en voler posar-hi el nostre gra de so-
rra vam decidir anomenar-nos “Love 
Of My Life”, el títol d’una obra mes-
tra de Queen i la frase que recull què 
és per a nosaltres aquesta art. Som 
dos amics sense pretensions més 
enllà de passar-nos-ho bé. Escrivim 
cançons i en versionem. No gaudim 
més d’una cosa que de l’altra ja que 
de tot se n’aprèn. I això és el que més 
ens agrada.

PETER FIELDS. El paisatge i 
l’imaginari del western americà, fet 
música 

DIJOUS, 27 D’ABRIL
A les 20 h

Peter Fields neix amb la finalitat 
d’interpretar un repertori de música 
original inspirat en diferents arrels del 
folklore d’Amèrica del Nord. Format 
pels guitarristes Enric Peinado i Jordi 
Bastida, el bateria José Benítez i el 
líder i compositor Pedro Campos al 
contrabaix, s’interpreta un cançoner 
original que emana del blues, del gos-
pel, del country i de la cançó popular 
nord-americana. El repertori es basa 
en diferents paisatges que donen la 
benvinguda a un menut i íntim univers 
poètic western: desèrtic, espaiós, in-
trigant i replet de cançons i historietes.
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MERY LEMON 
TI

DIVENDRES, 26 DE MAIG
A les 20 h
Preu: taquilla inversa

Mery Lemon llança La gente del hielo 
pueblo feroz, el seu segon disc autoe-
ditat i autoproduït després de realitzar 
amb èxit desenes de cançons inspi-
rades en les històries personals dels 
seus seguidors, tal com ofereixen de 
forma innovadora des del seu portal 
web: merylemon.es
Mery Lemon és un grup pop indie atí-
pic, ja que aposten per la creativitat 
i per la innovació a l’hora de fer les 
coses. Creat per Juan Carlos Luque, 
exbaixista de Maika Makovski i Me-
ritxell Cirach. El febrer del 2013 van 
llançar el seu primer disc anomenat 
Phonambulismo.

EN CLAU DE CLÀSSICA

AUDICIÓ ALUMNES NIVELL 
PROFESSIONAL

DIMECRES, 5 D’ABRIL
A les 18.30 h
Organitza: Centre d’Estudis Musicals 
A Tempo

Audició de solistes (piano, violí, flauta, 
guitarra, etcètera) i cambra.

RECITALS SOLIDARIS

DIMECRES, 12 D’ABRIL
DIMARTS, 16 DE MAIG
A les 19 h
Preu: 5 € 

Lux Fundació és una ONG sense 
ànim de lucre. Un projecte solidari 
d’un grup d’apassionats per la mú-
sica que té dos objectius socials. 
D’una banda, facilitar l’acostament a 
tot el públic en general de la música 
del barroc i renaixement interpretada 
amb criteris històrics i instruments 
d’època. I, d’altra banda, com a con-
seqüència de la primera, ajudar en-
titats que desenvolupen una activitat 
concreta d’assistència humanitària 
gràcies als donatius voluntaris dels 
assistents als concerts. En relació di-
recta amb els principis de la fundació 
volem donar suport a pacients afec-
tats per la dermatomiositis juvenil. 
És una malaltia greu, crònica i rara 
que pateixen quatre nens de cada 
milió. Les nenes són les més afec-
tades. En aquests moments l’origen 
de la malaltia és desconegut i no se’n F
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coneix la cura. Amb aquest objectiu, i 
com a segon principi de l’entitat, Lux 
Fundació oferirà dos concerts benèfics 
amb la causa interpretats per Santi 
Mirón a la viola de gamba. Aquest ins-
trument que va aparèixer a Europa i va 
estar en ús des de mitjan segle XV fins 
a les darreries del segle XVIII va gaudir 
al llarg de la seva existència d’una gran 
estima per part dels músics i composi-
tors del seu temps. Aquests dos con-
certs representen un autèntic recorre-
gut històric pels moments estel·lars de 
l’instrument. Des del renaixement amb 
la música del capità Tobias Hume, fins 
a la meravellosa música creada a la cort 
de Versalles i finalitzant amb la immor-
tal figura del gran Johann Sebastian 
Bach. L’existència de Lux Fundació és 
possible gràcies als donatius de parti-
culars i a concerts remunerats dels dos 
conjunts instrumentals de la fundació, 
en què tots els beneficis es destinen a 
aquestes a entitats benèfiques.

RECITAL DE PIANO

DILLUNS, 8 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec de: alumnes de l’Institut Esco-
la Artístic Oriol Martorell de Barcelona

Concert de piano amb intèrprets joves.

RECITAL DE CANT

DIMARTS, 23 DE MAIG
A les 19.30 h
Organitza:  Centre d’Estudis Musicals 
A Tempo

13è CONCURS INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE LES CORTS

DIMECRES, 24 DE MAIG (semifinals 
de cant líric)
DIJOUS, 25 DE MAIG (semifinals de 
solistes i cambra)
A les 18 h
Organitza: Ajuntament de Barcelona, 
Districte de les Corts, Per l’Altre Cor 
Cremat de Barcelona (ajut al 4t món), 
Centre d’Estudis Musicals A Tempo
Aforament limitat
Per a més informació: atempo.net
lameva.barcelona.cat/lescorts

CONCERT SUMI  ESTIU

DISSABTE, 10 DE JUNY
A les 17 h
A càrrec de: alumnes de l’escola de 
música SUMI | Suzuki Music Institute

Els nostres petits músics, d’entre 4 
i 12 anys, interpretaran les seves 
cançons preferides al piano, violí, vio-
la... Abans de marxar de vacances, 
ens oferiran aquest concert perquè 
puguem comprovar tots els seus pro-
gressos d’aquest curs. 
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FESTA BALBOERA

DISSABTE, 1 D’ABRIL
A les 19 h
Organitza: Associació Barcelona 
Swing Balboa
Preu: 10 €

Tots els amants de la música swing 
podreu gaudir del ball amb música en 
directe!

VI & SWING

DIMECRES, 26 D’ABRIL
DIMECRES, 31 DE MAIG
DIMECRES, 14 DE JUNY
A les 19 h
Organitza: Associació Swing Les 
Corts

Places limitades. Cal inscriure-s’hi 
prèviament per participar-hi.
Per a tots els interessats a introduir-
se en la viticultura i l’art enològic, 
tot aprenent històries, anècdotes 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.

ESPECTACLES, 
TEATRE I POESIA

Tots els concerts es 
fan a la sala d’actes i són gratuïts o 
amb taquilla inversa l’espectador 
és qui decideix, una vegada vist 
l’espectacle, pagar el que consideri 
oportú i just com a remuneració per 
als artistes. 

RECITALS MARIDATS
CAN DEU POESIA

DILLUNS, 3 D’ABRIL
DIMECRES, 10 DE MAIG
DILLUNS, 12 DE JUNY
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.

“AL MAR - MARAGALL”

DIJOUS 6 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de: Anna Martínez: veu i gui-
tarra I Sandrine Robilliard: cello

El poeta Joan Maragall en Seguit de 
vistes al mar descriu el seu estimat 
paisatge marítim amb puresa i calma, 
arribant a l’exaltació.
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Els 9 poemes musicats per l’Anna 
Martínez  ens porten a un intens i dolç 
passeig per colors, olors i sons plens 
d’essència mediterrània. 

UN DIOS SALVAJE  
TI

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de: Grup de Teatre Pia 2.5
Preu: taquilla inversa

Un dios salvaje és una obra de la dra-
maturga francesa Yasmina Reza (Le 
Dieu du Carnage). Dues parelles es 
reuneixen per discutir sobre la violenta 
conducta del fill d’un d’ells (els Reille) 
que havia pegat amb un pal el fill dels 
altres (els Houillé). El que comença 
com una conversa tranquil·la i civilit-
zada va escalant de manera violenta i 
infantil, i converteix la tarda en un caos 
absolut. En aquesta ocasió el Grup de 
Teatre Pia 2.5 us presenta una comèdia 
àcida. 

ESPECTACLE MUSICAL I POÈTIC 
“Aire, fuego y deseo”

DISSABTE, 22 D’ABRIL
A les 19.30 h
A càrrec de: Juan Carlos García Ho-
yuelos
Organitza: Proartcat

Poemari de tall intimista, és la conti-
nuïtat d’un compromís de qui, d’una 
manera o altra, treballen per dignificar 
i defensar els drets lingüístics dels 
habitants d’Iberia. Les seves vint-i-
cinc poesies han estat traduïdes als 
diferents idiomes ibèrics i a algunes 

modalitats lingüístiques. Diverses 
poesies s’han traduït al ladí o sefar-
dita.

SETMANA DE LA POESIA DE 
BARCELONA 2017

Recital maridat Can Deu poesia

DIMECRES, 10 DE MAIG
A les 19.30 h
Organitza: Proartcat

Recital obert a la participació. Poetes 
i rapsodes comparteixen les seves 
obres o poemes preferits en directe. 
 

Poemes i cançons

DIVENDRES, 12 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec de: Rodolfo Navarrete
Organitza: Proartcat

Presentació de les últimes composi-
cions d’aquest artista mexicà interpre-
tades , en directe, pel propi autor.

Gira capitalmagma

DISSABTE, 13 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec de: Visual Pal, Marian Ra-
méntol, Primo Gabbiano i Zé Pekeño
Organitza: Proartcat

Espectacle d’experimentació poètica, 
sonora i visual.
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ACTIVITATS CULTURALS

EL CLAQUÉ: LA UNIÓ ENTRE LA 
MÚSICA I LA DANSA

TI
DIMECRES, 21 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de: Gisela Noguero i Adara 
Jackson
Preu: taquilla inversa

El claqué, la dansa i la música jazz són 
l’herència de la fusió entre cultures (afri-
cana i europea) que es va dur a terme 
als Estats Units durant el segle XIX. 
Van ser l’expressió i el resultat d’una 
situació social i cultural molt complexa. 
Aquesta mostra és una aproximació als 
orígens i a l’evolució del jazz i del cla-
qué, en què a través de diferents vídeos 
i imatges podrem tenir una referència 
visual i conèixer així els personatges 
més il·lustres del claqué, (Bill Robinson, 
Eleanor Powell, Gene Kelly, Gregory 
Hines, etcètera..), i dels moments més 
gloriosos d’aquesta dansa. 
Per acabar, l’espectador tindrà 
l’oportunitat de veure el claqué en di-
recte. Mostrarem els estàndards més 
famosos (Shim Sham i Vies Chorus), 
també improvisarem, i per acabar mos-
trarem una creació pròpia. L’objectiu és 
que l’espectador gaudeixi d’aquesta art. 

ALTRES ACTIVITATS 

UN SANT JORDI A LA PLAÇA!

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
De 17.30 a 19.30 h

Veniu a celebrar aquesta diada po-
pular amb nosaltres! Hi trobareu ac-
tivitats per a infants però també per a 
adults! Perquè entre tots hem de fer 
que les tradicions no es perdin. A més 
a més, l’Aula Ambiental aportarà a la 
festa una activitat de creació artística 
a través del reciclatge, per a tots els 
públics i a càrrec d’una gran artista. 
No us ho perdeu!

SUBHASTA SOLIDÀRIA

DIMECRES, 3 DE MAIG
A les 19 h

Aquesta subhasta de quadres que 
els alumnes de dibuix i pintura hauran 
creat, té com a objectiu de recaptar 
diners per a Ana, de 8 anys, que té 
una malaltia minoritària, dermatomio-
sitis juvenil. 
L’Hospital Sant Joan de Déu encapça-
la aquesta investigació clínica, dins 
del seu projecte Rare Commons (cen-
trat en l’estudi biomèdic de malalties 
rares que afecten infants). 

SINOPTIC’17

DILLUNS, 19 DE JUNY
A les 19 h
Lloc: jardí. En cas de pluja o mal 
temps es traslladarà a la sala d’actes.

Ens complau convidar-vos a la cloen-
da del centre cívic, on podreu gaudir i 
conèixer l’anima de Can Deu a través 
de les diferents exhibicions de balls, 
exposicions i molt més en què els 
principals protagonistes són els usua-
ris i professors del centre.

G
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MONOGRÀFICS

AULA 
D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE 
LES CORTS 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Aquest trimestre, amb motiu del Dia 
Mundial del Medi Ambient, l’aula pro-
posa un bon grapat d’activitats del 3 
al 12 de juny que no us podeu perdre! 
Recolliu la programació específica al 
centre cívic o a la pàgina web de Can 
Deu!

EXPOSICIONS
G

BESTIARI 

DEL 6 AL 28 D’ABRIL
A càrrec de: Oriol Cabrero
Tècnica: assemblatge
Lloc: primer pis
Inauguració: dijous, 6 d’abril, a les 19 h

Ornitòleg i dissenyador gràfic, Oriol 
Cabrero (Sant Pol de Mar, 1959) crea 
a partir d’objectes vells i de rebuig tot 
un conjunt d’animals que configuren 
aquest bestiari particular. 
facebook.com/oriolcabrero
oriolcabrero@gmail.com
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ATELIER AIIKO: SELVA URBANA 

DEL 2 AL 31 DE MAIG 
A càrrec de: Aiiko
Tècnica: mixta 
Lloc: primer pis
Inauguració: divendres, 5 de maig, a 
les 19 h

De les escombraries poden sorgir co-
ses meravelloses: arbres, ocells, flors, 
animals estranys, històries fantàsti-
ques... la vida dinàmica apareix arreu! 
Aiiko crea col·leccions d’upcycling de-
sign. En tot allò que fa hi trobem objec-
tes reciclats allunyats de l’ús habitual 
que tenen; a més, la seva formació en 
arts escèniques es reflecteix en cada 
treball , en què fomenta la interacció 
entre l’espectador i la seva obra.
Blog: Aiiko
facebook.com/AtelierAiiKo/

MATERIAL SENSIBLE

DE L’1 AL 30 DE JUNY
A càrrec de: Col·lectiu G-Print
Tècnica: gravat
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 13 de juny, a les 
19.30 h

Cada artista busca determinar l’espai 
expressiu on manifestar el que sent a 
l’hora de crear, portant a terme i com-
binant diversos materials i tècniques 
amb les quals expressar-se en el seu 
món imaginari,  i al mateix temps, 
pretén connectar amb l’espectador i 
transmetre, mitjançant aquesta forma 
d’expressió,  les seves inquietuds  ar-
tístiques, personals i emotives.
tpkonline@tpkonline.com
Facebook: TPK Art i Pensament Con-
temporani.
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SORTIDES

CAMINS DE NATURA

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 contac-
teu amb el responsable de l’aula per 
mail o trucant al Centre cívic Can Deu.

LA RUTA DE L’ESQUIROL

DISSABTE, 1 D’ABRIL
Distància: 11 km
Dificultat: mitjana
Desnivell acumulat: 500 m
Cal portar: esmorzar, aigua i vambes 
o botes de muntanya.
Estació d’anada: bus c3/4 Illa fantasia 
Premià de Dalt
Estació de tornada:  Renfe
Punt de trobada: ronda Universitat 
núm. 21
Preu: 9,95 €

La passejada ens portarà a conèixer 
la contrada de Sant Mateu, topònim 
que comparteixen l’ermita, la font i el 
turó. Aquest últim és el punt més alt 
de la carena, de 499 metres d’altitud.

GALLECS

DISSABTE, 13 DE MAIG
Distància: 10 km
Dificultat: fàcil
Desnivell positiu: 80 m
Desnivell negatiu: 80 m

Cal portar: esmorzar, aigua i vambes 
o botes de muntanya.
Estació d’anada i tornada: Mollet del 
Vallès-Santa Rosa (Renfe)
Punt de trobada: farmàcia de Sants
Preu: 9,95 €

Gallecs és un espai natural de 735ha 
situat al bell mig de la plana del Vallès 
envoltat de barris i indústries. Arra-
conat, és un dels corredors biològics 
més importants entre la serralada lito-
ral i la prelitoral, ja que també amaga 
una gran extensió de terrenys agríco-
les conreats, per això es considera vi-
tal la protecció i conservació d’aquest 
espai.

EL TAGAMANENT

DISSABTE, 17 DE JUNY
Distància: 14 km
Dificultat: mitjana
Desnivell positiu: 800 m  
Desnivell negatiu: 800 m
Cal portar: esmorzar, aigua, vambes 
o botes de muntanya i dinar lleuger.
Estació d’anada i tornada: Sant Martí 
de Centelles (Renfe)
Punt de trobada: farmàcia de Sants
Preu: 9,95 €

Pujarem el cim del Tagamanent 
de 1.056 m d’altitud des del poble 
d’Aiguafreda seguint el recorregut del 
GR-5. A dalt podrem veure el castell 
medieval que rep el mateix nom  i 
l’ermita de Santa Maria, també con-
templarem unes vistes magnífiques 
del Montseny.
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EXCURSIONISME

Per poder realitzar les sortides ofer-
tes a continuació cal inscriure’s a par-
tir del 3 de març a l’atenció de: Jau-
me Salat al telèfon: 93 3075268, els 
dilluns, dimarts i dijous, de 20 a 22 h 
(contestador).

RIPOLLÈS / PLANOLES – ROCA 
AGUDA – CAMPELLES – RIBES 
DE FRESER 

DIMECRES, 5 D’ABRIL
A les 7.30 h
Punt de trobada: estació Renfe – Ro-
dalies la Sagrera
Transport: Renfe
Dificultat: mitjana
Desnivell: 600 metres pujada + 600 
de baixada
Organitza: 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 
aliments per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Targeta federativa obligatòria

BARCELONÈS – COLLSEROLA 
– BAIXADOR DE VALLVIDRERA 
- GR96 - VALLPINEDA - LA RIE-
RADA - CAN SANTOI - PLAÇA DE 
LES BRUIXES - MOLINS DE REI
MONISTROL DE MONTSERRAT – 
CAMÍ DE L’ÀNGEL – MONESTIR 
DE SANT BENET – MONESTIR DE 
SANTA CECÍLIA – GR – COLL DE 
GUIRLÓ – EL BRUC

DIMECRES, 3 DE MAIG
A les 8 h
Punt de trobada: taquilles dels FGC 
entrada per carrer Vergara
Transport: FGC
Dificultat: mitjana 
Desnivell: 300 metres pujada + 300 
de baixada
Organitza: 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 
aliments per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Targeta federativa obligatòria

RIPOLLÈS - QUERALBS - CEN-
TRAL DE DAIO - PONT DE CRE-
MAL - NÚRIA

DIMECRES, 7 DE JUNY
A les 6 h
Punt de trobada: guixetes Sagrera-
Rodalies - Renfe
Transport: Renfe
Dificultat: mitjana
Desnivell: 600 m de pujada 
Organitza: 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 
aliments per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Targeta federativa obligatòria
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CONFERÈNCIES 

ESPAIS NATURALS A 
CATALUNYA. LA MUNTANYA 
DE MONTSERRAT

DIMARTS, 11 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de: Albert Sanchez, geògraf i 
educador ambiental

Ens aproparem a la muntanya de 
Montserrat a  través de la seva història 
i geografia. Montserrat, amb la seva fi-
sonomia característica, s’ha convertit 
en un símbol d’identitat catalana. En 
aquesta conferència explicarem com 
ha arribat a tenir aquest relleu i què 
ha fet que aquesta muntanya sigui 
part constitutiva de la nostra cultura.

MENJAR MILLOR, MENJAR JUST! 
PRESENTACIÓ DEL RUSC DE LES 
CORTS 

DIMARTS, 2 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de: Luisa María Pérez Abalo, 
digital nomad i responsable del Rusc 
de les Corts

Us sona el concepte de cistelles ecolò-
giques? Voleu saber com cuidar-vos a 

un preu accessible i de la manera 
més còmode? També creieu que hem 
d’apostar per alternatives de consum 
més sostenibles amb el medi ambient 
i que respectin els drets dels pro-
ductors donant suport a  l’economia 
local? Voleu unir-vos a aquest rusc? 
bit.ly/lacolmenalescorts lacolmenade-
lescorts@gmail.com 

INICIACIÓ A L’HORT URBÀ

DIMARTS, 30 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec de: Ester Casanovas, autora 
del llibre Pagesos de ciutat

Voleu començar a conrear un hort 
al balcó però no teniu coneixements 
ni d’agricultura ni de jardineria? En 
aquest taller aprendreu tot el que ne-
cessiteu per començar a cultivar hor-
talisses a casa.
picaronablog.com
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HABITATGE SOSTENIBLE I EFI-
CIÈNCIA ENERGÈTICA

DIMARTS, 27 DE JUNY
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 què podem incorpo-
rar o canviar a casa per millorar l’ús 
de l’energia consumint menys.

CONEGUEM 
EL PLANETA 

AULA METEO 

COM SER METEORÒLEG I FER 
PRONÒSTICS DEL TEMPS 

DIMARTS, 9 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de: Sergi Cárceles, graduat 
en Geografia i meteoròleg

Aprendrem què és ser un meteoròleg, 
els instruments que es fan servir, els 
coneixements bàsics per començar 
a interpretar un mapa meteorològic i 
com fer el nostre propi pronòstic del 
temps.

HORT SENSE BARRERES

Des de l’aula volem seguir amb aquest 
projecte i vincular-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-los en una vida 
d’hort urbà en comunitat, on desitgem 
que ambdues parts redescobreixin el 
sentit amagat de la naturalesa, així 
com la faceta terapèutica i d’oci que 
tenen per a les persones.
Per a més informació contacteu amb 
el responsable de l’aula escrivint a 
lauradiego@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 diversitat de la flora 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 s’adrecen a grups 
familiars i escolars. Més informació a 
lauradiego@lleuresport.cat.
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VIDEOFÒRUMS  
G

Us oferim un cicle de documen-
tals mediambientals, amb temàti-
ca d’ecologia, ciència i natura per a 
tothom. Totes les projeccions tenen 
la llicència d’Atribució No Comercial – 
Sense Derivades
3.0 de Creative Commons CC BY-NC-
ND 3.0
Totes les projeccions són gratuïtes.

LA VERITAT SOBRE LA CARN 
(MEAT THE TRUTH) 

DIVENDRES, 28 D’ABRIL
A les 18 h
Any: 2007
País: Països Baixos (Holanda)
Durada: 74 min
Idioma: VOSE
Direcció: Gertjan Zwanikken
Guió: Claudine Everaert, Niko Koffe-
man, Dolf Jansen 
Fotografia: Rob Voss
Gènere: documental

El documental holandès La 
veritat sobre la carn descriu les 
problemàtiques i perspectives d’una 
causa central de l’escalfament 
global: la producció intensiva de 
ramaderia. El film intenta omplir 
el buit del documental Una veritat 
incòmoda en exposar, basant-se 
en les investigacions dutes a terme 
per l’Organització per l’Agricultura i 
l’Alimentació de les Nacions Unides 
(FAO), el World Watch Institute, 
l’Institut d’Estudis Ambientals i la 
Universitat Lliure d’Amsterdam (entre 
altres organitzacions de caire científic), 

aquesta polèmica i desconeguda 
font de contaminació. La iniciativa, 
a càrrec de la Fundació Nicolaas 
G. Pierson, va ser produïda per 
Claudie Everaert i Gertjan Zwanikken 
i presentada per Marianne Thieme, 
líder del Partit Animalista Holandès, és 
imprescindible com a eina de difusió, 
per poder entendre que el tracte 
que donem als animals en la nostra 
societat a d’entrar definitivament en 
les agendes personals, públiques, 
polítiques, econòmiques i socials a 
escala mundial.
meatthetruth.com
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TERRA, LA PEL·LÍCULA DEL 
NOSTRE PLANETA (EARTH) 
Amb motiu del Dia Mundial de la 
Biodiversitat

DILLUNS, 22 DE MAIG
A les 18 h
Any: 2007
País: Regne Unit
Durada: 96 min.
Idioma: VOSE
Guió i direcció: Alastair Fothergill, 
Mark Linfield
Música: George Fenton
Fotografia: Richard Brooks Burton, 
Andrew Shillabeer
Gènere: documental  

Un viatge fascinant per la Terra, de 
nord a sud i a través de les quatre 
estacions, per retratar els contrastos 
entre les diferents parts del planeta 
i les seves transformacions naturals. 
Les condicions de supervivència 
d’algunes espècies animals, així com 
el seu comportament natural, en algu-
nes escenes amb molt d’encant i amb 
elements còmics, formen part també 
d’un extraordinari documental realitzat 
amb les més sofisticades tècniques. 
Un treball fantàstic que aconsegueix 
mostrar amb tota la seva esplendor 
la bellesa del regne animal, al mateix 
temps que alerta sobre el progressiu i 
preocupant perill de desaparició.
loveearth.com

ABANS DE LA INUNDACIÓ
(BEFORE THE FLOOD) 

DIMARTS, 20 DE JUNY
A les 18 h
Any: 2016
País: Estats Units
Durada: 95 min.
Idioma: VOSE
Direcció: Fisher Stevens 
Guió: Mark Monroe
Música: Trent Reznor, Atticus Ross, 
Mogwai i Gustavo Santaolalla.
Fotografia: Antonio Rossi
Gènere: documental  

Abans de la inundació, presentada 
per National Geographic, compta amb 
Leonardo DiCaprio i el seu viatge a 
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través dels cinc continents i l’Àrtic per 
presenciar de primera mà el canvi cli-
màtic com a missatger de la pau de 
les Nacions Unides. Amb un accés 
sense precedents als líders d’opinió 
de tot el món, DiCaprio fa una recerca 
d’esperança en una creixent onada 
de notícies catastròfiques. Dirigit pel 
realitzador guardonat Fisher Stevens, 
Abans de la inundació presenta un 
relat fascinant dels canvis dramàtics 
que ocorren ara a tot el món a cau-
sa del canvi climàtic, així com les 
accions que com a individus i com a 
societat podem prendre per prevenir 
la interrupció de la vida al nostre pla-
neta. Aquesta pel·lícula us sorpren-
drà pel seu sentit crític, la vigència 
del seu material visual, la transmissió 
de coneixements en primera persona 
i una banda sonora espectacular a 
càrrec de Trent Reznor, Atticus Ross, 
Mogwai i Gustavo Santaolalla.
Les emissions de carboni d’Abans de 
la inundació van ser compensades a 
través d’un impost sobre el carboni 
voluntari. Per aprendre com es poden 
compensar les vostres pròpies emis-
sions de carboni entreu a 
CarboTax.org
beforetheflood.com

CELEBRACIÓ DE DIES 
INTERNACIONALS, 
FESTIUS I ALTRES 
ACTIVITATS

CLOENDA A LA CASA DE L’AIGUA

DISSABTE, 1 D’ABRIL
De 10.30 a 13.30 h
A càrrec de: Aiguart
Entrada gratuïta

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 
el 22 de març, l’Aula d’Educació Am-
biental de les Corts us anima a venir a 
una cloenda amb aigua, art i diversió 
per a tots en una matinal plena de sor-
preses a la Casa de l’Aigua de Trinitat 
Nova, organitzada en col·laboració 
amb altres equipaments d’educació 
ambiental de la ciutat per sumar-nos 
tots en la defensa i la preservació d’un 
tresor tan valuós com és l’aigua. Per 
a més informació no dubteu a fullejar 
el tríptic específic d’activitats Aiguart 
que podreu trobar al web del Centre 
Cívic Can Deu.
Us hi esperem!

DIA MUNDIAL DE LA 
CONSCIENCIACIÓ 
ENVERS EL SOROLL

Itinerari. Els batecs dels barris: 
superilla sonora

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
De 18 a 20 h
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Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol
Farem una ruta pels barris de Sant 
Ramon i la Maternitat des d’una pers-
pectiva que ens permetrà descobrir 
els contrastos acústics de la ciutat.

 
Itinerari. Experiències 
sonores urbanes

DIMECRES, 26 D’ABRIL
Hora: 18 h
Coorganitzat amb La Fàbrica del Sol
en col·laboració amb el “Mapa Barce-
lona + Sostenible”

En el marc del Dia Mundial de la 
Conscienciació envers el Soroll, apro-
fitarem per escoltar i experimentar el 
so i el soroll des d’un nou angle i, en-
tre tots, realitzar gravacions per enre-
gistrar el paisatge sonor de cada barri. 

FES LA TEVA ROSA PER SANT 
JORDI

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
De 17.30 a 18.30 h
Material que podeu portar segons el 
tipus de rosa que es vulgui realitzar: 2 
taronges, oueres de cartró, plàstic ver-
mell o del color que es desitgi (taps, 
bosses, diferents envasos, etcètera), 
trossos de tela o samarreta i tisores.

¿Voleu regalar una rosa especial que 
no es pugui trobar en una botiga? 
Doncs veniu a la plaça, creeu una rosa 
amb material reciclat i transmeteu el 
que sentiu!! No us ho perdeu!

RENOVA LA TEVA ROBA 

Entrega de roba: del 2 al 6 de maig, 
de 10 a 12 h i de 16 a 19 h
Intercanvi de roba: dijous 11 de maig, 
de 17 a 19.30 h

Ja és aquí una nova edició del “Re-
nova la teva Roba” Més de 30 equipa-
ments i entitats de la ciutat participen 
en aquest intercanvi de roba arreu de 
Barcelona, on us podreu posar a la 
moda d’una manera única i diferent. 
No us perdeu tota la informació i el 
mapa dels equipaments a la publica-
ció especial de l’esdeveniment.

SETMANA DEL MEDI AMBIENT

DEL 2 AL 12 DE JUNY

Un any més, l’aula proposa celebrar 
el Dia Mundial del Medi Ambient orga-
nitzant una setmana plena d’activitats! 
Participarem en projectes amb els al-
tres equipaments d’educació ambien-
tal de la ciutat i també col·laborarem 
amb les entitats del barri. A més a 
més, tindrem xerrades, videofòrums, 
tallers, sortides a la natura... i, com 
cada Setmana del Medi Ambient, fa-
rem una gran ecofesta a la plaça de la 
Concòrdia!! Us hi esperem!!
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SERVEIS DE L’AULA
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DE LES CORTS 

Per a qualsevol dubte de l’aula, po-
deu trucar al 93 410 10 07, escriure 
al correu electrònic: lauradiego@lleu-
resport.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 lle-
git i que, probablement, no vulgui tor-
nar a llegir? Porteu-lo al nostre punt 
d’intercanvi 100% sostenible i podreu 
agafar-ne un altre.

DUBTES DE MEDI AMBIENT

Si teniu algun dubte sobre temes 
d’ecologia i de sostenibilitat (no sabeu 
on llençar l’oli de la cuina o l’ordinador 
vell, on comprar productes de la llar 
ecològics, on és la deixalleria més 
propera, etcètera) envieu un correu 
electrònic i intentarem resoldre els 
vostres dubtes al més aviat possible.

CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU

Veniu a visitar l’estació meteorològica 
de Can Deu i sabreu les dades me-
teorològiques en temps real. I al llarg 
d’aquest 2017 podreu conèixer el 
temps que fa a les Corts des de casa 
vostra visitant el web del centre. De-
maneu més informació sobre el pro-
jecte i les activitats relacionades a 
lauradiego@lleuresport.cat

EL RUSC DE LES CORTS 

Cada dimarts, de 18.30 a 20.30 h, un 
mercat efímer s’instal·larà al fabulós 
jardí de Can Deu. Si us voleu cuidar a 
un preu accessible cliqueu a “Unir-te a 
aquest rusc”! bit.ly/lacolmenalescorts 
i per a més informació contacteu amb 
la responsable del Rusc de les Corts, 
Luisa Pérez Abalo, al correu electrò-
nic lacolmenadelescorts@gmail.com 
o al telèfon 615231077.
#RuscLC
facebook.com/colmenacorts 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
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Inici: 21 h 
Venda d’entrades: anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa 
setmana del concert. El mateix dijous 
es podran comprar les entrades que 
quedin disponibles a partir de les 
20.30 h. 
Lloc: abril-maig (sala d’actes) i juny 
(jardí, sempre que les condicions ho 
permetin. Si no, es traslladarà a la 
sala d’actes). 
Entrada: 5,00 €
Aforament limitat

GUILLEM ARNEDO 
BAND & CELESTE ALÍAS

DIJOUS, 20 D’ABRIL

Guillem Arnedo Band & Celeste Alías 
presenta el seu segon àlbum Let’s 
Sing Oscar Hammerstein II, sobre els 
musicals que O. Hammerstein II va 
escriure juntament amb R.Rodgers i 
J.Kern i de nou editat per la discogràfi-
ca de l’Ignasi Terraza, Swit Records.
Podrem escoltar peces seleccionades 
dels musicals Showboat, South Paci-
fic, Oklahoma! i The King and I.
L’energia del grup gira entorn del text 
i la melodia magistralment interpreta-
da per la reconeguda cantant Celeste 
Alías, i deixa els espais justos per a 
la improvisació sempre entesa com a 
part orgànica del tema.

Celeste Alías: veu / Guillem Arnedo: 
bateria / Roger Mas: piano /Jaume 
Llombart: guitarra / Dee Jay Foster: 
contrabaix

MONOGRÀFICS

CICLE DIJOUS
JAZZ

CICLE DIJOUS JAZZ
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CICLE DIJOUS JAZZ

TUMCHAK 

DIJOUS, 4 DE MAIG

Aquest projecte col·lectiu reuneix mú-
sics provinents d’horitzons diversos 
inspirats pel jazz, el swing i les sono-
ritats gitanes. En les seves potents in-
terpretacions, inspirades per l’aurèola 
de Django Reinhardt i del Hot Club de 
France, es distingeix el caràcter d’una 
trompeta enamorada del bebop de 
Charlie Parker, de Dizzy Gillespie i de 
la cantant de blues Carrie Lewis. 
La seva música esta plena d’energia 
i, al mateix temps, de malenconia pel 
passat.  

Carrie Lewis: veu / Nicolas Rugolino: 
trompeta / Laurent Bozzetto: guitarra /
Juan Carlos Buchan: contrabaix

JORDI SANS & THE SOULS

DIJOUS, 18 DE MAIG

The Souls va néixer la primavera 
del 2016 a Barcelona. Tres joves 
amb experiència en diferents àmbits 
de l’escena musical catalana i amb 
formació al Conservatori del Liceu i el 
Taller de Músics, s’uneixen per oferir 
una proposta creativa, amb frescor 
i elegància, que recorre la música 
que conflueix al voltant del jazz. 
Entre diverses actuacions, destaca la 
participació al Festival de Jazz de la 
Costa Brava (2016). Col·laboren amb 
la cantant Mar Fayos en el projecte 
“Jazzy Spring” (març 2016) i “Jazzy 
Christmas” (desembre 2016).
Ara, després de nombroses 
col·laboracions junts, presenten un 
nou treball amb l’enèrgic i virtuós 
saxofonista Jordi Sans. “Jazz in 
Perspective” és un repertori que 
recorre la història del jazz, des de 
composicions escrites per a musicals 
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de Broadway, fins a melodies de 
Charlie Parker i Dizzy Gillespie, 
homenatges a enregistraments 
clàssics de Miles Davis o Thelonius 
Monk, la samba i la bossa nova 
d’Antonio Carlos Jobim, o la influència 
afrocubana en el bebop...
Interpretat des d’una perspectiva 
contemporània, amb arranjaments 
personals, i una veu pròpia que 
manifesta les nostres diverses 
influències. Una música amb estil, 
desenfadada i enèrgica, que no us 
deixarà indiferents.

Jordi Sans: saxo / Ricard Vilalta: piano 
i teclats / Martí Benach: baix elèctric / 
Joan García: bateria 

ACOUSTIC GUIRI

DIJOUS, 1 DE JUNY

Acoustic Guiri és una formació 
musical que té la seva principal 
inspiració en el jazz manouche, 
un estil nascut a França als 
anys trenta que es caracteritza 

per ser un jazz amb molt de swing i 
amb fortes influències de músiques 
gitanes i d’Europa central i de l’est. 
La seva proposta musical barreja una 
formació instrumental molt pròpia del 
jazz manouche amb una veu càlida 
blues i soul. L’eclecticisme musical 
dels seus components els permet 
oferir un repertori ampli i variat, fruit 
de la combinació d’aquestes distintes 
influències.
La banda actua des de l’any 2008 i i 
ha tocat en centres cívics, festivals, 
associacions culturals, hotels i bars 
musicals de Catalunya, com ara: 
Sala Montjuïc, Cosmo Caixa, Festival 
Django L’H, White Summer Festival, 
Palo Alto Market, Museu Europeu 
d’Art Modern, Barcelona Pipa Club, 
Arco de la Virgen, Robadors 23, Hotel 
1898 i diversos centres cívics.

Julie Hamar: veu / Fanny Abela: violí / 
Pierre-Arnaud Bourhis: guitarra / Fran 
Asensio: guitarra / François Georges-
Picot: contrabaix

CICLE DIJOUS JAZZ
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BLAS PICÓN & THE JUNK 
EXPRESS 

DIJOUS, 8 DE JUNY

Aquest és un tren carregat de residus, 
producte de vides gens exemplars, 
que corre desbocat sobre els rails del 
blues sense por a descarrilar. Trio que 
aposta pel costat més auster, des-
carnat i virulent del rhythm &Blues, 
deixant a part floritures i escarafalls 
musicals per centrar-se en les vís-
ceres d’aquest estil. Amb referèn-
cies com Jerry McCain, Kid Thomas 
o Papa George Lightfoot, The Junk 
Express recull els elements bàsics, 
tan sovint rebutjats, que configuren 
aquesta tradició musical i els trans-
porta en un tren amb nom propi. So 
cru i actitud enèrgica... Blues en la 
seva essència.

Reginald Vilardell: bateria / Oscar Ra-
badán: guitarra / Blas Picón: harmònica

JAZZ MOUSTACHE 

DIJOUS, 15 DE JUNY

Jazz Moustache no és només un joc 
de paraules amb el terme jazz ma-
nouche, un estil dins del jazz que va 
sorgir al París dels anys trenta de la 
mà de Django Reinhardt i Stephane 
Grapelli, sinó que també es tracta 
d’un projecte col·lectiu creat per vi-
sitar aquest gènere gairebé un se-
gle més tard. Jazz Moustache recrea 
aquell ambient sonor, una perfecta 
barreja entre el jazz nord-americà 
i les influències musicals de la vella 
Europa, tot plegat ben carregat de 
swing i d’energia.

Bernat Guarné: clarinet / Jacob Mar-
ce: guitarra manouche / Diego Mena: 
guitarra manouche / Brady Lynch: 
contrabaix
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MARC FERRER TRIO

DIJOUS, 22 DE JUNY

Un trio de jazz i blues que està arre-
lant per tot el país, recollint molt bo-
nes crítiques,  que recupera amb rigor 
i frescor el millor so del grans trios 
com Oscar Peterson, Gene Harris, 
Ray Brown etcètera Ara ens presenta 
el seu segon treball discogràfic, amb  
temes propis i clàssics del blues i el 
jazz.

Pep Rius: contrabaix / Olivier Rocque: 
bateria / Marc Ferrer: piano

MYRIAM SWANSON & 
BARCELONA BIG BLUES BAND

DIJOUS, 29 DE JUNY

La Barcelona Big Blues Band, sota la 
direcció del contrabaixista IvanKova-
cevic, és un grup de bons músics que 
creen un so enèrgic, salvatge i a la 
vegada sofisticat. A través dels seus 
arranjaments, Kovacevic demostra en 
la Big Band tota l’experiència i el crite-
ri que ha anat adquirint en petits com-
bos. El resulta és un torrent sonor en la 
tradició de bandes com les de T-Bone 
Walker o Johnny Otis.

Myriam Swanson és probablement 
la veu més energètica i poderosa de 
l’escena de rhythm´n´blues del país. 
Amb la sang llatina, la veu versàtil, 
l’energia atòmica i la insuperable po-
sada en escena s’ha guanyat el públic 
en tot tipus d’escenaris al llarg de la 
seva carrera. 
Junt amb la Barcelona Big Blues Band 
aconsegueix que el públic s’ho passi 
bé de la mateixa manera que gaudei-
xen ells… amb tota la seva ànima!

Myriam Swanson: veu / Ivan Kovace-
vic: contrabaix i direcció / Duska Mis-
cevic i Ignasi Poch: saxo alt / Pol Prats 
i Artem Zhuliev: saxo tenor / Nuria 
Vitó: saxo baríto / Jaume Torné i Vic-
tor Verges: trompeta / Pere Masafret i 
Igor Kossenkov: trombó / Hector Mar-
tín: guitarra / Federico Mazzanti: piano 
/ Marti Elias: bateria 

CICLE DIJOUS JAZZ
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MONOGRÀFICS

VOLS PARTICIPAR, 
ACTIVAMENT, EN 
ELS PROJECTES 
DEL CENTRE?

GRUPS MOTORS I COMISSIONS

Us animem a sumar-vos i participar 
en el centre a través d’aquests grups 
motors, comissions participatives i 
projectes. 

GRUP MOTOR KM 0  

Si ets expert en canvi climàtic, recur-
sos, residus, etcètera 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, ara és el teu moment! Posa’t en 
contacte amb nosaltres fent un clic al 
bàner del Grup Motor Km0 a cccan-
deu.com
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GRUP MOTOR JAZZ10  

Si ets músic consolidat o emergent, 
estudiant, crític musical, o d’alguna 
entitat o escola de música jazz, ani-
meu-vos a formar part d’aquest grup 
amb l’objectiu de crear un espai de re-
flexió i elaborar nous projectes. Si vols 
formar-ne part fes un clic al bàner del 
Grup Motor JAZZ10 que trobaràs al 
cccandeu.com o posa-t’hi en contacte 
a través de 
grupmotorjazz10@gmail.com

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

Aquest projecte té com a finalitat fer 
de l’hort de Can Deu un espai comu-
nitari on diferents associacions, en-
titats del barri, així com particulars i 
famílies, puguin tenir contacte amb 
les diferents taules de cultiu, respon-
sabilitzant-se i tenint cura del seu 
manteniment de forma autònoma. Així 

establirem un vincle de treball i soli-
daritat al mateix temps que es treballa 
l’agricultura, i ens ajudarà 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 ciu-
tat treballant en comunitat, posa’t en 
contacte amb nosaltres fent un clic al 
bàner “vols convertir-te en un pagès 
de ciutat?” a cccandeu.com

RECICLART! 

Aquest projecte vol unir dos eixos fo-
namentals: l’art i el medi ambient. Per 
fer-ho, obrim convocatòria perque ar-
tistes de qualsevol disciplina portin a 
terme projectes de creació en què es 
fomenti la sensibilització dels més jo-
ves vers el medi ambient. Explica’ns 
la teva proposta fent un clic al bàner 
“ReciclArt!” a cccandeu.com

GRUPS MOTORS I COMISSIONS
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COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
COL·LECTIUS&CO   

Aquesta taula de participació va di-
rigida 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!

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
L’OBRADOR DE TALLERS   

Us proposem aquesta taula de par-
ticipació oberta a tothom que vulgui 
proposar nous cursos, ja sigui usuari o 
usuària del centre, professorat, entitat, 
etcètera. L’objectiu d’aquesta taula és 
fer partícip a tothom de la programa-
ció del centre per apropar-nos a les 
necessitats de la ciutadania. Si voleu 
formar-ne part feu un clic al bàner 
“L’Obrador de Tallers” a cccandeu.com

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
CULTURA&CO   

En aquesta taula de participació ens 
dirigim a artistes aficionats, 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 clic al 
bàner “Cultura&Co” a cccandeu.com

GRUPS MOTORS I COMISSIONS
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SERVEIS CULTURALS

BOOKCROSSING

Aquest servei, també conegut com 
a passallibres, consisteix a deixar 
llibres en llocs públics perquè 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 els escrip-
tors. En el centre cívic hi trobareu un 
punt de bookcrossing, el distingireu 
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 mesura que es vagi alliberant en 
a diversos punts de dins o fora de la 
ciutat. Ajudeu-nos a difondre la cultu-
ra a arreu del món!

PIANO OBERT

Situat a la cafeteria del centre, dispo-
seu d’un piano obert a totes les perso-
nes que el sàpiguen tocar. Per fer-ne 
un ús correcte s’ha de demanar per-
mís al personal de la cafeteria.

MONOGRÀFICS

SERVEIS 
CULTURALS
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ENTITATS

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL

Proartcat. Fundada per a 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 un missatge i et respondrem)

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 a més informació podeu trucar al 
telèfon 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
Tel. 630330913
centroekd.com
twitter.com/CentroeKD
facebook.com/ekd.ekaterinadon-
chenko

MONOGRÀFICS

ENTITATS
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ENTITATS

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

Swing les Corts
Difusió i promoció del ball de la músi-
ca 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 de la Síndro-
me de Fatiga Crònica i Encefalo-
mielitis 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, 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 professio-
nals a càrrec de persones amb malal-
ties neurodegeneratives.
Dimarts, de 16 a 17 h, quinzenalment
grupgam2@gmail.com
Tel: 659152894

PÒRTIC. Serveis psicolològics per
a la comunitat
Orientació, diagnosi i tractament psi-
coterapèutic per a infants, adoles-
cents, adults, gent gran i famílies.
Poseu-vos en contacte contacte amb 
M. Victòria Peris
Montía tel. 616365294; Anna Vilaseca
Roca tel. 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 
Associació que té com a 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 
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ENTITATS

socials i de serveis relacionats amb les 
següents temàtiques: igualtat home-
dona, atenció i apoderament a les 
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

Associació catalana d’afectades i 
afectats de fibromiàlgia i d’altres 
síndromes de sensibilització cen-
tral ( fm-sfc-sqm-ehs)
Com a associació de persones 
malaltes que és, vol esdevenir, cada 
cop més, un centre de convivència i 
d’ajuda mútua, on les persones afec-
tades es puguin comunicar i ajudar, 
per aprendre a conviure amb les 
malalties i afrontar el futur amb espe-
rança.
Divendres, de 17 a 18.30 h
Tel. 629 775 058 - 650 405 701
eixample@fibromialgia.cat
fibromialgia.cat
 

ENTITATS D’ÀMBIT INCLUSIU I
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Associació de Difusió de la 
Comunitat 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.
Poseu-vos en contacte amb Moisés 
Rojo: tel. 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
Mercat efímer: dimarts, de 18.30 a 
20.30 h
Organització de sortides, activitats re-
lacionades amb alimentació i projec-
tes sostenibles, en col·laboració amb 
el centre cívic.
lacolmenadelescorts@gmail.com
Luisa Pérez Abalo
Tel. 615231077



57

AGENDA

ABRIL
Dissabte 1  Per confirmar  La ruta de l’esquirol  Sortida

Dissabte 1 De 10.30 a 13.30 h  Cloenda a la Casa de l’Aigua    Activitat

Dissabte 1   A les 19 h  Festa balboera   Música

Dilluns 3  A les 19.30 h Recital maridat Can Deu poesia   Poesia

Del 4 al 27 De 9 a 22 h Petites petjades en l’oblit Exposició

Dimarts 4  A les 19 h  Renaixement de la cultura tradicional xinesa   Conferència

Dimecres 5 A les 7.30 h  Ripollès - Ribes de Freser   Sortida

Dimecres 5  A les 18.30 h Audició alumnes nivell professional   Música

Del 6 al 28  De 9 a 22 h  Bestiari  Exposició

Dilluns 10  A les 19 h  Temps d’Ecoute   Cinefòrum

Dimarts 11  A les 19 h   Espais naturals a Catalunya. La muntanya de Montserrat   Conferència

Dimecres 12 A les 19 h  Recital solidari   Música

Dimarts 18  A les 18.30 h L’educació errònia i les seves conseqüències Conferència

Dijous 20 A les 11 h La Barcelona màgica Sortida

Dijous 20  A les 21 h Guillem Arnedo Band & Celeste Alías   Música 

Divendres 21  A les 19 h  Un dios salvaje  Teatre

Divendres 21 A les 17.30 h Un Sant Jordi a la plaça   Activitat familiar 

Divendres 21 De 18 a 20 h Itinerari: Els batecs dels barris: superilla sonora   Activitat

Dissabte 22 A les 19.30 h Espectacle musical i poètic  “Aire, fuego y deseo”  Poesia

Dilluns 24  A les 19 h La traça del swing   Conferència

Dimarts 25  A les 19 h Love of my life   Música

Dimecres 26 A les 19 h Vi&Swing   Música

Dimecres 26 A les 18 h Itinerari: Experiències sonores urbanes   Activitat

Dijous 27  A les 20 h Peter Fields    Música

Divendres 28  A les 18 h  La veritat sobre la carn   Videofòrum

Dissabte 29 A les 17.30 h Tears in Rain + Sekba   Música
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MAIG
Del 2 al 6  De 10 a 12 h i 

de 16 a 19 h
Recollida de roba “Renova la teva roba” Activitat

Del 2 al 31 De 9 a 22 h  Atelier Aiiko: Selva urbana Exposició

Dimarts 2  A les 19 h    Menjar millor, menjar just! Presentació del Rusc de les Corts   Conferència

Del 3 al 30 De 9 a 22 h Acolorint vida Exposició

Dimecres 3  A les 8 h   Barcelonès-Bruc Sortida

Dijous 4  A les 21 h Tumchak   Música

Dimecres 3  A les 19 h  Subhasta solidària   Activitat solidària

Divendres 5  A les 19 h  Metròpolis  Cinema i debat

Dilluns 8  A les 18.30 h  Recital de piano   Música

Dimarts 9  A les 19 h    Com ser meteoròleg i fer pronòstics del temps   Conferència

Dimecres 10  A les 19.30 h  Recital maridat Can Deu poesia   Poesia

Dijous 11  De 17 a 19.30 h Intercanvi de roba “Renova la teva roba”    Activitat

Divendres 12  A les 19.30 h  Poemes i cançons   Poesia

Dissabte 13  Per confirmar  Gallecs  Sortida

Dissabte 13  A les 19.30 h  Gira capitalmagma    Poesia

Dilluns 15   A les 19 h Psicologia a l’abast de tothom   Conferència

Dimarts 16 A les 19 h   Recital solidari  Música

Dijous 18  A les 21 h  Jordi Sans & The Souls   Música

Dilluns 22  A les 18 h   Terra, la pel·lícula del nostre planeta   Videofòrum

Dimarts 23 A les 19.30 h  Recital de cant   Música

Dimecres 24  A les 18 h 13e Semifinals de cant líric del Concurs
Internacional de Música de les Corts

Música

Dijous 25 A les 18 h 13e Semifinals de solistes i cambra del Concurs
Internacional de Música de les Corts 

Música

Dijous 25 A les 11.15 h  La Biblioteca Arús i la maçoneria  Sortida

Divendres 26   A les 20 h   Mery Lemon   Música

Dissabte 27 A les 17.30 h  Maamut + Lubianka   Música

Dilluns 29 A les 19 h  100.000 petons després  Conferència

Dimarts 30 A les 18.30 h    Iniciació a l’hort urbà  Conferència

Dimecres 31  A les 19 h  Vi&Swing   Música
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JUNY
Dijous 1  A les 21 h  Acoustic Guiri Música

De l’1 al 30   De 9 a 22 h  Material sensible  Exposició

Del 2 al 28 De 9 a 22 h Entre el cel i la terra Exposició

Del 2 al 12 Per confirmar Setmana del Medi Ambient  Activitats

Dimecres 7  A les 6 h   Ripollès - Núria   Sortida

Dijous 8  A les 21 h  Blas Picón & The Junk Express   Música

Dissabte 10  A les 17 h  Concert Sumi estiu   Música

Dilluns 12  A les 19.30 h  Recital maridat Can Deu poesia   Poesia

Dimarts 13  A les 19 h  Viure el què és – Desperta!   Conferència

Dimecres 14  A les 19 h  Vi&Swing   Música

Dijous 15  A les 21 h  Jazz Moustache   Música

Dissabte 17  Per confirmar   El Tagamanent Sortida

Dilluns 19  A les 19 h   Sinòptic (Cloenda)   Música i dansa

Dimarts 20  A les 18 h   Abans de la inundació   Videofòrum

Dimecres 21 A les 19 h  El claqué: la unió entre la música i la dansa   Espectacle

Dijous 22  A les 21 h  Marc Ferrer Trio Música

Dilluns 26 A les 19 h  A la recerca de l’absolut modern   Conferència

Dimarts 27  A les 19 h   Habitatge sostenible i eficiència energètica  Conferència

Dimecres 28  A les 18.30 h  Dones sàvies. Un renaixement femení? Conferència

Dijous 29  A les 21 h  Myriam Swanson & Barcelona Big Blues Band Música
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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/cciviccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

De 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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CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

@BCN_LesCorts


