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NOVES INSCRIPCIONS 
A PARTIR DEL 6 DE JUNY
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Inici activitats del juliol: dilluns, 3 de juliol
Finalització activitats del juliol: divendres, 21 de juliol
Inici activitats del setembre: dimarts, 12 de setembre
Finalització activitats del setembre: divendres, 22 de setembre
Període de devolucions de juliol: del 6 al 16 de juny
Període de devolucions del setembre: del 6 de juny al 21 de juliol
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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 manera presencial, per 
ordre d’arribada. En cap cas no 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 
de juliol-setembre. Per poder gaudir d’aquesta subvenció, 
s’ha de presentar la vida laboral (de l’últim mes) o SOC i 
l’empadronament. Caldrà que empleneu i signeu un docu-
ment conforme ens proporcioneu aquesta documentació. 
Hi haurà unes places determinades en els diferents cursos 
proposats.
• En cas que l’usuari es doni de baixa en un taller inscrit, 
haurà de notificar-ho durant el període de devolucions.
• En tots els tallers que s’hagin d’anul·lar per no tenir un 
nombre mínim de participants s’efectuarà la devolució ínte-
gra a les persones inscrites.
• Una vegada esgotat el període de devolucions, no es re-
tornaran 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 poden fer 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 faran els cursos. Només amb el consens 
de tots els 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 les persones que pateixin alguna malaltia relaciona-
da amb la pèrdua de la memòria, un trastorn o segueixin 
algun tipus de tractament que pugui alterar la seva capaci-
tat psicomotriu o cognitiva hauran de comunicar-ho a l’hora 
d’inscriure’s a un taller, perquè els monitors n’estiguin infor-
mats. La direcció del centre declina tota responsabilitat, ex-
cepte en l’horari de realització de l’activitat, de tal ma- nera 
que és aconsellable que aquestes persones vinguin acom-
panyades quan entrin i surtin de l’aula de on s’imparteix 
l’activitat.
• La inscripció d’un taller significa l’acceptació d’aquesta 
normativa.

G TI
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Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

Fotografia portada: pixabay.com
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SEMINARIS

SEMINARIS JULIOL

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES 
SOCIALS

CREACIÓ LITERÀRIA: EL CONTE

DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 18,99 € + 1 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

El conte és una de les primeres for-
mes d’explicar el món i l’essència de 
la nostra espècie. En aquest taller 
aprofundirem en les arrels del format 
del conte. El conte il·lustrat, el conte 
infantil, el relat breu, etc. Veurem di-
verses fonts, estils i referents i crea-
rem el nostre propi conte. T’animes? 
Told the story. 

ARTS PLÀSTIQUES

URBAN SKETCH

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 10 a 13 h
Grup B: dilluns, de 17 a 20 h
Preu: 44,76 € 
Observacions: cal portar bloc 
d’aquarel·les A4 i material per dibuixar.

Treballarem la il·lustració en l’entorn 
urbà. Aprendrem a captar allò interes-
sant del nostre voltant, aplicant dife-
rents tècniques. La primera classe es 
farà a l’aula i les següents es faran a 
diferents localitzacions de Barcelona.

INICIACIÓ A LES TÈCNIQUES AMB 
AQUAREL·LA

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 10 a 13 h
Preu: 44,76 € 

INICIACIÓ A LA MÀQUINA DE 
COSIR

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dilluns, de 16.30 a 18.30 h
Preu: 44,76 €
Observacions: cal portar màquina de 
cosir, fils i agulles de recanvi. 

Familiaritza’t amb la màquina de cosir 
i treu-li el màxim profit.

LLENGÜES

KIT DE SUPERVIVÈNCIA DE RUS

DEL 4 AL 18  DE JULIOL
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 14,91 €  + 0,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

KIT DE SUPERVIVÈNCIA DE 
FRANCÈS

DEL 7 AL 21 DE JULIOL
Divendres, d’ 11.30 a 13.30 h
Preu: 29,84 € + 0,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)

BALLS I DANSES

BALLET CLÀSSIC PER A ADULTS

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 17.30 a 19 h 
Preu: 19 €

Vols ballar  i alhora fer exercici perquè 
et posis en forma i t’ho passis bé?
Prova amb el ballet! No cal experièn-
cia. Sentiràs músculs que no sabies 
que tenies i et veuràs ballant amb ele-
gància i divertiment. Atreveix-t’hi!

LABORATORI DE COMPOSICIÓ 
COREOGRÀFICA 

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 20 a 21.30 h
Preu: 19 € 

En aquest monogràfic prepararem  
el cos, a través d’un escalfament i 
l’estudi de la tècnica, per interpretar 
una coreografia utilitzant diferents es-
tils de dansa contemporània.

DANSA DELS VELS

DEL 6 AL 20 DE JULIOL  
Dijous, de 19 a 20 h
Preu: 14,92 €

MONOGRÀFICS

SEMINARIS
SEMINARIS
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BALL EN LÍNIA

DEL 7 AL 21 DE JULIOL
Divendres, de 13.30 a 14.30 h
Preu: 14,92 € 

Ballarem en línia coreografies de di-
ferents estils de ball, amb tot tipus de 
música.
Ens ho passarem molt bé!

SALUT I BENESTAR

ASHTANGA VINYASA IOGA

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 17 a 18 h 
Preu: 14,92 €

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 14,92 €

DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup C: dijous, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 14,92 €

HATHA IOGA 

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 18 a 19 h 
Preu: 14,92 €

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup B: dimarts, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 14,92 €

DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Grup C: dimecres, de 18 a 19 h 
Preu: 14,92 €

OSTEOPILATES

DEL 3 AL 19 DE JULIOL
Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 29,84 €
La 2a sessió serà de 20 a 21 h

Activitat especialment pensada per a 
persones de 40 en endavant. L’activitat 
es basa en el mètode Pilates però 
adaptant-ne els exercicis perquè si-
guin més beneficiosos, ajudin a enfor-
tir els ossos i a prevenir possibles frac-
tures; també es busca la tonificació de 
la musculatura, l’augment de l’equilibri 
i la coordinació i la millora de la condi-
ció física en general.

PILATES MINDFULNESS 

DEL 3 AL 19 DE JULIOL
Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 29,84 €
La 2a sessió serà de 20 a 21 h

Pilates combinat amb elements de 
la meditació mindfulness, per acon-
seguir d’aquesta manera posar una 
atenció plena en el moviment i els 
nostres cinc sentits i aprendre així a 
estar i viure l’aquí i l’ara. Buscarem 
promoure la relaxació mental i aug-
mentar  la concentració juntament 
amb el treball físic del mètode Pilates.

RESPIRACIÓ IÒGUICA

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Preu: 19 € 

Una manera fàcil de mantenir la sa-
lut i la consciència a través d’exercicis 
de respiració que pertanyen al ioga. 
Exercicis senzills que aniran estimu-
lant els nostres sistemes corporals i 
podrem percebre com s’equilibra el 
cos i la ment.

IOGA MENTAL - MINDFULNESS

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 14,92 € 

Senzills exercicis d’atenció que ens 
porten a una plena consciència del 
present, a una autoconsciència de 
nosaltres mateixos i a una relaxació 
mental elevada. Com que l’important 
és tenir una certa consciència corpo-
ral de la columna i respiració, comple-
mentarem els exercicis d’atenció amb 
suaus estiraments de columna i exer-
cicis respiratoris.

PILATES

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 19  a 20 h
Preu: 14,92 € 

PILATES AFTER WORK

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimarts, de 21 a 22 h
Preu: 14,92 € 

Tota hora és bona per posar-se en 
forma  i cuidar-se! Acomiada el dia 
amb una enèrgica i divertida sessió 
de Pilates que no et deixarà indiferent.

POSA’T EN FORMA

DEL 4 AL 18 DE JULIOL 
Dimarts, de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 14,92 € 
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.

CREA LA TEVA VIDA SALUDABLE

DEL 5 AL 19 DE JULIOL 
Dimecres, de 19 a 20.30 h 
Preu: 19 €

T’agrada crear? En aquest taller et 
donarem eines de coaching salu-
dable, de mindfulness i de creativi-
tat que t’ajudaran a provocar can-
vis positius en la teva vida o a viure 
els canvis d’una manera saludable. 
T’emportaràs tips d’alimentació i d’hà-
bits quotidians que et permetran estar 
més connectat al present, a l’essència 
i t’aproparan dia a dia al teu propòsit 
amb focus, energia i vitalitat. Atreveix-
te a viure la teva nova vida saludable!

IOGA PER A TOTHOM

DEL 4 AL 18 DE JULIOL 
Grup A: dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 14,92 €

DEL 6 AL 20 DE JULIOL 
Grup B: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 14,92 €

SEMINARIS SEMINARIS
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IOGA

DEL 5 AL 19 DE JULIOL 
Dimecres, de 19 a 20 h 
Preu: 14,92 €

PILATES MATÍ

DEL 6 AL 20 DE JULIOL  
Dijous, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 14,92 €

PILATES DONA

DEL 6 AL 20 DE JULIOL  
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 14,92 €

IOGA PER A EMBARASSADES

DEL 7 AL 21 DE JULIOL
Divendres, d’11 a 12 h 
Preu: 14,92 €

IOGA MEDITACIÓ

DEL 7 AL 21 DE JULIOL 
Divendres, de 12 a 13 h 
Preu: 14,92 €

SEMINARIS SETEMBRE

SALUT I BENESTAR

ASHTANGA VINYASA IOGA

DEL 12 AL 19 DE SETEMBRE
GRUP A: dimarts, de 17 a 18 h 
Preu: 9,95 €

DEL 14 AL 21 DE SETEMBRE
Grup B: dijous, de 17 a 18 h 
Preu: 9,95 €

IOGA

DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE 
Dimecres, de 19 a 20 h 
Preu: 9,95 €

HATHA IOGA

DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE
Grup C: dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 9,95 €

OSTEOPILATES

DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE 
Grup C: dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 9,95 €

PILATES MINDFULNESS

DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE 
Grup C: dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €

SEMINARIS ACTIVITATS CULTURALS 
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MONOGRÀFICS

ACTIVITATS
CULTURALS 

ACTIVITATS CULTURALS 

Aquest trimestre, amb motiu de 
la setmana temàtica de l’eròtica, 
el centre proposa un bon grapat 
d’activitats del 3 al 7 de juliol que no 
us podeu perdre!
Recolliu la programació específica al 
centre cívic o a la pàgina web de Can 
Deu!

EXPOSICIONS  

SENSUALMENT ERÒTICA 

DEL 3 AL 26 DE JULIOL
A càrrec de Lansaque 
ilustracionslansaque.blogspot.com.es/
facebook.com/Lansaque/ 
Tècnica: il·lustració
Lloc: primer pis
Inauguració: divendres, 7 de juliol a 
les 19 h 

”... desitjos xiuxiuejats a la ment amb 
ganes de besar la pell ...” Lansaque  
“..l’erotisme és una de les bases del 
coneixement d’un mateix, tan indis-
pensable com la poesia ...” Anais Nin, 
creadora de somnis, il·lustradora, 
pintora i poeta visual ... nom artístic 
Lansaque. Judith Lloret Lansaque va 
néixer a Barcelona el 1964. Va co-
mençar a pintar des de molt petita 
amb la caixa de colors que tenia el 
seu pare. D’educació artística pràc-
ticament autodidacta. La seva obra 
gira al voltant de la dona, i tot el que 
l’envolta, sensualitat, lluita per la 
igualtat, plaers, drets, somnis. Pro-
fundament involucrada en l’àmbit 
social, es considera una dona sense 
por, positiva i amb moltes ganes de 

ACTIVITATS CULTURALS 

menjar-se el món, ajudar i transmetre 
colors i alegria. Superada la barrera 
dels 50 anys, es considera en el seu 
moment de més esplendor i està co-
mençant nous projectes. Se sent ple-
na d’energia vital en contacte amb 
el sol i el mar. Les seves idees solen 
néixer en els passejos per la natura i 
sota la dutxa, el contacte amb l’aigua 
i la seva musicalitat. La inspiren altres 
arts com la música, la poesia i la dan-
sa.  Conta que pinta i dibuixa el que 
sent..., somia..., els seus colors són 
per a ella com una vareta màgica. 

SENSUELLE X BLACKNBLONDIE  

DEL 4 AL 26 DE JULIOL
A càrrec de Blacknblondie
blacknblondie.com/
@blacknblondiebarcelona
Tècnica: fotografia
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 4 de juliol a les 
20.30 h 

Blacknblondie neix de @sandraban-
quez, fotògrafa, i @realsuko, videò-
graf i cantant, en un intent per unir dos 
mons. Amants de la llum natural, els 

cossos femenins, la intimitat i sugge-
rir més que mostrar. Els guia la seva 
intuïció i la llum, sempre envoltats de 
dones que es despullen en cos i àni-
ma, començant per ells mateixos.

UNA SIMPLE VISIÓ DEL MÓN   

DEL 5 AL 28 DE SETEMBRE
A càrrec de Claudia Perini
Tècnica: fotografia
Lloc: primer pis
Inauguració: dimarts, 12 de setembre 
a les 19 h 

Aquesta exposició és un diari de viat-
ges d’aquest últim any recorrent  Eu-
ropa. Un diari que plasma el dia a dia 
de cada ciutat i dona a conèixer els 
seus petits secrets. Tinc l’oportunitat 
d’aportar una visió diferent de les 
ciutats més icòniques d’Europa com 
París, Barcelona, Berlín, Praga...  Us 
convido a admirar i reflexionar sobre 
la bellesa de la simplicitat i quotidia-
nitat de les petites coses d’arreu del 
món. 
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ACTIVITATS CULTURALS

SORTIDES CULTURALS 

Aquestes sortides inclouen un guia 
exclusiu per al grup i la durada apro-
ximada de les sortides és de dues ho-
res i mitja. 
Inscripcions: a partir del 6 de juny de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h

EL PASSAT INDUSTRIAL I 
BARROC DE LA BARCELONETA

DIMARTS, 18 DE JULIOL
A les 10 h
Punt de trobada: porta del Museu 
d’Història de Catalunya
A càrrec d’Explica’m Barcelona
Preu: 9,95 €

La Barceloneta: el barri que va néi-
xer per acollir els desnonats del Born 
un cop passada la guerra del 1714 i 
que avui rep a multituds de turistes 
tot l’any. Però què hi havia abans del 
1714? Quins varen ser els primers ca-
rrers del barri? Coneixes el seu passat 
industrial? Amb aquesta ruta farem un 
recorregut pels carrers més coneguts, 
el seu famós mercat, l’esglèsia de 
Sant Miquel del Port, d’arquitectura 
barroca, la història de la Fraterni-
tat (actual biblioteca), parlarem dels 
danys que va patir la Barceloneta 
durant la Guerra Civil i entrarem en 
un petit museu perquè coneguis com 
eren les primeres cases de la zona. 
A més, coneixeràs la incidència de la 
Revolució Industrial al barri.

LA RAMBLA: DE CANALETES A 
COLOM, TOTA LA SEVA HISTÒRIA 
I CURIOSITATS

DIMECRES, 27 DE SETEMBRE
A les 10 h
Punt de trobada: font de Canaletes
A càrrec d’Explica’m Barcelona
Preu: 9,95 €

Segur que has passejat moltíssimes 
vegades per la Rambla, el carrer més 
transitat de Barcelona, però què en 
saps? Quin és el seu origen i quan 
va néixer com a passeig, quan es 
van edificar els palaus que l’envolten, 
el significat dels seus cinc trams, les 
places i els mercats, per què el Bar-
ça celebra les seves victòries a Ca-
naletes. T’explicarem tot això en una 
agradable sortida, en què aprendràs, 
a més, tot de curiositats que ben se-
gur desconeixes.

CONFERÈNCIES

Totes les conferències es 
fan a la sala d’actes i són gratuïtes.
Cal inscriure’s prèviament per parti-
cipar-hi, amb la finalitat de poder-vos 
avisar en cas d’anul·lació.

ACTIVITATS CULTURALS

PSICOLOGIA I CONEIXEMENT 

EMOCIÓ IGNORADA, EMOCIÓ 
BLOQUEJADA

DIJOUS, 14 DE SETEMBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de Mirari Bolumburu, coach i 
terapeuta emocional

Vivim al cent per cent en l’emoció. El 
fet de viure ignorant la seva existèn-
cia, no ens lliura de la seva influència. 
En el moment en què queden bloque-
jades, el cos és el que comença a fer-
se càrrec de les conseqüències. Això 
pot canviar!

VOLS AJUDAR-NOS A LLUITAR 
CONTRA EL CÀNCER?

DIVENDRES, 15 DE SETEMBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de Lois Moriel 
Organitza: AECC Catalunya Contra el 
Càncer

EL DRET A MORIR DIGNAMENT, 
UN DRET HUMÀ

DIMARTS, 18 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de DMD-CAT

Tenim dret a morir dignament? Quins 
són els drets que tenim per a viure de 
la millor manera possible el procés 
de la nostra mort? En tenim prou 
coneixement? Els exercim? Trencar 

el tabú de la mort, parlar-ne,  ens 
permetrà conèixer millor els drets 
que ja tenim davant d’aquest moment 
tan important de la nostra vida per 
tal d’aconseguir una mort apropiada. 
Parlant dels drets ens acostem a 
la possibilitat d’exercir la llibertat 
personal fins al final.

LA INTERPRETACIÓ DELS 
SOMNIS

DILLUNS, 18 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Laura Blanco i Carlos 
Carbonell, psicoterapeutes del Gabi-
net de Psicoteràpia
Psicoterapiabcn.com

‘La interpretació dels somnis’ (1900), 
de Sigmund Freud, va ser l’obra fun-
dacional de la psicoanàlisi. A través 
d’una síntesi d’aquesta obra, veurem 
si els somnis tenen o no sentit més 
enllà de les creences quotidianes i 
com es poden interpretar analítica-
ment. Els somnis permetran introduir 
conceptes clau per a la psicoanàlisi, 
especialment la de l’inconscient.

MÚSICA

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

LONG PLAY

Aquest projecte pretén ser un espai on 
apropar el públic a la música més viva i 
desconeguda, on la música serà la pro-
tagonista i els músics, innovadors i ex-
perimentals. Volem donar l’oportunitat a 
tothom de conèixer les tendències mu-
sicals més inhòspites que neixen com a 
desplaçament a l’oferta comercial.

RED PHONE SHOWS 
“RED PERILL”

DISSABTE, 1 DE JULIOL
A les 17 h

GUITAR CIRCUS 13a EDICIÓ

DISSABTE, 22 DE JULIOL 
A les 18.30 h 

En aquesta 13a edició els guitarristes 
de les Corts tocaran peces musicals ins-
trumentals basades en uns soundtrack 
coneguts, per exemple el tema de Star 
Wars o Friends. Recorreran als coneixe-
ments per arranjar i estructurar aquests 
temes. En la segona part, i amb un ob-
jectiu lúdic, cada alumne ha escollit una 
cançó que anirà des del rock d’Héroes 
del Silencio fins a la fusió de Greg Howe.

EN CLAU DE CLÀSSICA

CONCERT DE PIANO - 
LIDIA TARACENA

DISSABTE, 8 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Lidia Taracena

Música de diferents corrents musicals 
dels segles XIX i XX. Vine a gaudir 
d’una experiència única on hi haurà 
col·laboracions especials que fusio-
naran diferents arts. 

BARCELONA MUSIC FESTIVAL

DISSABTE, 29 DE JULIOL 
A les 18 h 

Concert dels cantants participants a 
la Màster de cant a càrrec de la so-
prano Montserrat Caballé. 
S’hi interpretaran les àries d’òpera 
més famoses de la història, amb el 
Ricard Estrada al piano.
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ACTIVITATS CULTURALS

TEATRE, POESIA I 
PRESENTACIONS 
DE LLIBRES 

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

RECITALS MARIDATS CAN DEU 
POESIA

DILLUNS, 10 DE JULIOL
DILLUNS, 4 DE SETEMBRE
A les 19.30 h 
Organització: Proartcat

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

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
CAPTIUS DEL VERS

DIMECRES, 13 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Rimaterrània

Rimaterrània ha nascut de l’afinitat 
d’un grup de poetes, pintors i cantants 
que vàrem tenir la idea de crear aques-
ta associació per poder constituir-nos 
com un moviment cultural català i així 
ajudar, col·laborar i participar en actes 
benèfics, sempre amb la premissa de 
l’amor, la pau i la solidaritat envers no-
saltres mateixos i els altres. En aques-
ta ocasió, presentem el llibre Captius 

del vers, en què intervenen els mem-
bres de l’associació: Josep Maria 
Asensio, Albada Albages, Pau Civit, Fe 
Ferré, Montse Cercós, Imma Forment, 
Marta Forment, Carles Fuxet, Josep 
Maria Lleixà, José Antonio, Nieves 
Alarcón i Montse Pellicer. 

TEATRE - AIXÒ NO ÉS VIDA

DIMECRES, 27 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de la companyia “De Calaix”
Preu: taquilla inversa

Hi ha molts tipus de persones i molts 
tipus d’estats d’ànim o actituds que 
pot tenir una persona: agressiu, pre-
sumit… En aquest cas parlarem en 
clau de comèdia sobre tipus, identi-
tats, actituds vitals i sobretot sobre 
dones, ja que són dones tots els per-
sonatges que passaran per l’escenari. 
Dones depressives, ingènues, presu-
mides… Com un collage, veurem di-
ferents aspectes de l’ésser humà en 
què ens podrem reconèixer cadascú 
de nosaltres. Un espectacle còmic,  
adaptació d’una obra original de la 
companyia T de Teatre.
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ACTIVITATS CULTURALS

ALTRES ACTIVITATS  

LA FAM NO FA VACANCES

DEL 3 AL 21 DE JULIOL
De 9 a 22 h

La fam no fa vacances és una cam-
panya de recollida d’aliments bàsics 
per aconseguir que les persones més 
necessitades d’aquí rebin ajuda ali-
mentària durant l’estiu. La campanya 
es du a terme coordinada pels quatre 
Bancs d’Aliments de Catalunya.
Des del centre cívic acollim aquesta 
campanya solidària. 

Quins són els aliments més ade-
quats per a la donació?
Necessitem conserves, llegum cuit, 
oli i llet. Aquests són aliments d’alt va-
lor nutritiu, bàsics en l’alimentació de 
les persones. Cada entitat benèfica, 
d’acord amb l’associació o grup que 
l’ajuda, pot també demanar especial-
ment algun tipus d’aliment que li faci 
més falta durant l’estiu. La campanya 
pretén abastir a cada entitat amb pro-
ductes bàsics que els siguin més ne-
cessaris. Com que és una recollida i 
entrega a escala local, cada activitat es 

podrà adaptar a les necessitats més 
específiques.

Com i a qui s’entregaran els ali-
ments recollits?
Totes les activitats que s’organitzin 
es destinaran directament a entitats 
benèfiques properes que pertanyin 
a la xarxa d’entitats dels Bancs dels 
Aliments. Aquestes entitats seran les 
encarregades de rebre, classificar i 
entregar els aliments als seus benefi-
ciaris durant els mesos d’estiu.

Per a inscripcions i més informació: 
lafamnofavacances.org
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MONOGRÀFICS

AULA 
D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE 
LES CORTS 

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

EXPOSICIÓ

LA NATURA

DEL 4 AL 29 DE SETEMBRE 
A càrrec d’Annia Aragones i Lola Cha-
cón
Tècniques: oli, acrílic i aquarel·la 
Lloc: vestíbul 
Inauguració i xerrada: dimarts, 19 de 
setembre, a les 19 h

 
Aquesta exposició sobre la natura 
pretén donar veu a dues dones, mare i 
filla, i la causa solidària que defensen, 
amb l’objectiu de difondre art i recap-
tar fons per al projecte de l’ONG Ma-
tres Mundi. El dimarts 19 de setembre 
vindran a explicar-nos en què consis-
teix el projecte de la casa maternal 
de Ruanda La Lumière I i com podem 
col·laborar-hi per ajudar a prevenir la 
morbiditat i la mortalitat de les dones i 
dels seus futurs fills en aquesta etapa 
de les seves vides.
grupdart-bajandoarte.com
dolorschacon@hotmail.com
loarevents@gmail.com

F
ot

og
ra

fia
: M

ª 
D

ol
or

s 
C

ha
có

n

G

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

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 contacteu 
amb el responsable de l’aula per e-
mail o trucant al Centre Cívic Can Deu.

LES COVES-MINES DEL VOLTANT 
DEL FIGARÓ

DISSABTE, 1 DE JULIOL 
Distància: 9,8 km 
Dificultat: mitjana 
Desnivell acumulat: 400 m 
Cal portar: esmorzar, aigua, alguna 
cosa per picar i vambes o botes de 
muntanya. 
Estació d’anada i tornada: el Figaró  
Punt de trobada: farmàcia de Sants 
estació 
Preu: 9,95 €

Excursió interessant pels voltants del 
Figaró que recorre el vessant oriental 
del Montseny tot buscant diferents 
explotacions mineres de la zona. Tot 
i que sovint porten el nom de cova, la 
majoria de les cavitats són antigues 
explotacions mineres datades a finals 
del s. XIX i principis del s. XX de les 
quals s’extreia ferro, baritina o roca 
calcària. Caminarem per pistes i cor-
riols emboscats que ens portaran a 
conèixer els contraforts orientals del 
Montseny, on s’amaguen belles raco-
nades, ermites romàniques com les 
de Sant Cristòfol de Monteugues i de 

Sant Pere de Vallcàrquera i bells ma-
sos com el de Can Plans. 

CASTELLS, MINA DE PLOM I 
TORRETES

DISSABTE, 16 DE SETEMBRE 
Distància: 12,82 km 
Dificultat: mitjana 
Desnivell acumulat: 578 m 
Cal portar: esmorzar, aigua i vambes 
o botes de muntanya. 
Estació d’anada i tornada: Martorell 
Punt de trobada: farmàcia de Sants 
estació
Preu: 9,95 €

La serra de l’Ataix, pel damunt de 
Martorell i del congost del Llobregat, 
és un bonic mirador de la depressió 
prelitoral, de les serres litorals i prelito-
rals, com el Puigventós, i dels relleus 
pertanyents a la conca terciària de 
l’Ebre com Montserrat. Pujarem fins 
el seu cim més alt, el Turó del Castell, 
a 369 m per gaudir d’aquestes vistes 
que ens ofereix la serra.
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AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

TALLER

MICROJARDINS DE CACTUS I 
CRASSES

DIMARTS, 11 DE JULIOL 
De 12 a 14 h 
A càrrec de Sembra natura
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic 
Can Deu
Places limitades

Material que cal portar: bossa de tela 
o plàstic, llibreta i bolígraf, recipients 
procedents de material reciclable com 
caixes, peixeres, gerros de vidre, plats 
de ceràmica, tasses, pots de vidre. 
Cal que els recipients de vidre siguin 
de coll ample, com més gran sigui el 
recipient més gran serà el jardí.
Aquest taller ens ensenyarà a disse-
nyar i tenir cura del nostre microjar-
dí de cactus i altres plantes crasses. 
Farem el taller a l’hort de Can Deu i 
en podreu participar en la decoració 
així com emportar-vos l’experiència 
i el vostre propi microjardí a casa. A 
més, descobrirem com la jardineria 
ens permet optar per un model sos-
tenible reutilitzant una gran varietat 
d’elements en el procés de creació i 
manteniment.  

CONFERÈNCIA 

XERRADA INAUGURAL DE 
L’EXPOSICIÓ “LA NATURA: 
CASA MATERNAL LA LUMIÈRE I”

DIMARTS, 19 DE SETEMBRE 
A les 19 h 
A càrrec d’Annia Aragones i Lola Cha-
cón, secretaria general ONG Matres 
Mundi

La casa maternal és un allotjament 
temporal, proper a un centre hos-
pitalari, per a les gestants més vul-
nerables de les zones rurals amb 
risc obstètric, que facilita l’accés a 
l’assistència mèdica en el moment 
del part. Aquesta estratègia ha estat 
implementada en altres llocs, cosa 
que ha permès disminuir conside-
rablement la mortalitat materna i les 
complicacions derivades del moment 
del part als seus domicilis. El 2009 es 
decidí posar en funcionament la pri-
mera casa maternal de Ruanda, La 
Lumière I. Des d’aleshores ha allotjat 
unes 1500 dones gestants. 

CONEGUEM EL PLANETA 

AULA METEO 

ELS TORNADOS AL TERRITORI 
CATALÀ

DIJOUS, 28 DE SETEMBRE 
A les 19 h 
A càrrec de Sergi Cárceles, graduat 
en geografia i meteoròlegF

ot
og

ra
fia

: S
em

br
a 

N
at

ur
a

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Catalunya és una de les regions del 
planeta amb un gran nombre de tor-
nados i caps de fibló. El centre dels 
fenòmens se situa en el triangle for-
mat per Catalunya, el País Valencià i 
les Balears. Parlarem sobre tornados, 
fiblons i mànegues d’aigua arreu del 
món i, en concret, a Catalunya: quin 
és el seu impacte, amb quina freqüèn-
cia ocorren aquests fenòmens, mesu-
res de prevenció i autoprotecció. Des-
cobrirem com i per què es generen 
aquests fenòmens i si guarden cap 
relació amb el canvi climàtic.

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 tallers s’adaptin a les necessi-
tats del col·lectiu i integrar-los en una 
vida d’hort urbà en comunitat, on vo-
lem que les dues 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 respon-
sable de l’aula escrivint a lauradie-
go@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.

VIDEOFÒRUMS

Us oferim un cicle de documentals 
mediambientals, que tracten temes 
d’ecologia, ciència i natura per a 
tothom. Totes les projeccions tenen 
la llicència d’Atribució No Comercial – 
Sense obra derivada 3.0 de Creative 
Commons CC BY-NC- ND 3.0 Totes 
les projeccions són gratuïtes.

HOME (LLAR) 

DIMARTS, 25 DE JULIOL 
A les 18 h 
Any: 2009 
País: França
Durada: 90 min 
Idioma: VOSE 
Direcció: Yann Arthus-Bertrand
Guió: Yann Arthus-Bertrand, Isabelle 
Delannoy
Fotografia: Yann Arthus-Bertrand
Gènere: documental

En els seus 200.000 anys d’existència 
l’home ha trencat l’equilibri de quasi 
4.000 milions d’anys d’evolució a la 
Terra. El preu a pagar és considera-
ble, però és massa tard per ser pes-
simistes. A la humanitat li queden deu 
anys escassos per invertir la tendèn-
cia, conscienciar-se de l’explotació 
desmesurada de les riqueses de la 
Terra i canviar el model de consum. 
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AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Imatges aèries de 54 països ens mos-
tren la diversitat de vida a laTerra con-
vivint amb les devastadores activitats 
humanes que suposen una amenaça 
per a l’equilibri ecològic del planeta.
youtube.com/homeproject

ZEITGEIST: MOVING FORWARD 
(ZEITGEIST: AVANÇANT) 

DIMARTS, 26 DE SETEMBRE 
A les 18 h 
Any: 2011 
País: Estats Units 
Durada: 162 min. 
Idioma: VOSE 
Guió i direcció: Peter Joseph
Gènere: documental

Film independent i sense ànim de lu-
cre que tracta de la necessitat d’una 
transició des de l’actual sistema mo-
netari que governa el món cap a una 
economia basada en els recursos del 
planeta, que tingui en compte el co-
neixement científic i tecnològic actual 
per convertir-la en realment sosteni-
ble i eficient. 
zeitgeistmovingforward.com

CELEBRACIÓ DE DIES 
INTERNACIONALS, 
FESTIUS I ALTRES 
ACTIVITATS

PARKING DAY 2017 

DIVENDRES, 15 DE SETEMBRE 
Horari i lloc per determinar

El Park(ing) Day és un esdeveniment 
anual que se celebra a més de 200 ciu-
tats de tot el món, on diverses entitats 
ambientals, d’arquitectura, artístiques, 
socials, veïnals..., i la ciutadania en ge-
neral, transformen de manera tempo-
ral places públiques d’aparcament de 
cotxes en parcs, jardins i altres formes 
d’espai públic. Tot això amb l’objectiu de 
donar a conèixer la necessitat d’un mo-
del de ciutat més verda, amb més parcs 
i jardins, i amb més biodiversitat, amb 
més espai públic de qualitat (dissenyat 
per a les persones, no per als cotxes) 
conscienciada i activa per la reducció 
de la contaminació atmosfèrica i que 
aposti per una mobilitat sostenible. 
Un any més participem en aquest pro-
jecte de ciutat, apropeu-vos i gaudiu 
d’una tarda d’activitats per a tothom! 

DIA SENSE COTXES

DIVENDRES, 22 DE SETEMBRE 
Horari i lloc per determinar 

Durant aquest dia hi haurà diferents 
activitats al carrer per commemorar 
aquest esdeveniment. Trobareu activi-
tats per a infants i adults, relaciona-
des amb la poesia i el medi ambient.
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AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

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 cap 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 meteorolò-
gica de Can Deu i sabreu les dades 
meteorològiques 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. 
Demaneu més informació sobre el 
projecte 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/colmenacortsR
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Durada: de 21 a 22 h
Venda d’entrades: anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa 
setmana del concert i fins que 
s’esgotin les entrades.
Lloc: jardí (sempre que les condicions 
ho permetin. Si no, es traslladarà a la 
sala d’actes). 
Preu: 4,14 € + l’ IVA corresponent
Aforament limitat
Normativa:
. Cada persona podrà comprar un 
màxim de sis entrades.
. En el moment de l’adquisició 
de l’entrada podrà escollir una 
localitat, que no es podrà canviar 
posteriorment.
. Les persones que no superin el 
nombre màxim de localitats d’una 
taula, hauran de compartir-la amb 
altres persones fins a completar-les.
. No es permet l’entrada de taules, 
cadires plegables, instruments 
musicals, gossos i altres animals.
. Es respectarà la posició de les taules 
i cadires del jardí, i no es podran 
canviar d’ubicació.
. Assegureu-vos en comprar l’entrada 
que hi consti el número de la taula i 
que correspongui amb el que heu 
escollit al plànol.
. L’adquisició d’una entrada significa 
l’acceptació d’aquesta normativa.

MONOGRÀFICS

CICLE DIJOUS
JAZZ

CICLE DIJOUS JAZZ
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CICLE DIJOUS JAZZ

HOWLING MOON QUARTET

DIJOUS, 13 DE JULIOL

Els Howling Moon Quartet són una 
banda formada per quatre músics 
que transporten el públic als antics 
locals dels anys trenta i cinquanta, 
on la màgia, el glamur i la calidesa 
envoltaven el món del jazz. Temes de 
blues, soul, swing i rythm and blues 
i els sons que provenen del jazz, fan 
dels Howling una banda innovadora 
però amb l’aire dels temes d’abans i 
de sempre.Provenen de formacions 
com Big Bands, on el swing i el ritme 
és molt patent. Amb ells gaudireu 
del swing, temes del més pur blues, 
versions molt soul, i, en definitiva, 
un passeig per totes les varietats del 
món de la música jazz.

Montse Moreno: veu / Charlie Magret: 
bateria / Miquel Travé: guitarra / David 
Solà: baix 
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LA MADAM BOOGIE

DIJOUS, 6 DE JULIOL

Recuperar la sonoritat original del 
Boogie Woogie i l’Stride piano és 
l’objectiu d’aquesta formació acústica, 
que té com a referents els primers 
enregistraments de la història del jazz.
Fruit d’una laboriosa recerca a càrrec 
del pianista Albert Llovet, neix La 
Madam Boogie, un projecte inspirat
en la figura imaginària d’una diva del 
jazz, i que ens farà retrocedir als feliços 
anys vint i a l’època del vodevil.
Jelly Roll Morton, Thomas “Fats” Waller, 
Count Basie, Meade Lux Lewis, Pete 
Johnson i Albert Ammons són només 
alguns dels pianistes homenatjats per 
aquest sorprenent trio.

Albert Llovet: piano / Davit Bayés: 
contrabaix / Rafel Rostey: bateria 
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CICLE DIJOUS JAZZ

JOHNNY “BIG STONE” & THE 
BLUES WORKERS

DIJOUS, 20 DE JULIOL

Johnny ‘Big Stone’ & the Blues Workers 
és un trio de blues en la seva màxima 
expressió. Combinen cançons de west 
coast, jump blues o blues tradicional 
amb un repertori molt variat i que 
consagra aquesta banda com uns 
autèntics malabaristes del blues. Els 
seus directes es caracteritzen per la 
varietat d’estils que aconsegueixen 
una festivitat i un dinamisme que 
entusiasma el públic, al qual no deixen 
indiferent.
bigstoneworkers.com

Johnny “Big Stone”: guitarra i veu / 
Little Jordi: contrabaix i harmònica / 
Reginald Vilardell: bateria 
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MONOGRÀFICS

VOLS PARTICIPAR, 
ACTIVAMENT, EN 
ELS PROJECTES 
DEL CENTRE?

COMISSIONS PARTICIPATIVES

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

GRUP MOTOR KM0

Si ets expert en canvi climàtic, recur-
sos, residus... si pertanys a alguna 
organització, associació, grup de re-
cerca o equipament, dins de l’àmbit 
del medi ambient i vols participar i 
decidir sobre la programació a l’Aula 
d’Educació Ambiental de les Corts, 
ara és el teu moment! Posa’t en con-
tacte amb nosaltres fent un clic al bà-
ner del Grup Motor Km0 a 
cccandeu.com

GRUP MOTOR JAZZ10  

Si ets un músic consolidat o emer-
gent, estudiant, crític musical, o 
d’alguna entitat o escola de música 
jazz, anima’t a formar part d’aquest 
grup amb l’objectiu de crear un espai 
de reflexió 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 grupmotorja-
zz10@gmail.com
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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 comuni-
tari on associacions, entitats del barri, 
així com particulars i famílies, puguin 
tenir contacte amb les diferents taules 
de cultiu, responsabilitzar-se’n i tenir 
cura del seu manteniment de manera 
autònoma. Així establirem un vincle de 
treball i solidaritat 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 ciutat 
treballant en comunitat, posa’t en con-
tacte amb nosaltres fent un clic al bà-
ner “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 perquè 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

COMISSIONS PARTICIPATIVES
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COMISSIÓ 
PARTICIPATIVA COL·LECTIUS&CO  

Aquesta taula de participació va 
di- rigida a totes les entitats que es 
troben 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 d’altres. 
La finalitat d’aquesta comissió és 
aportar noves propostes al centre. Si 
voleu formar-ne part feu un clic al bà-
ner “Cultura&Co” a cccandeu.com

COMISSIONS PARTICIPATIVES
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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 ofi-
cial bookcrossing.com i notificar-hi la 
troballa; i un cop llegit, tornar a allibe-
rar-lo i anotar al web la nova ubicació. 
Actualment hi ha 326.000 membres i 
1.716.000 llibres registrats arreu del 
món. La nostra intenció és fomentar 
la lectura i, per tant, afavorir els es-
criptors. Al 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 diversos punts de dins o fora de la 
ciutat. Ajudeu-nos a difondre la cultu-
ra per tot el 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, rapso-
des 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)
espacio@proartcat.com
requiemambria.proartcat.com

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 T
el. 630330913 
centroekd.com 
facebook.com/ekd.ekaterinadon- 
chenko
 
Coral Gent Gran de Can Novell 
Dilluns, de 16 a 18 h

MONOGRÀFICS

ENTITATS
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ENTITATS

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 amb el 
Disseny
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  

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

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

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

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

Grup GAM 
Grup d’ajuda mútua per a professio-
nals a càrrec de persones amb malal-
ties neurodegeneratives. 
Dimarts, de 16 a 17 h, quinzenalment 
grupgam2@gmail.com 
Tel.: 659152894

PÒRTIC. Serveis psicològics per a 
la comunitat 
Orientació, diagnosi i tractament psi-
coterapèutic per a infants, adoles-
cents, adults, gent gran i famílies. 
Poseu-vos en contacte amb M. Vic-
tòria 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 afa-
vorir les relacions igualitàries i no dis-
criminatòries entre sexes i l’atenció 
a la diversitat d’identitats afectives i 
sexuals. El nostre esforç es dirigeix a 
potenciar la creació de programes so-
cials i de serveis relacionats amb les 
temàtiques següents: igualtat home- 
dona, atenció i apoderament a les do-
nes, no-discriminació per qüestió de 

ENTITATS

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

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

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 
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 l’alimentació i projec-
tes sostenibles, en col·laboració amb 
el centre cívic. 
lacolmenadelescorts@gmail.com 
Luisa Pérez Abalo Tel. 615231077
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AGENDA

JULIOL
Del 3 al 21 De 9 a 22 h La fam no fa vacances Campanya 

solidària

Del 3 al 26 De 9 a 22 h Sensualment eròtica Exposició

Del 4 al 26 De 9 a 22 h Sensuelle X Blacknblondie Exposició

Dissabte 1 Per confirmar Les coves-mines del voltant del Figaró  Sortida

Dissabte 1  A les 17 h   Red Phone Shows “Red Perill”  Música

Dilluns 3 A les 18.15 h  Cinema i prostitució: Cent anys 
d’història

Conferència

Dilluns 3 A les 20 h  La perdiu és de qui la caça – una 
odisea eroticomusical   

Espectacle

Dimarts 4 De 10.30 a 12.30 h Il·lustració de poesia erótica   Taller

Dimarts 4 A les 18.30 h  El poder de los pepinos   Presentació de 
llibre

Dimarts 4 A les 20 h Els músculs del plaer  Conferència

Dimarts 4 A les 20.30 h  Inauguració  Sensuelle X Blacknblondie  Acte inaugural

Dimecres 5 De 10.30 a 13 h  Cuina afrodisíaca   Taller

Dimecres 5  A les 19 h   Indiscutible    Documental

Dimecres 5 De 19.30 a 21.30 h Dansa Burlesque – Cabaret    Taller

Dimecres 5 A les 20.30 h La sexualitat i la visió femenina en l’obra 
de Von Trier  

Conferència

Dijous 6 A les 11 h Joguines eròtiques Taller-xerrada

Dijous 6 A les 19 h   La sexualitat a partir dels 50   Conferència

Dijous 6  A les 21 h   La Madam Boogie   Música

Divendres 7 De 18.30 a 20 h Autoeròtica per a dones  Taller

Divendres 7 A les 20 h Sexe de cinema   Espectacle

Divendres 7   A les 19 h Inauguració exposició “Sensualment 
eròtica”  

Acte inaugural

Dissabte 8  A les 19 h   Concert de piano: Lidia Taracena   Música

Dilluns 10   A les 19.30 h  Recital maridat Can Deu Poesia   Poesia

Dimarts 11  De 12 a 14 h  Microjardins de cactus i crasses   Activitat-Taller

Dijous 13  A les 21 h  Howling Moon Quartet   Música

Dimarts 18  A les 10 h   El passat industrial i barroc de la 
Barceloneta  

Sortida

Dimarts 18  A les 19 h   El dret a morir dignament, un dret humà Conferència

Dijous 20  A les 21 h  Johnny “Big Stone” & The Blues 
Workers   

Música

Dijous 20  A les 18.30 h  Guitar Circus 13a edició   Música

Dimarts 25   A les 18 h  Home   Videofòrum

Dissabte 29   A les 18 h   Barcelona Music Festival   Música

AGENDA

SETEMBRE
Del 4 al 29   De 9 a 22 h  La natura   Exposició

Del 5 al 28 De 9 a 22 h Una simple visió del món  Exposició

Dilluns 4   A les 19.30 h  Recital maridat Can Deu Poesia   Poesia

Dimecres 6   A les 10 h Inscripcions tallers d’octubre-desembre   Inscripcions

Dimarts 12   A les 19 h  Inauguració exposició “Una simple visió 
del món”  

Acte inaugural 

Dimecres 13   A les 19 h Captius del Vers   Presentació de 
llibre

Dijous 14   A les 18.30 h  Emoció ignorada, emoció bloquejada  Conferència

Divendres 15   A les 18.30 h Vols ajudar-nos a lluitar contra el 
càncer?  

 Conferència

Divendres 15  Per confirmar  Parking Day   Activitat

Dissabte 16  Per confirmar  Castells, mina de plom i torretes   Sortida

Dilluns 18  A les 19 h  La interpretació dels somnis   Conferència

Dimarts 19   A les 19 h  Inauguració i xerrada exposició “La 
natura”  

Conferència 
inaugural

Divendres 22  Per confirmar   Dia sense cotxes   Activitat

Dimarts 26   A les 18 h Zeitgeist: Moving forward   Videofòrum

Dimecres 27   A les 10 h   La Rambla: de Canaletes a Colom, tota 
la seva història i curiositats  

Sortida

Dimecres 27   A les 19 h  Això no és vida   Teatre

Dijous 28  A les 19 h Els tornados al territori català   Conferència
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MAPA

ADREÇA HORARIS

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

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/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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AVDA DIAGONAL

H8, H10, 59

PL. CONCÒRDIA
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H8, 59

V7

H8, H10, 59

H8, H10, 59
66, 78, N0, V7
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TRAVESSERA D
E LES C

ORTS

AV. DIAGONAL 

66, 78
N0, V7

T1, 
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LÍNIA 3
MARIA 

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

@BCN_LesCorts


