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FESTIVAL 48 H OPEN HOUSE 
BARCELONA

DIUMENGE, 22 D’OCTUBRE
De 10 a 13.30 h

Si voleu fer la visita guiada al centre us 
podeu inscriure gratuïtament a: 48ho-
penhousebarcelona.org/ca/festival

HOMENATGE AL CENTENARI DE 
TRES GRANS DEL JAZZ

DEL 23 AL 30 D’OCTUBRE

Aquest cicle ha estat escollit i organitzat 
pel grup motor JAZZ10 que s’ha conso-
lidat en aquests últims mesos. El resultat 
és una setmana dedicada al centenari 
d’Ella Fitzgerald, el pianistaThelonius 
Monk i el trompetista Dizzy Gillespie. 
Dilluns 23: espectacle de dansa Duo 
Black Soul (pàg. 15)
Dimarts 24: concert homenatge a Ella 
Fitzgerald (pàg. 12)
Dimecres 25: concert Monk Numbers  
(pàg. 13)
Dijous 26: vi&swing homenatge a Ella 
Fitzgerald (pàg. 13)
Divendres 27: conferència “El pare, la 
mare i l’Esperit Sant” (pàg. 10)
Dilluns 30: espectacle infantil La bruixa 
del jazz (pàg. 16)

DECORACIÓ DE 
NADAL AL VESTÍBUL

DE L’11 AL 14 DE DESEMBRE

La comissió participativa COL•LEC-
TIUS&CO, formada per entitats del 
centre, serà l’encarregada de decorar 
el vestíbul del centre.

MONOGRÀFICS

DESTACATS 
DESTACATS

G
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MONOGRÀFICS

ACTIVITATS 
CULTURALS

La programació pot patir canvis. Us 
recomanem que consulteu la nostra 
pàgina web, la cartelleria del centre o 
bé que ens truqueu per telèfon. 

EXPOSICIONS  Pàg. 5

SORTIDES CULTURALS  Pàg. 7

CONFERÈNCIES  Pàg. 8

MÚSICA  Pàg. 12

TEATRE, DANSA I POESIA  Pàg. 14

ACTIVITAT FAMILIAR  Pàg. 16

ACTIVITATS CULTURALS
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CÒMICS CONTRA EL MASCLISME

DEL 3 AL 23 D’OCTUBRE
Exposició produïda per la regidoria de 
Feminismes i LGTBI
A càrrec de CIRD
Tècnica: dibuix
Lloc: primer pis

El còmic pot sensibilitzar sobre la 
violència masclista però, sovint, refor-
ça estereotips i fomenta discrimina-
cions de gènere, per això és impor-
tant que ens impliquem en la creació 
d’imaginaris igualitaris i no sexistes. 
Aquesta exposició ens apropa a la 
construcció dels estereotips de gène-
re i el paper de les representacions 
culturals en la reproducció i/o erradi-
cació de la violència masclista. 

MONOGRÀFICS

EXPOSICIONS 
EXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

GEOMETRIES MÒBILS

DEL 6 AL 27 DE NOVEMBRE
A càrrec de Patricia Cancelo
patriciacancelolorenzo.blogspot.com.
es/
Tècnica: acer patinable
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 6 de novembre a 
les 19 h 

L’escultura és l’art de les formes, la 
música el dels sons i els números són 
les paraules de les matemàtiques. 
Qualsevol material és susceptible de 
transformar-se en una obra d’art, en 
el meu cas el ferro. Utilitzo les formes 
geomètriques i els seus elements 
gràfics com la línia, el punt, el pla, el 
volum, entre altres, que em perme-
ten crear escultures esfèriques, cilín-
driques, quadrades, corbes o planes. 
Reconec que aquest tipus d’obra, en 
què la línia i la forma tenen un sentit 
introspectiu que depèn de l’artista, és 
de vegades de difícil interpretació a 
causa de l’alt component d’abstracció 
que conté, i que no correspon amb la 
realitat que ens envolta. Per això, per a 
mi, és tan important que una obra d’art 
transmeti alguna sensació, sigui fred 
o calor, grat o desgrat, entre d’altres, 
però que no passem per davant de 
l’obra i ens quedem indiferents.

SENTIMENTS

DEL 4 AL 28 DE DESEMBRE
A càrrec d’Olga Sanz Falco
Tècnica: pintura
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 4 de desembre a 
les 18.30 h 

Olga, una dona més de Barcelona, 
amb petites aficions: caminar, so-
miar, pintar... a la qual les vicissituds 
de la vida li han deixat poc espai per 
desenvolupar-se, però el suficient per 
conservar una mica d’imaginació i 
creativitat.
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RUTA PER NOU BARRIS

DIJOUS, 5 D’OCTUBRE
A les 9.30 h
Punt de trobada: sortida de metro de 
Llucmajor 
Preu: 9,95 €

Coneixes prou aquest districte? En-
tre la serra de Collserola i els límits 
amb Sant Andreu farem un recorre-
gut on podrem gaudir de magnífiques 
panoràmiques des de la Torre Baró i 
petits racons plens d’anècdotes que 
segur desconeixies. Posat un bon cal-
çat i apunta-t’hi!

LA GRAN TRANSFORMACIÓ DE  
BARCELONA AL SEGLE XIX

DIJOUS, 23 DE NOVEMBRE
A les 10.30 h
Punt de trobada: plaça de Catalunya 
núm. 9, davant de la botiga Desigual
Preu: 9,95 €

L’enderrocament de les muralles me-
dievals i el naixement de l’Eixample 
amb el pla Cerdà va representar un 
gran canvi per a la ciutat de Barcelona. 
Segur que hi ha moltes curiositats que 
desconeixes. Doncs la millor manera 
és veure-ho in situ.

MONOGRÀFICS

SORTIDES 
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 setem-
bre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

P
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CICLE “VIURE EL QUE ÉS”

A les 19 h
A càrrec de David Matamoros Corne-
llà, psicòleg terapeuta gestalt.

L’objectiu d’aquestes xerrades és 
veure com connectar i viure el que 
som, dins i fora de nosaltres, com 
deixar-nos portar, rendir-nos, accep-
tar el que hi ha i trobar la sintonia. 
Permetre’ns ser el què som, que és la 
base de la plenitud. Veurem com ens 
desconnectem d’això més essencial 
de nosaltres mateixos i com podem 
recuperar aquesta connexió.

La por i el desig

DIMECRES, 4 D’OCTUBRE

Explorarem el perquè de l’existència 
de les nostres pors i anhels i com es-
tan relacionats entre si.

La vergonya

DIMECRES, 8 DE NOVEMBRE

Parlarem sobre el que ens indica la 
vergonya i  com superar-la.

L’engany i la mentida

DIMECRES, 20 DE DESEMBRE

Explorarem quina funció té la mentida 
a la vida, respecte a la seva antítesi, 
l’honestedat.

MONOGRÀFICS

CONFERÈNCIES
CONFERÈNCIES

G

Cal inscriure’s prèviament per assistir-
hi trucant al telèfon 93 410 10 07.
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CONFERÈNCIES

PSICOLOGIA A L’ABAST DE 
TOTHOM

DILLUNS, 16 D’OCTUBRE
DILLUNS, 20 DE NOVEMBRE
DILLUNS, 18 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Montse Rovira, psicòloga. 
Membre associat i supervisora inter-
nacional en teràpia racional emotiva 
conductual i teràpia cognitiva conduc-
tual de l’Albert Ellis Institute de Nova 
York. 

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

CICLE: 
CORRENTS FILOSÒFICS 
DE LA MODERNITAT

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

Seguint el fil interpretatiu de la his-
tòria del món occidental com una his-
tòria d’oblit de l’ésser, proposada per 
Martin Heidegger, ens endinsarem 
en un recorregut a través de les di-
verses fites assolides pel pensament 
filosòfic sobre la naturalesa del món i 
de l’ésser humà. Des de Grècia i pas-
sant per la filosofia moderna, veurem 
les concepcions més destacades que 

s’han ocupat d’aquest problema en 
la nostra cultura i la nostra filosofia. 
Grècia, platonisme, cristianisme i mo-
dernitat seran algunes de les cosmo-
visions en les quals ens aturarem en 
aquesta breu història.

Breu història de l’ésser: 
l’antiguitat

DIMECRES, 11 D’OCTUBRE

Breu història de l’ésser: l’època 
moderna

DIMECRES, 22 DE NOVEMBRE

DONA I CÀNCER

DIMECRES, 18 D’OCTUBRE
A les 18.30 h

Col·loqui a càrrec de l’AECC, Cata-
lunya contra el Càncer per celebrar el 
Dia Internacional contra el Càncer de 
Mama, en què tindrem el testimoni de 
pacients, familiars, voluntaris, perso-
nal mèdic, i una psicòloga que parla-
ran sobre la seva experiència i el gran 
impacte físic i emocional d’aquesta 
malaltia. La xerrada està dirigida al 
públic en general perquè pretén donar 
una visió integral de la malaltia i fer de 
la seva lluita una fita col·lectiva. 
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CONFERÈNCIES

EN ELS CENTENARIS DE DIZZY 
GILLESPIE, ELLA FITZGERALD I 
THELONIOUS MONK, 
EL PARE, LA MARE i L’ESPERIT 
SANT

DIVENDRES, 27 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Pere Pons, director artís-
tic de Jamboree Jazz Club i responsa-
ble del programa de ràdio L’home del 
jazz a Ràdio 4.

Retrat sincopat de tres noms que van 
marcar la història del jazz.

LES FOTOGRAFIES 
DESCONEGUDES DE 
BARCELONA

DIJOUS, 2 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de Fe Escat, Associació Do-
nes de Can Deu

Coneixerem què i qui s’amaga darre-
re d’aquestes fotografíes de la Barce-
lona dels anys seixanta, de gran qua-
litat tècnica i estètica. 

SER DONA, SER HOME, AVUI

DIVENDRES, 3 DE NOVEMBRE
A les 18 h
A càrrec de Pandora: recursos per la 
igualtat i la no-discriminació de les do-
nes

Ser dona avui, què implica? Com vivim 
el fet de ser dones? I ser home? Què 
significa ser home avui? Com visc el 
fet de ser home? Com es construeix 

la desigualtat de gènere? Reflexio-
narem sobre com els rols de gènere 
influeixen en la manera en què cons-
truïm la nostra identitat com a dones i 
homes i com afecta a les nostres rela-
cions avui en dia en diversos àmbits.

LA SEXUALITAT A L’ENTORN 
FAMILIAR

DILLUNS, 13 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Lupe García, sexòloga i 
educadora social
sexducacion.com

En l’àmbit familiar es produeixen si-
tuacions inesperades que afecten la 
vivència de l’amor i la sexualitat que 
tenen els infants, noies, nois i adoles-
cents sobre el seu cos sexuat i sobre 
les relacions amoroses. Moltes famí-
lies es pregunten si és adequat par-
lar de sexualitat, a quina edat s’ha de 
començar a fer-ho, què s’ha d’explicar 
i què no, i com fer-ho. En aquesta xe-
rrada, abordarem les fases del desen-
volupament sexual des de la infància 
fins a l’adolescència i quin és el nostre 
paper a l’hora de parlar de sexualitat.

EL DOL I LA PÈRDUA

DIMECRES, 15 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec d’Anna Vilaseca, psicòloga 
clínica i membre de PÒRTIC, Serveis 
Psicològics per a la Comunitat.

Quan pensem en el dol pensem 
sempre en la pèrdua d’una persona 
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CONFERÈNCIES

estimada, però viure implica passar 
per un seguit de dols. Aquests petits 
dols ens preparen per a aquests 
moments de dol més intensos. 
Parlarem de quina manera podem 
afrontar aquest procés per sortir del dol 
tot descobrint aquelles fortaleses que 
ens faran créixer. 

VOLS AJUDAR-NOS A LLUITAR 
CONTRA EL CÀNCER?

DIVENDRES, 17 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de Lois Moriel
Organitza: AECC Catalunya Contra el 
Càncer

Coneix com pots ser voluntari o ajudar 
puntualment en aquesta tasca solidària.

60 ANYS: UNA NOVA ETAPA. COM 
ENS AFECTA?

DIMARTS, 21 DE NOVEMBRE
A les 18.30 h 
A càrrec d’Àngels Pérez Ribera, lli-
cenciada en dret, advocada i media-
dora, especialista en dret de família i 
en l’àmbit social, i Carme Bruquetas 
Armengou, llicenciada en dret, advo-
cada, especialista en dret civil i en 
l’àmbit social, experta en selecció de 
personal. 

Ens aproparem a aquesta nova eta-
pa de la vida, a partir dels seixanta 
anys, donarem unes pinzellades ge-
nerals sobre com ens pot afectar  en 
els diferents àmbits de la nostra vida. 
En l’àmbit laboral, social, d’habitatge, 
familiar, testament vital, planificació 
patrimonial i altres punts d’interès.

CAN DEU, ESTUDI, RESTAURACIÓ 
I ADAPTACIÓ DE L’EDIFICI 
ORIGINAL COM A CENTRE CÍVIC

DIJOUS, 30 DE NOVEMBRE
A les 19 h 
A càrrec de Daniel Morillo Pérez, lli-
cenciat en història, grau en història de 
l’art i llicenciat en medicina i cirugía.

La finalitat d’aquesta presentació és 
donar a conèixer el valor patrimonial 
arquitectònic i artístic de l’actual cen-
tre cívic, fent un recorregut cronòlo-
gic pels antecedents històrics de les 
Corts, fins arribar a l’estudi pròpiament 
dit de l’edifici original i la seva restaura-
ció i adaptació a la funció actual. 

SVISUAL, UN SERVEI 
ACCESSIBLE EN LÍNIA

DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE
A les 19 h 
A càrrec de José Antonio Pinto, tècnic 
de comunicació CNSE i Marc Camps, 
vicepresident de FESOCA
Organitza: FESOCA i CNSE

S’explicarà el funcionament d’aquesta 
eina d’interpretació en llengua de sig-
nes en línia, i també es farà un petit ta-
ller per instal·lar-la i posar-la en marxa 
en smartphones.
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HOMENATGE A ELLA 
FITZGERALD 

DIMARTS, 24 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Romina Krieger i Oscar 
Machancoses

La nena que va somiar ser ballarina 
i va triomfar com a cantant, la dona 
sense cames que va caminar per 
tots els camins del pentagrama, la 
visionària gairebé cega. Romina Krie-
ger i Oscar Machancoses relataran 
la història de la reina del jazz reinter-
pretant cançons que l’han fet famosa. 
Pintar de música el retrat d’una artista 
incomparable serà un repte molt dolç.

MONOGRÀFICS

MÚSICA
MÚSICA
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MÚSICA

MONK NUMBERS

DIMECRES, 25 D’OCTUBRE
A les 19.30 h

Thelonius Monk. Un mite. Un refe-
rent absolutament imprescindible per 
a qualsevol músic de jazz. Ha sigut i 
segueix sent una influència molt im-
portant en la vida musical del pianista 
Sergi Sirvent, així com també en la de 
l’imprevisible guitarrista Jaume Llom-
bart. 
Amb el reconegut contrabaixista 
Horacio Fumero i Jordi Gardeñas 
a la bateria, aquest quartet ens 
presentarà uns quants numbers de 
l’obra monkiana.
Sergi Sirvent: piano / Jaume Llombart: 
guitarra / Horacio Fumero: contrabaix 
/ Jordi Gardeñas: bateria

VI&SWING 

DIJOUS, 26 D’OCTUBRE
DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE
DIJOUS, 14 DE DESEMBRE
A les 19 h 
A càrrec de l’Associació Swing Les Corts
Observacions: cal inscriure’s per assis-
tir-hi. Places limitades.

Per a totes les persones interessades a 
introduir-se en la viticultura i l’art enolò-
gic, tot aprenent històries, anècdotes i 
cançons dels grans músics del swing. 
El dijous 26 es farà l’homenatge a Ella 
Fitzerald dins de la setmana.

FESTA BALBOERA

DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE
DISSABTE, 16 DE DESEMBRE
A les 19 h
Organitza: Associació Barcelona Swing 
Balboa
Preu: 10 €

Per a tots els amants de la música swing.

CONCERT DE NADAL

DIMECRES, 13 DE DESEMBRE
A les 18.30 h
A càrrec de Veus del Pirineu

Aquesta entitat ens felicitarà les fes-
tes amb el cant gregorià.

THE TREES  

DIVENDRES, 15 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
Preu: taquilla inversa

The Trees neix de les històries fetes 
cançons de Xavi March i la seva guitar-
ra. De les ganes de començar un pro-
jecte musical nou i envoltar-se de tots 
els que el vulguin acompanyar. És així 
com s’incorporen Laia Pellejà (veu i 
violí), Antoni Flotats (teclat), Aleix Forts 
(contrabaix) i Hilario Rodeiro (percus-
sió). Folk pop amb cordes, contrabaix i 
una calidesa especial.
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RECITALS MARIDATS CAN DEU 
POESIA

DILLUNS, 2 D’OCTUBRE
DILLUNS, 6 DE NOVEMBRE
DILLUNS, 4 DE DESEMBRE
A les 19.30 h 
Organitza: Proartcat

Recitals oberts a la participació. 
Poetes, poetesses i rapsodes com-
parteixen les seves obres o poemes 
preferits en directe. Tots els recitals 
aniran maridats amb vi.

RECITAL POÈTIC

DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE
A les 18.30 h 
A càrrec del Trobador de la Segarra i 
Ramón Bonjoch

Recital de poesía que pretén recor-
dar-nos la font dels nostres senti-
ments i com els vivim en l’actualitat, 
amb música en directe. 

CURTMETRATGE: EFÍMER

DISSABTE, 21 D’OCTUBRE
A les 19.30 h 
Guió i direcció de Marian Raméntol i 
Cesc Fortuny
Durada: 30 min
Gènere: experimental
Música d’O.D.I i Zé Pekeño

Efímer és un curtmetratge de caràcter 
experimental, basat en el concepte bu-
dista d’impermanència. Estructurat en 
tres parts: naixement, vida i mort. El film 
evidencia la temporalitat, la transitorietat 

MONOGRÀFICS
   

TEATRE, DANSA I 
POESIA

TEATRE, DANSA I POESIA

G



15

i la fugacitat mitjançant un fil conduc-
tor, l’aigua o el riu. Aquest  acompanya 
en tot moment els personatges de la 
pel·lícula, que en aquest cas no són ac-
tors sinó elements de la natura, objec-
tes i animals. Per mitjà del lirisme de les 
imatges, el film s’endinsa en  l’efímer de 
l‘art, completant així el conjunt com si es 
tractés d’un poema circular.

DANSA: DUO BLACK SOUL

DILLUNS, 23 D’OCTUBRE
A les 19 h 
Interpretació i coreografia d’Elena 
Schisano i Roberto Guglielmi
Idea d’Elena Schisano

Black Soul és un duo de dansa con-
temporània en què els ballarins fan 
servir el seu cos per preguntar-se: 
Què és el moviment? Com funcio-
na aquesta llengua no escrita per 
crear una comunicació tan intensa 
i tan immediata? El cos en contacte 
s’endinsarà en el moviment i en una 
màgia singular, acompanyat amb les 
millors notes de la música jazz.

TARDOR, POEMES I CANÇONS. 
9a EDICIÓ

DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h 
A càrrec de Proartcat 

Un dels recitals més emblemàtics de 
Proartcat en què els participants pre-
senten les seves últimes novetats en 
l’art musical i poètic.

PRESENTACIÓ I RECITAL DEL 
POEMARI A PUNT

DILLUNS, 27 DE NOVEMBRE
A les 19 h

A punt és el repte de tres poetes (Nú-
ria Pujolàs, Lali Ribera i Jordi Roig) 
que han fos les seves mirades per 
compondre a una sola veu.  Ens pro-
posaran escoltar les parts del llibre 
(haikus, aforismes i poemes) amb 
música, imatges i participació del pú-
blic amb la intenció de compartir la 
complicitat i la màgia dels versos que 
ells han viscut.

INTRODUCCIÓ 
ALS TITELLES GESTUALS

DIMECRES, 29 DE NOVEMBRE
De 19 a 21 h
A càrrec de Victoria Crespo
Activitat per a adults gratuïta.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places 
limitades.

En aquest taller aprendràs a crear cor-
poralment un personatge i a animar un 
titella amb el teu cos. Vine a provar una 
manera diferent de fer teatre.

TEATRE, DANSA I POESIA
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Cal inscriure’s prèviament per assistir-
hi trucant al telèfon 93 410 10 07.

LA BRUIXA DEL JAZZ 

DILLUNS, 30 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec de la Cia. En Clau de Clown.

L’àvia de l’Ella va néixer amb el jazz. 
De tan vella que era un bon dia va de-
cidir marxar però va deixar un regal a 
la seva neta: una casset misteriosa i 
una capsa plena de sorpreses. A tra-
vés dels records que li despertaran 
les cançons recopilades per l’àvia, 
l’Ella reviurà aventures passades al-
hora que ens descobrirà els grans 
personatges de la música jazz.

MONOGRÀFICS

ACTIVITAT 
FAMILIAR

ACTIVITAT FAMILIAR
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MONOGRÀFICS

AULA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE 
LES CORTS 

La programació pot patir canvis. Us 
recomanem que consulteu la nostra 
pàgina web, la cartelleria del centre o 
bé que ens truqueu per telèfon. 

EXPOSICIÓ   Pàg. 18

SORTIDES   Pàg. 19 

CELEBRACIÓ DE DIES 
INTERNACIONALS I 
ALTRES ACTIVITATS  Pàg. 20

CONFERÈNCIES  Pàg. 22

TALLERS   Pàg. 23

CONEGUEM 
EL PLANETA   Pàg. 25 

SERVEIS   Pàg. 26

AULA AMBIENTAL
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MONOGRÀFICS

EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓ

FAMILIAR SPACES 
(ESPAIS FAMILIARS)

DEL 2 AL 31 D’OCTUBRE 
A càrrec de Layla Lee
Tècnica: fotografia 
Lloc: vestíbul 
Inauguració: divendres, 6 d’octubre, a 
les 19 h

La fotògrafa anglesa Layla Lee recorre 
els encantadors carrers de les Corts 
capturant els seus secrets i jugant a 
fusionar els elements naturals i arqui-
tectònics per mostrar la bellesa i fami-
liaritat d’aquest barri de Barcelona. 

facebook.com/laylaleephotography/
laylaleephotography.com
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MONOGRÀFICS

SORTIDES
SORTIDES

RIBES DE FRESER - QUERALBS

DIMECRES, 4 D’OCTUBRE
A les 7.30 h 
Punt de trobada: estació Renfe – ta-
quilles la Sagrera 
Transport: Renfe i cremallera de Núria 
(de baixada)
Dificultat: mitjana 
Desnivell: 600 metres de pujada 

COLLBATÓ – DRECERA DEL 
FRARE GARÍ – CAMÍ DE LES 
BATERIES – SANT JOAN – ES-
CALES DE JACOB – CAMÍ DE 
SANT JERONI – SANT JERONI – 
PLA DELS OCELLS – ESCALES 
DELS POBRES – MONESTIR DE 
MONTSERRAT 

DIMECRES, 8 DE NOVEMBRE
A les 7.45 h 
Punt de trobada: metro línia verda, 
estació de Maria Cristina (a l’exterior. 
Diagonal, vessant muntanya)
Transport: autobús
Dificultat: alta
Desnivell: 900 metres de pujada  + 
500 de baixada

LA POBLA DE CLARAMUNT - 
IGUALADA

DIMECRES, 13 DE DESEMBRE
A les 7 h 
Punt de trobada: taquilles FGC. Plaça 
d’Espanya
Transport: tren
Dificultat: baixa
Desnivell: 300 metres 

Per poder fer les sortides que 
s’ofereixen a continuació cal 
inscriure’s a partir del 6 de setembre 
a l’atenció de Jaume Salat al telèfon: 
933 075 268, els dilluns, dimarts i di-
jous, de 20 a 22 h (contestador).
Observacions: portar roba adequada 
per a l’estació de l’any, bon calçat, 
pals de trekking, petita farmaciola, lot 
amb pila operativa, 1 litre d’aigua i ali-
ments per anar picant. 
Documentació necessària: DNI / Cat 
Salut / Targeta federativa obligatòria
Organitza: Centre Excursionista Àliga
Per treure’s la llicència federativa cal 
posar-se en contacte amb l’Aliga al 
telèfon 934 544 056 o al correu elec-
trònic centrealiga@ono.com 

P
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CAFÈ CIENTÍFIC: MEDICINA 
GENÒMICA, EL FET A MIDA DELS 
TRACTAMENTS DEL FUTUR

DIMARTS, 3 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec d’investigadors del CRG 
Lloc: cafeteria del Centre Cívic Can 
Deu
Places limitades
Cal inscripció prèvia per asistir-hi.

Cada persona és diferent. La nostra 
variació a escala genètica fa que no 
tothom respongui igual a un mateix 
tractament. Les últimes troballes de la 
genètica obren la porta a una medicina 
personalitzada que pretén dissenyar 
medicaments específics per a cada 
persona i predir la seva efectivitat. Us 
convidem a dialogar amb experts so-
bre el tema a través de les vostres re-
flexions mentre gaudiu d’un cafè.
www.crg.eu

L’AULA AMBIENTAL PER FESTA 
MAJOR!

DIMECRES, 4 D’OCTUBRE
A les 17.30 h

Apropeu-vos a la plaça de la Concòr-
dia i participeu en les activitats fami-
liars i per a adults que hi trobareu!

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 
AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN 

A les 19.30 h
A càrrec d’ OAK stories
Places limitades

MONOGRÀFICS

CELEBRACIÓ DE 
DIES 
INTERNACIONALS,
FESTIUS I ALTRES
ACTIVITATS

AULA AMBIENTAL

G



21

AULA AMBIENTAL

Cal inscripció prèvia per assistir-hi. 
Cicle de presentacions i activitats re-
lacionades amb projectes documen-
tals a càrrec de l’agència OAK stories.

D.OAK, revista de fotografia docu-
mental

DIMARTS, 17 D’OCTUBRE

Presentació de projectes documen-
tals desenvolupats per l’agencia OAK 
stories a països com Benín, Colòm-
bia, el Japó i Bolívia, així com de la 
nova revista D.OAK que recull els 
seus darrers projectes.

 
Projecció del documental essence 
du bénin (30 minuts) + col·loqui 
amb els autors

DIVENDRES, 3 DE NOVEMBRE

Projecció del documental Essence du 
Bénin sobre el tràfic il·legal de benzi-
na de Nigèria a Benín, una coproduc-
ció d’OAK stories amb el programa 30 
minuts (TV3). En acabar la projecció 
us convidem a un col·loqui obert per 
parlar sobre el documental amb els 
autors del projecte.

Revisió i concurs de 
portafolis fotogràfics 

DIJOUS, 21 DE DESEMBRE

Sessió dedicada a la revisió de por-
tafolis fotogràfics d’autors relacionats 
amb la imatge documental que bus-
quin assessorament en el desenvo-
lupament de projectes en curs o una 
opinió honesta per part del professio-
nals de l’agencia sobre el seu treball. 
D’entre tots els participants se selec-
cionaran algunes de les fotografies 
per formar part d’una exposició al 
Centre Cívic Can Deu.
Per a més informació i consulta de les 
bases, contacteu amb lauradiego@
lleuresport.cat
oakstories.com
facebook.com/oakstories.agency
@oak_stories  
instagram: @oak_stories

SETMANA EUROPEA DE 
PREVENCIÓ DE RESIDUS 
RENOVA LA TEVA ROBA

Entrega de roba: de l’1 al 4 de novem-
bre de 10 a 12 h i de 17 a 19 h
Intercanvi de roba: dimarts, 7 de no-
vembre de 17 a 19.30 h

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

F
ot

og
ra

fia
: J

av
ie

r 
C

or
so



22

EL RUSC DE LES CORTS

A les 19 h 
A càrrec de Luisa Pérez i Patricia 
Galán, responsables del Rusc de les 
Corts

Aliments de temporada, idees per 
a la tardor

DIMARTS, 10 D’OCTUBRE

Cuida la teva salut gràcies als 
productes locals

DIMARTS, 28 DE NOVEMBRE

UN GAT A CASA, CONVIURE O 
SOBREVIURE

DILLUNS, 11 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de l’Instituto Kiwoko 

A vegades diuen que la convivència 
amb els companys de pis pot ser di-
fícils. Què passaria si el company fos 
un gat? En aquesta conferència par-
larem del gat, un company  d’allò més 
“especial”. Com saber si tenim a casa 
l’entorn ideal pel benestar del gat? 
Com ho hem de fer si volem un nou 
company per a ell? En resum, com 
garantir una convivència harmoniosa 
amb els gats i aconseguir maximitzar 
els vincles socials amb aquests ado-
rables felins.
facebook.com/Institutokiwoko/
kiwoko.com/instituto-kiwoko.html

MONOGRÀFICS

CONFERÈNCIES 
CONFERÈNCIES

G



23

TALLERS D’HORTICULTURA 
URBANA A L’HORT DE CAN DEU 
OBERTS AL PÚBLIC!! 

Voleu conrear el vostre propi hort a la 
ciutat? Esteu pensant tenir una taula 
de cultiu a casa? No teniu prou espai 
i voleu conèixer alternatives? Us fal-
ta experiència per saber què plantar, 
quan fer-ho i com? En aquests tallers 
pràctics resoldrem totes aquestes 
qüestions i moltes més!!

De 16.30 a 19 h
A càrrec de Manel Font, educador 
ambiental, especialitzat en residus or-
gànics i agroecologia urbana. 
Lloc: hort de Can Deu 

Cultius de tardor

DIMARTS, 10 D’OCTUBRE

Regs i protecció del fred

DIMARTS, 24 D’OCTUBRE

Recipients, materials, horts verti-
cals i hivernacles

DIMARTS, 7 DE NOVEMBRE

FEM MEMÒRIA DELS RESIDUS

DIMARTS, 21 DE NOVEMBRE
A les 12 h
A càrrec dels informadors/es del dis-
tricte de les Corts de la Campanya 
per a la Millora de la Neteja dels Car-
rers i Places de la ciutat.

MONOGRÀFICS

TALLERS
TALLERS

G

Informació i inscripcions a: 
lauradiego@lleuresport.cat 
Trucant al 93 410 10 07 
Al punt d’informació del Centre Cívic 
Can Deu
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TALLERS

Places limitades
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic 
Can Deu

El taller Fem memòria dels residus 
forma part de la Campanya per a la 
Millora de la Neteja dels Carrers i 
Places de Barcelona, impulsada per 
l’Ajuntament. Es vol crear un espai 
comú on compartir i intercanviar 
coneixements sobre els sistemes de 
neteja actuals i els que es feien servir 
fa uns quants anys. És per aquest 
motiu que des de l’organització 
es vol animar a la gent gran del 
barri i de la ciutat a participar-hi. 
Compararem fotografies antigues i 
actuals de diferents punts de la ciutat 
de Barcelona, explicarem com han 
canviat els sistemes de recollida amb 
el temps i parlarem de la introducció de 
les tres R (reciclar, reutilitzar i reduir) 
en les societats actuals. Són una 
novetat o les generacions passades 
ja aplicaven aquest sistema? Veniu a 
explicar-nos la vostra experiència!

CARREGA’T D’ENERGIA

A les 19 h
A càrrec del programa Carrega’t 
d’energia
Places limitades
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic 
Can Deu

Desmuntant les factures de gas i 
electricitat

DIMARTS, 31 D’OCTUBRE

T’agradaria entendre les teves 
factures de gas i electricitat? Saps 
quines opcions tens a l’hora d’escollir 
companyies d’energia o si tens més 
potència contractada de la que 
necessites? Aquest taller treballa 
cadascun dels conceptes que 
apareixen en la factura amb l’objectiu 
d’entendre què s’està pagant, quines 
opcions tenim i com podem reduir 
l’import de les nostres factures 
simplement optimitzant el contracte 
de subministrament. Porta les teves 
factures de llum i gas i resoldrem els 
dubtes més freqüents.

Mesures per a la millora energèti-
ca a la llar

DIMARTS, 14 DE NOVEMBRE

Has mesurat mai l’eficiència energètica 
de casa teva? Tens la casa ben aïlla-
da tèrmicament? Com pots actuar per 
aprofitar millor l’energia? L’eficiència 
energètica és la capacitat de minimitzar 
els recursos energètics utilitzats a l’hora 
d’aconseguir un determinat grau de 
confort. El cost d’escalfar una casa tèr-
micament ineficient és molt més alt que 
el cost d’escalfar-ne una de ben aïllada. 
Descobrir les possibilitats que tenim a 
l’abast per millorar l’eficiència energèti-
ca als interiors dels habitatges, des de 
la substitució d’instal·lacions a les me-
sures low cost i ajudes específiques.
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Renovables a la llar

DIMARTS, 12 DE DESEMBRE

Quines instal·lacions d’energia re-
novable pots tenir a casa? És legal 
instal·lar plaques fotovoltaiques? Et 
posaran una multa si ho fas? Hi ha in-
tencions que compten més que ges-
tos. La voluntat del govern central de 
cobrar l’anomenat peatge de suport 
per cada kWh autoconsumit ha servit 
com a argument per frenar el sector 
de les renovables a l’Estat espanyol. 
Ara per ara però, la normativa no 
està en vigor i es pot legalitzar una 
instal·lació d’autoconsum segons el 
RD 1699/2011 que regula la connexió 
a la xarxa d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica de baixa potència. 
En aquest taller resseguirem quines 
energies renovables podem integrar a 
la nostra llar, els procediments per le-
galitzar instal·lacions d’autoproducció 
elèctrica i coneixerem quins aspectes 
hem de valorar a l’hora de fer una 
instal·lació.

CONEGUEM EL PLANETA 

AULA METEO

Visita guiada a l’estació 
meteorològica

DIMARTS, 10 D’OCTUBRE
A les 12 h
A càrrec de Sergi Cárceles, graduat 
en geografia i meteoròleg
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
per assistir-hi.

Es farà una visita guiada a l’estació 
meteorològica de Can Deu en què 
s’explicaran els seus components i el 
seu funcionament.

Aprenem què és una estació 
meteorològica i la meteorologia

DIMARTS, 24 D’OCTUBRE
Dues sessions: d’11 a 12 h i de 12 a 
13 h
Dirigit a infants de 8 a 12 anys de les 
escoles de les Corts
A càrrec de Sergi Cárceles, graduat 
en geografia i meteoròleg

TALLERS

F
ot

og
ra

fia
: L

F
D

S

F
ot

og
ra

fia
: L

F
D

S



26

Aprendrem què és una estació me-
teorològica, com funciona i per a què 
serveix. Després descobrirem què és 
la meteorologia i com ens afecta en el  
dia a dia.

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.

TALLERS MONOGRÀFICS

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
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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 meteorològica 
de Can Deu i sabreu les dades me-
teorològiques en temps real. Dema-
neu més informació sobre el projecte i 
les activitats relacionades a lauradie-
go@lleuresport.cat

AULA AMBIENTAL

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 fa-
cebook.com/colmenacortsR
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MONOGRÀFICS

CICLE 
DIJOUS JAZZ 

CICLE DIJOUS JAZZ

Durada: de 21 a 22 h
Venda d’entrades: anticipadament a 
partir del dilluns de la mateixa setma-
na del concert i fins que s’esgotin les 
entrades.
Lloc: 5 d’octubre (plaça de la Concòr-
dia i a les 20.30 h) i els següents a la 
sala d’actes del centre.
Preu: 4,55 €
Aforament limitat  

SWING BAND LES CORTS   
G

DIJOUS, 5 D’OCTUBRE

Swing Band Les Corts és una banda 
de swing que forma part de l’associació 
Swing Les Corts, entitat sense ànim 
de lucre, que divulga la cultura 
del swing. La banda està formada 
per músics de diverses categories 
musicals, que no fan més que enriquir 
aquest formació. La seva música és 
fresca, alegre i respectuosa amb la 
base d’aquest tipus d’estil del jazz, a 
més, afegeixen ritmes més boogies 
i fins i tot del blues. Una banda que 
no deixa indiferent ni a balladors ni a  
amants de la música.
David Solà: baix /Bernat Mola: teclat 
/ Noe Gasol: saxo / Miquel Travé: 
guitarra / Montse Moreno: veu.

MATHILDE TOUSSAINT & SERGI 
SIRVENT

DIJOUS, 19 D’OCTUBRE

La Mathilde Toussaint és una jove 
cantant francesa, molt apreciada pel 
seu timbre que recorda les grans veus 
del jazz. Canta la tradició de cantants 
negres com Sarah Vaughan, Billie Ho-
liday i Carmen Mc Rae, però al mateix 
temps no oculta la seva passió pel 
blues, el gospel i la música moderna.
Autenticitat, caràcter i emoció definei-
xen aquest duet que tocaran amb ele-
gància temes del repertori del blues, 
gospel i també dels estàndards del 
jazz preferits de la cantant. 
Mathilde Toussaint: veu / Sergi Sir-
vent: piano
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TOT SEMBLA TAN SENZILL 
Poemes de Montserrat Abelló i 
musicats per Celeste Alías

DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE

Tot sembla tan senzill sorgeix de 
l’admiració i l’amor que la cantant 
Celeste Alías sent per Montserrat 
Abelló (1918-2014), una de les 
poetesses més significatives i 
prestigioses de la literatura catalana 
del segle XX i XXI. La Celeste Alías, 
una de les veus amb més personalitat 
i projecció de l’escena musical 
catalana, ha musicat la paraula 
d’Abelló i la porta a l’escenari amb 
la complicitat del guitarrista Santi 
Careta, i la poetessa Laia Noguera. 
Celeste Alías: veu / Santi Careta: 
guitarra / Laia Noguera: recitació

NOSTREJAZZ 

DIJOUS, 23 DE NOVEMBRE

Aquesta formació neix de la trobada 
de músics de sobrada experiència 
amb el desig de gaudir dels temes 
que sempre ens han acompanyat, 
tant estàndards de jazz i bossa 
nova com blues, soul i pop que han 
versionat per a donar-los un aire propi 
en clau de soft jazz mediterrani. Es 
combina la subtilesa i cadència del 
ritme brasiler amb el piano de les 
balades d’abans i s’hi afegeix un toc 
lleugerament funk del baix elèctric. 
Una veu de clara essència brasilera 
de la bossa nova dels seixanta que 
recull les influències de les cantants 
actuals, tant de l’entorn jazzístic com 
de soul o pop.
Aquest còctel vol ser una experiència 
de records i homenatge als temes de 
sempre. 
Mar Andrés: veu / Manuel Azaustre: 
piano / Manel Maylink: baix / Agustí 
Palà: bateria

CICLE DIJOUS JAZZL
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MONOGRÀFICS

TALLERS 
TALLERS

HUMANÍSTICS 
I CIÈNCIES SOCIALS  Pàg. 32

COMUNITAT DIGITAL  Pàg. 33

ARTS PLÀSTIQUES  Pàg. 33

LLENGÜES  Pàg. 35

ARTS ESCÈNIQUES: 
DANSES I TEATRE  Pàg. 35
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MÚSICA I VEU  Pàg. 41
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GASTRONOMIA 
I ALIMENTACIÓ  Pàg. 41

NOVES INSCRIPCIONS 
A PARTIR DEL 6 DE SETEMBRE
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h
Inici activitats octubre: dilluns, 2 
d’octubre
Finalització activitats desembre: di-
mecres, 20 de desembre
Període de devolucions: del 6 al 15 
de setembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la 
normativa següent:
• 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 es 
reservarà plaça per telèfon.
• A partir de les 9 h es repartirà 1 número per 
persona. A cada número li correspondrà una 
franja horària per fer la inscripció. Una vegada 
tingueu el número no us heu de quedar al cen-
tre i cal que torneu a l’horari assignat. 
• 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 nom-
bre mínim de participants.
• El pagament del taller es farà per targeta o 
imposició bancària.
• En cas d’imposició bancària no es conside-
rarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es 
presenti el rebut bancari, en un termini màxim 
de dos dies laborables. Una vegada passats 
aquests dos dies la plaça quedarà alliberada 
automàticament i podrà ser ocupada per una 
altra persona.
• Us informem que les persones que estiguin a 
l’atur tindran una subvenció del 50% en el preu 
d’un taller al trimestre d’octubre-desembre. Per 

Per causes alienes al centre, 
el professorat pot patir canvis.
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poder gaudir d’aquesta subvenció, s’ha de pre-
sentar la vida laboral (de l’últim mes) o SOC i 
l’empadronament. Caldrà que empleneu i sig-
neu un document conforme ens proporcioneu 
aquesta documentació. Hi haurà unes places 
determinades en els diferents cursos propo-
sats.
• En cas que la persona usuària 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 íntegra de l’import a les  
persones inscrites.
• Una vegada esgotat el període de devolu-
cions, no es retornaran els diners de la ins-
cripció, tret de les persones que presentin un 
informe mèdic o de canvi d’horari de feina que 
demostri que no poden iniciar el taller. 
• La direcció del centre es reserva el dret a can-
viar el professorat en cas necessari.
• Cal tenir present que mentre el centre esti-
gui obert al públic no s’interrompran els tallers, 
únicament els dies festius de calendari no es 
faran els cursos. Els festius que corresponen 
a aquest trimestre i que, per tant, el centre ro-
mandrà tancat són 12 d’octubre, 1 de novem-
bre, 6 i 8 de desembre. 
• El material fungible que sigui necessari per al 
taller anirà a càrrec de la persona usuària. En 
la informació de cada taller s’especificarà quin 
és aquest plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsabi-
litat sobre el material personal i les produccions 
de l’alumnat. Per aquest motiu us demanem 
que no deixeu al centre cap material de valor, ni 
econòmic ni emocional.
• L’acompanyament de les persones amb disca-
pacitat que necessitin suport per fer l’activitat, 
estarà exempt del pagament de la matrícula.
• Totes les persones que pateixin alguna malal-
tia relacionada amb la pèrdua de la memòria, 
un trastorn o que segueixin algun tipus de trac-
tament que pugui alterar la seva capacitat psi-
comotriu o cognitiva hauran de comunicar-ho a 

l’hora d’inscriure’s en un taller. La direcció del 
centre declina tota responsabilitat, excepte en 
l’horari de realització de l’activitat, de tal mane-
ra que és aconsellable que aquestes persones 
vinguin acompanyades quan entrin i surtin de 
l’aula on s’imparteix l’activitat.
• Inscriure’s en un taller significa acceptar 
aquesta normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 
EN LÍNIA

• Les inscripcions podran efectuar-se a través 
de la pàgina web cccandeu.com
• Per a totes les activitats les places són limi-
tades.
• Recordeu que amb una adreça electrònica 
concreta només es pot registrar una persona. 
Si voleu registrar una altra persona haureu 
d’utilitzar una altra adreça.
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HUMANÍSTICS I CIÈNCIES 
SOCIALS

HISTÒRIA DE L’ART I 
ARQUEOLOGIA DEL MÓN ANTIC

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec de Jordi Pisa

ANEM D’EXPOSICIÓ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
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 €
A càrrec de Gemma Mulet
Horaris orientatius en funció de la 
reserva dels museus. Lliurament del 
programa dels grups A i B: el dimarts 
3 d’octubre, a les 11 h, al Centre 
Cívic Can Deu. Lliurament del pro-
grama dels grups C i D: el dimarts 4 
d’octubre, a les 17 h, al Centre Cívic 
Can Deu.

ANÀLISI DEL COMPORTAMENT 
NO VERBAL

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Sara Cervelló

CRIMINALÍSTICA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Sara Cervelló

GRAFOLOGIA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Sara Cervelló

DONES ARTISTES, 
DONES MUSES

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, d’ 11 a 12 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Rosa Carné

LLESTOS, CÀMARA I...ACCIÓ

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, de 12 a 13 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Rosa Carné
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CREACIÓ LITERÀRIA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
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)
A càrrec de Sergio Zenit

LES OMBRES D’EUROPA DEL 
SEGLE XXI

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, de 17 a 18.30 h 
Preu: 57 €
A càrrec de Jordi Pisa
Observacions: taller de 9 sessions. El 
22 de novembre no hi ha classe.

SEMINARI: HUMOR I LITERATURA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 9 DE 
NOVEMBRE
Dijous, de 17.30 a 19 h 
Preu: 37,29 € + 1,99 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Sergio Zenit

COMUNITAT DIGITAL

BENVINGUTS/DES 
A LA FOTOGRAFIA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 € 

Observacions: cada alumne ha de 
portar una càmera rèflex digital
A càrrec de Rodrigo Stocco

FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 
MITJÀ

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 € 
Observacions: cada alumne ha de 
portar una càmera rèflex digital.
A càrrec de Rodrigo Stocco

FOTOGRAFIA DIGITAL NIVELL 
AVANÇAT

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 € 
Observacions: cada alumne ha de 
portar una càmera rèflex digital 
A càrrec de Rodrigo Stocco

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 10.30 a 12 h 
Grup B: dilluns, de 12 a 13.30 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 €
A càrrec de Jesús Teodoro Martín
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ESTAMPACIÓ TÈXTIL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE
DESEMBRE 
Dilluns, de 16 a 17.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Alicia Corripio

PATCHWORK

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 49,73 € 
A càrrec de Lola Mendoza

GANXET

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
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.
A càrrec de Lola Mendoza 

SCRAPBOOKING

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 €
Observacions: fulles de scrap doble 
cara, cúter, regle, llapis, motius deco-
ratius, tisores, troqueladores (deco) 
lletra de paper o fusta, i cartolina gran 
(qualsevol color).
A càrrec de Lola Mendoza

PINTURA AMB AQUAREL·LA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 10 a 11.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec de Jesús Teodoro Martín

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 16.30 a 18 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Adrià Llahí

EL COLOR I LA PINTURA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 18 a 19.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Adrià Llahí

TALLER DE CREATIVITAT

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, de 20.30  a 22 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Ariadna Salvador
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LLENGÜES

ITALIÀ

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Nivell mitjà: dilluns, d’11.30 a 12.30 h 
Conversa: dilluns, de 12.30 a 13.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Iniciació: dimecres, de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Laura Valentini

ALEMANY

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Iniciació: dilluns, de 12 a 13 h 
Nivell mitjà: dilluns, d’11 a 12 h  (nivell 
A1-A2)
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec d’Arthur Häring

RUS NIVELL MITJÀ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Lyubou Ivanovna

SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Laura Valentini 
Observacions: curs impartit en italià

FRANCÈS

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Iniciació: divendres, d’11.30 a 12.30 h 
Nivell mitjà: divendres, de 12.30 a 
13.30 h 
Nivell avançat: divendres, de 13.30 a 
14.30 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en 
concepte de fotocòpies)
A càrrec de Judith Verbracken

ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE

DANSA CONTEMPORÀNIA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 20.30 a 22 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Emanuele Sasso

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Nivell mitjà: dimarts, de 19.30 a 20.30 h 
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DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Nivell avançat: dimecres, de 19.30 a 
20.30 h 

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Iniciació: dijous, de 20 a 21 h 
Preu: 49,73 €
Cal inscriure-s’hi amb parella.
A càrrec de Mª Teresa Baquero 

INICIACIÓ AL SWING 
AMB PARELLA

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 €
Cal inscriure-s’hi amb parella. 
A càrrec de Swing Les Corts

MODERN JAZZ

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Dimecres, de 18 a 19.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Emanuele  Sasso

TEATRE

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’ Ives Damian Laboire

RUMBA CATALANA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dijous, de 17 a 18 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Isabel Oliva

SEVILLANES

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dijous, de 19 a 20 h 
Grup B: dijous, de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Isabel Oliva

SALUT I BENESTAR

ASHTANGA VINYASA IOGA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimecres, de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Diego Carmona

IOGA NIL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns i dimecres, de 9.30 a 
10.15 h 
Grup B: dilluns i dimecres, de 10.15 
a 11 h 
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Preu: 63,40 €
A càrrec de Maribel López

IOGA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE  
DESEMBRE
Dimarts, de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Diego Carmona

IOGA PER A TOTHOM

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
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 €
A càrrec d’Ives Damian Laboire

HATHA-IOGA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h 
Grup B: dimarts, de 20 a 21 h
A càrrec de Luis Fernando Estrada

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup C: dimecres, de 20 a 21 h
A càrrec de Girbana

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup D: divendres, de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Albert González

IOGA INTEGRAL

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous, de 20 a 21 h
A càrrec d’Ana Esteve

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
A càrrec de Maribel López

HIPOPRESSIUS I SÒL PÈLVIC

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimecres, de 12.30 a 13.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Maribel López

GESTIÓ EMOCIONAL I 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Preu: 63,40 €
A càrrec de Laura Mateu
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CREA LA TEVA VIDA SALUDABLE

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 16.30 a 18 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec d’Ariadna Salvador

IOGUILATES

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Divendres, de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Girbana

MARXA NÒRDICA I SALUT

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 9 a 10.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimecres, de 21 a 22 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Nordic Walking terapèutic

MINDFULNESS I REDUCCIÓ DE 
L’ESTRÈS

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Dilluns, de 18.30 a 20 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec de Laura Mateu

OSTEOPILATES

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h 

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimecres, de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Gladys Cuellar

PILATES

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
A càrrec de Gladys Cuellar

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h
A càrrec de Maria Isabel Sarrio 
Grup D: dimarts, de 21 a 22 h
A càrrec d’Ana Esteve

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h
A càrrec d’Emanuele Sasso

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
A càrrec de Núria Carmona 
Grup G: dijous, de 21 a 22 h
A càrrec d’Ana Esteve

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup H: divendres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Ana Esteve

TALLERS
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PILATES NIVELL INTERMEDI AMB 
TONIFICACIÓ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Núria Carmona
Observacions: per a persones que ja 
tinguin nocions bàsiques de Pilates.

PILATES DONA

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dijous, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Núria Carmona

TAITXÍ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
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 €
A càrrec de Nestor Gabriel Puentes

CHIKUNG

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres, de 10.30 a 11.30 h
Grup B : dimecres, d’11.30 a 12.30 h

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Grup C: divendres, de 9.30 a 10.30 h

Preu: 49,73 €
A càrrec d’Albert González

ESTIRAMENTS

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Maria Isabel Sarrio

POSA’T EN FORMA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Dimarts, de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Ricardo Moreira 
Observacions: intensitat mitjana-alta. 
Cal dur roba còmoda, calçat apropiat, 
tovallola i aigua.

TÈCNICA ALEXANDER

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Ricardo Moreira

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A MÉS 
GRANS DE 60 ANYS

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE  
DESEMBRE
Dimecres, de 9.30 a 10.30 h 
Preu: 41,10 €
A càrrec de Núria Carmona

TALLERS
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GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dijous, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Maria Isabel Sarrio

LA CIÈNCIA DE LA FELICITAT: 
COM AUGMENTAR LA NOSTRA 
FELICITAT

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: 63,40 €
A càrrec de Laura Mateu

PARLEM DE SEXUALITAT

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Divendres, de 18 a 19 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Núria Costa

INTRODUCCIÓ A 
L’ENEAGRAMA COM A EINA 
D’AUTOCONEIXEMENT

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 
Divendres, de 19 a 20 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Núria Costa

GYMDANCE

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE 

Divendres, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Isabel Oliva

CORRECCIÓ POSTURAL

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres, de 10.30 a 11.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Emanuele Sasso

DANSA ACTIVA

DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Divendres, d’11.30 a 12.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec d’Emanuele Sasso

SEMINARI: MEDITACIÓ ACEM

DEL 6 D’OCTUBRE AL 8 DE 
NOVEMBRE
Divendres, de 19 a 20.30 h 
Preu: 37,29 €
A càrrec d’ACEM

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 6  D’OCTUBRE AL 15 DE 
DESEMBRE
Grup A: divendres, d’11.30 a 12.30 h 
Grup B: divendres, de 12.30 a 13.30 h 
A càrrec de Paula Pueyo 

Grup C: divendres, de 18.30 a 19.30 h 
Grup D: divendres, de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)
A càrrec de Maria Dolors Álvarez

TALLERS
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MÚSICA I VEU

GUITARRA INICIACIÓ

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE 
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h 
Grup B: dimarts, de 19.30 a 20.30 h

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Grup C: dijous, de 17.30 a 18.30 h 
Grup D: dijous, de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 49,73 €
A càrrec de Sebastián Nicolás Gómez

CANT

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 19 a 20 h 
Preu: 44,76 €
A càrrec de Nikita Val

FAMILIARS

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS

DEL 4 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres, de 16 a 17 h 
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompa-
nyats d’un adult. 
Grup B: dimecres, de 17 a 18 h 
Dirigit a infants d’1 a 2 anys acompa-
nyats d’un adult. 
Grup C: dimecres, de 18 a 19 h 
Dirigit a infants de 2 a 3 anys acom-
panyats d’un adult. 
Preu: 44,76 €
A càrrec de Nikita Val

GASTRONOMIA EN FAMÍLIA: 
TORTELL DE REIS

GRUP A: DIVENDRES 15 DE 
DESEMBRE
De 18 a 21 h

GRUP B: DIVENDRES 22 DE 
DESEMBRE
De 18 a 21 h 
Preu: 14,92 € + 6,99 € material
Dirigit a infants de 6 a 8 anys acom-
panyats d’un adult.
A càrrec d’Eulàlia Farga 
Observacions: cal portar drap de cui-
na i davantal.

SEMINARIS DE 
GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ

Observacions: cal portar drap de cui-
na i davantal

CUINA ESPECIAL PER A TU O 
ALTRES

DEL 2  AL 30 D’OCTUBRE 
Dilluns, de 18 a 21 h 
Preu: 74,60 € + 25 € material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

RUTA GASTRÒNOMICA: 
EL SUPERMERCAT

DIMARTS 3 D’OCTUBRE
De 17 a 19 h 
Preu: 9,95 € 
A càrrec d’Eulàlia Fargas

TALLERS
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CUINES DEL MÓN

DEL 4 D’OCTUBRE AL 8 DE 
NOVEMBRE 
Dimecres, de 18 a 21 h 
Preu: 74,60 € + 25 € material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

RUTA GASTRÒNOMICA: 
EL MERCAT

DIMARTS 10 D’OCTUBRE
De 17 a 19 h 
Preu: 9,95 € + 0,49 € (en concepte de 
degustació)
A càrrec d’Eulàlia Fargas

FAST FOOD SA

DIMARTS 17 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h 
Preu: 9,95 € + 4,99 € € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

PROTEÏNA ANIMAL I VEGETAL

DIMARTS 24 D’OCTUBRE
De 19 a 21 h 
Preu: 9,95 € + 4,99 € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

PROHIBICIONS RELIGIOSES I 
CULTURALS EN L’ALIMENTACIÓ

DIMARTS 31 D’OCTUBRE
De 18 a 21 h 
Preu: 14,92 € + 5 € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

RECEPTES PER COLORS

DILLUNS 6 DE NOVEMBRE
De 19 a 21 h 
Preu: 9,95 € + 3,99 € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

CARACTERÍSTIQUES I 
SINGULARITATS DELS ANIMALS 
QUE ENS MENGEM: LES CARNS

DEL 7 AL 14 DE NOVEMBRE
Dimarts, de 19 a 21 h 
Preu: 19,89 € + 8,99 €de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

CARACTERÍSTIQUES I 
SINGULARITATS DELS ANIMALS 
QUE ENS MENGEM: EL PEIX

DEL 13 AL 20 DE NOVEMBRE
Dilluns, de 19 a 21 h 
Preu: 19,89 € + 10 € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

L’ALQUÍMIA

DIMARTS 21 NOVEMBRE
De 18 a 21 h 
Preu: 14,92 € + 5 € de material
A càrrec d’Eulàlia Fargas

MARIDATGE DE FORMATGES

DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE 
DESEMBRE 
Dijous, de 20 a 21.30 h 
Preu: 63,40 € + 36 € de material
A càrrec de Demos Bertran

TALLERS
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MONOGRÀFICS

QUÈ HAIG 
DE FER SI…  

QUÈ HAIG DE FER SI

VULL FER PROPOSTES DE 
CURSOS I TALLERS 
Cal que enviïs el teu CV i la proposta 
a ciscorosich@lleuresport.cat

VULL FER PROPOSTES 
D’EXPOSICIONS, DE MÚSICA I 
ARTS ESCÈNIQUES, 
CONFERÈNCIES, SORTIDES 
CULTURALS I ACTIVITATS 
INFANTILS
Cal que enviïs la proposta, així com un 
enllaç de web, youtube, blog etcètera 
a elisabetberges@lleuresport.cat

VULL FER PROPOSTES AMB 
TEMÀTICA MEDIAMBIENTAL 
(CONFERÈNCIES, 
EXPOSICIONS…)
Cal que enviïs la proposta a lauradie-
go@lleuresport.cat

VULL FER PROPOSTES DE 
MÚSICA JAZZ
Cal que enviïs la proposta, així com 
un enllaç de web, youtube, etcètera a 
martacorcoles@lleuresport.cat

VULL UNA CESSIÓ DE SALA
Cal que facis la petició a rufibade-
nas@lleuresport.cat
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MONOGRÀFICS

VOLS PARTICIPAR, 
ACTIVAMENT, EN 
ELS PROJECTES 
DEL CENTRE?  

PROJECTES DEL CENTRE

Us animem a sumar-vos i participar al 
centre a través d’aquests grups mo-
tors, comissions participatives i altres 
projectes.

GRUP MOTOR KM0

Si ets expert en canvi climàtic, recur-
sos, residus... si pertanys a alguna or-
ganització, associació, grup de recerca 
o equipament, dins de l’àmbit del medi 
ambient i vols participar i decidir so-
bre la programació a l’Aula d’Educació 
Ambiental de les Corts, ara és el teu 
moment! Posa’t en contacte amb no-
saltres fent un clic al bàner del Grup 
Motor Km0 a cccandeu.com

GRUP MOTOR JAZZ10

Si ets un músic consolidat o emergent, 
estudiant, crític musical, o d’alguna en-
titat o escola de música jazz, animeu-
vos 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 cccan-
deu.com o posa’t en contacte a través 
de grupmotorjazz10@gmail.com
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PROJECTES DEL CENTRE

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 comunitari 
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 
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 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
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PROJECTES DEL CENTRE

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
COL·LECTIUS&CO 

Aquesta taula de participació va dirigi-
da a totes les entitats que es troben al 
centre regularment i té com a finalitat 
elaborar projectes dins del calendari 
festiu i tradicional. 

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
L’OBRADOR DE TALLERS

Aquesta taula de participació està 
oberta a tothom que vulgui proposar 
nous cursos, ja sigui usuari o usuària 
del centre, professorat, entitat, etcète-
ra. L’objectiu de la taula és fer partícip 
a tothom de la programació del centre 
per apropar-nos a les necessitats de 
la ciutadania. Si voleu formar-ne part 
feu un clic al bàner “L’Obrador de Ta-
llers” 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.
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MONOGRÀFICS

ALTRES SERVEIS 
ALTRES SERVEIS

BOOKCROSSING

Aquest servei, també conegut com a 
passallibres, consisteix a deixar llibres 
en llocs públics perquè altres persones
els recullin, els llegeixin i els tornin a 
deixar. Quan una persona disposi d’un 
llibre haurà d’entrar al web oficial boo-
kcrossing.com i notificar-ne la troballa. 
Un cop llegit, tornar a alliberar-lo i ano-
tar 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 escrip-
tors. 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 nu-
merada, per tal de poder seguir el re-
corregut que farà cada llibre a mesura 
que es vagi alliberant a diversos punts 
de dins o fora de la ciutat. 
Ajudeu-nos a difondre la cultura 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.
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LLOGUER D’ESPAIS 

Lloguer d’espais a persones o grups 
i col·lectius interessats a fer troba-
des, reunions, conferències, concerts, 
etcètera. Consulteu-ne preus i condi-
cions a rufibadenas@lleuresport.cat

ESPAI OBERT

A la sala 8 podreu disposar de tau-
les i cadires per desenvolupar accions 
com la lectura, fer treballs i si porteu 
l’ordinador avançar tasques. És un es-
pai compartit, una sala de pas, on no 
regnarà el silenci ja que es conviurà 
amb les activitats habituals del centre, 
quant a les classes que s’hi fan. És 
imprescindible que hi hagi respecte i 
bona convivència entre les persones 
que ocupin aquest espai. No és per-
més el consum de menjar i i beguda.

BUTLLETÍ DIGITAL

Si voleu rebre, setmanalment, les 
activitats que es fan, deixeu-nos un 
correu electrònic trucant al 93 410 10 
07, o escrivint-nos a candeu@lleures-
port.cat

XARXES SOCIALS

Podeu estar al dia de tot el que fem 
si ens seguiu i feu clic a M’agrada a:
Facebook centre cívic: 
facebook.com/cciviccandeu/
Facebook aula ambiental: 
facebook.com/AulaAmbientalCan-
Deu/
Facebook jazz10: 
facebook.com/Jazz10cccandeu/
Twitter centre cívic: 
twitter.com/cccandeu
Twitter aula ambiental: 
twitter.com/AulaAmbientalLC
Twitter jazz10: 
twitter.com/Jazz10candeu
Instagram: instagram.com/candeu/
Pinterest: es.pinterest.com/cccandeu/
Flickr: flickr.com/cameraroll
Youtube

ALTRES SERVEIS
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MONOGRÀFICS

ENTITATS 
ACTIVITATS CULTURALS

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 (dei-
xeu un missatge i us 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 
Tel. 630 330 913 
centroekd.com 
facebook.com/ekd.ekaterinadon-
chenko
 
Coral Gent Gran de Can Novell 
Dilluns, de 16 a 18 h
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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 Cí-
vic 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 18 a 
20 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. 616 365 294; 
Anna Vilaseca Roca tel. 650 698 422.  
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
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sexe, orientació i identitat, educació 
no sexista i no discriminatòria.
pandora@pandorapsicologia.com
pandorapsicologia.com
Tel. 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

ENTITATS
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AGENDA D’ACTIVITATS

OCTUBRE
Del 2 al 31 De 9 a 22 h Familiar Spaces Exposició Pàg 18

Del 3 al 23   De 9 a 22 h   Còmics contra el masclisme  Exposició Pàg 05

Dilluns 2 A les 19.30 h Recital maridat Can Deu Poesia Poesia Pàg 14

Dimarts 3 A les 19 h Medicina genòmica, el fet a mida 
dels tractaments del futur

Cafè científic Pàg 20

Dimecres 4 A les 7.30 h Ribes de Freser – Queralbs Sortida Pàg 19

Dimecres 4 A les 17.30 h L’aula ambiental per festa major! Activitat Pàg 20

Dimecres 4 A les 19 h La por i el desig Conferència Pàg 08

Dijous 5  A les 9.30 h Ruta per Nou Barris Sortida Pàg 07

Dijous 5 A les 21 h Swing Band les Corts Música Pàg 28

Divendres 6 A les 18.30 h Recital poètic Poesia Pàg 14

Dimarts 10 A les 12 h L’estació meteorològica Visita guiada Pàg 25

Dimarts 10 De 16.30 a 19 h Cultius de tardor Activitat Pàg 23

Dimarts 10 A les 19 h Aliments de temporada, idees per a 
la tardor

Conferència Pàg 22

Dimecres 11 A les 19 h  Breu història de l’ésser: l’Antiguitat Conferència   Pàg 09

Dilluns 16 A les 19 h Psicologia a l’abast de tothom Conferència   Pàg 09

Dimarts 17 A les 19.30 h D.OAK, revista de fotografia 
documental

Conferència Pàg 21

Dimecres 18 A les 18.30 h Dona i càncer Conferència Pàg 09

Dijous 19 A les 21 h Mathilde Toussaint & Sergi Sirvent Música Pàg 28

Dissabte 21 A les 19.30 h Efímer Curtmetratge Pàg 14

Dilluns 23 A les 19 h Duo Black Soul Dansa Pàg 15

Dimarts 24 D’11 a 12 i de 
12 a 13 h

Aprenem què és una estació 
meteorològica

Activitat escolar Pàg 25

Dimarts 24 De 16.30 a 19 h Regs i protecció del fred Activitat Pàg 23

Dimarts 24 A les 19 h Homenatge a Ella Fitzgerald Música   Pàg 10

Dimecres 25 A les19.30 h Monk Numbers Música   Pàg 13

Dijous 26 A les 19 h Vi&swing Música  Pàg 13

Divendres 27 A les 19 h Centenari Dizzy Gillespie, Ella 
Fitzgerald i Thelonious Monk

Conferència  Pàg 03 

Dilluns 30 A les 18 h La bruixa del jazz Espectacle 
infantil

Pàg 16

Dimarts 31 A les 19 h Desmuntant les factures de gas i 
electricitat

Conferència Pàg 24
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AGENDA D’ACTIVITATS

NOVEMBRE
Del 6 al 27   De 9 a 22 h  Geometries Mòbils  Exposició   Pàg 06

De l’1 al 4 De 10 a 12 i de 
17 a 19 h

Entrega de roba RENOVA Activitat Pàg 21

Dijous 2 A les 18.30 h  Les fotografíes 
desconegudes de Barcelona   

Conferència   Pàg 10

Divendres 3 A les 18 h   Ser dona, ser home, avui    Conferència   Pàg 10

Divendres 3 A les 19.30 h Essence du Bénin Videofòrum Pàg 21

Dilluns 6 A les 19.30 h Recital maridat Can Deu 
Poesia

Poesia Pàg 14

Dimarts 7 De 17 a 19.30 h Intercanvi de roba RENOVA Activitat Pàg 21

Dimecres 8 A les 7.45 h Collbató-Monestir de 
Montserrat

Sortida Pàg 19

Dimecres 8 A les 19 h La vergonya Conferència Pàg 08

Dijous 9 A les 21 h Tot sembla tan senzill Música Pàg 29

Dilluns 13 A les 19 h    La sexualitat a l’entorn 
familiar

Conferència   Pàg 10

Dimecres 15 A les 19.30 h    El dol i la pèrdua      Conferència   Pàg 10

Dijous 16 A les 19 h Vi&swing Música   Pàg 13

Divendres 17 A les 18.30 h Vols ajudar-nos a lluitar 
contra el càncer   

Conferència   Pàg 09

Dissabte 18 A les 19 h Festa balboera Música Pàg 13

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

Conferència  Pàg 09

Dimarts 21 A les 12 h Fem memòria dels residus Conferència Pàg 23

Dimarts 21 A les 18.30 h 60 anys: una nova etapa. 
Com ens afecta?   

Conferència  Pàg 11

Dimecres 22 A les 19 h Breu història de l’ésser: 
l’època moderna    

Conferència   Pàg 09

Dijous 23   A les 10.30 h  La gran transformació de 
Barcelona al segle XIX 

Sortida   Pàg 07

Dijous 23 A les 21 h Nostrejazz Música Pàg 29

Divendres 24 A les 19.30 h Tardor, poemes i cançons. 
9a edició.

Música Pàg 15

Dilluns 27 A les 19 h A punt Poesia Pàg 21

Dimarts 28 A les 19 h Cuida la teva salut gràcies 
als productes locals

Conferència Pàg 22

Dimecres 29 De 19 a 21 h Introducció als titelles 
gestuals

Activitat Pàg 15

Dijous 30 A les19 h Can Deu, estudi, restauració 
i adaptació de l’edifici 
original com a centre cívic

Conferència Pàg 11
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DESEMBRE
Del 4 al 28   De 9 a 22 h  Sentiments  Exposició   Pàg 06

Divendres 1 A les 19 h Svisual, un servei 
accesible en línia

Conferència   Pàg 11

Dilluns 4 A les 19.30 h Recital maridat Can Deu 
Poesia

Poesia Pàg 14

Dimarts 12 A les 19 h Renovables a la llar Conferència Pàg 25

Dimecres 13 A les 7 h La Pobla de Claramunt – 
Igualada

Sortida Pàg 19

Dimecres 13 A les 18.30 h Concert de Nadal Música Pàg 12

Dijous 14 A les 19 h Vi&swing Música  Pàg 13

Divendres 15 A les 19.30 h The Trees Música Pàg 13

Dissabte 16 A les 19 h Festa balboera Música Pàg 13

Dilluns 18 A les 19 h Psicologia a l’abast de 
tothom

Conferència   Pàg 09

Dimecres 20 A les 19 h L’engany i la mentida Conferència Pàg 08

Dijous 21 A les 19.30 h Revisió de portafolis 
fotogràfics

Conferència Pàg 21

AGENDA D’ACTIVITATS
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AGENDA DE TALLERS

DILLUNS

Matí Tarda

Dibuix i pintura Història de l’art i arqueologia del món 
antic

Ganxet

Italià conversa Fotografia digital nivell avançat Scrapbooking

Alemany nivel mitjà Benvinguts/des a la fotografía Gestió emocional i 
desenvolupament personal

Iniciació a l’alemany Fotografia digital, nivell mitjà Crea la teva vida saludable

Ioga nil Dibuix i pintura Ashtanga vinyasa ioga

Hipopressius i sòl 
pèlvic

Estampació tèxtil Marxa nòrdica i salut

Italià nivell mitjà Patchwork Mindfulness i reducció de 
l’estrès

Osteopilates Pilates

Cuina especial per a tu o altres Receptes per colors

Característiques i singularitats dels 
animals que ens mengem: el peix

DIMARTS

Matí Tarda

Anem d’exposició Anem d’exposició Pilates

Pintura amb aquarel·la Anàlisi del comportament no verbal Posa’t en forma

Rus nivell mitjà Criminalística Tècnica Alexander

Ioga per a tothom Grafologia Ioga

Pilates nivell intermedi 
amb tonificació

Pintar amb tècniques mixtes Guitarra iniciació

Taitxí El color i la pintura Ruta gastronòmica: 
el supermercat

Pilates Dansa contemporània Ruta gastronòmica: el mercat

Estiraments Balls de saló Fast food sa

Hatha ioga Proteïna animal i vegetal

Prohibicions religioses i culturals en 
l’alimentació

Característiques i singula-
ritats dels animals que ens 
mengem: les carns

L’alquímia
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DIMECRES

Matí Tarda

Dones artistes, dones mu-
ses

Creació literària Ashtanga vinyasa ioga

Llestos, càmara i... acció Les ombres d’Europa del segle XXI Marxa nòrdica i salut

Ioga nil Taller de creativitat Osteopilates

Hipopressius i sòl pèlvic Scoprire l’Italia Nascosta Hatha ioga

Chikung Iniciació a l’italià Pilates

Gimnàstica dolça per a més 
grans de 60 anys

Balls de saló Cant

Música per als més petits Cuines del món

Modern Jazz

AGENDA DE TALLERS

DIVENDRES

Matí Tarda

Francès iniciació, mitjà i avançat Iniciació swing amb parella

Iniciació al country Ioguilates

Chikung Hatha ioga

Ioga integral Pilates

Correcció postural Parlem de sexualitat

Dansa activa Introducció a l’eneagrama com a eina de co-
neixement

Entrena la memòria Gymdance

Meditació ACEM

Entrena la memòria

Tortell de reis

DIJOUS

Matí Tarda

Ioga per a tothom Humor i literatura Pilates

Taitxí Balls de saló La ciència de la felicitat: 
com augmentar la nostra 
felicitat

Pilates Teatre Ioga integral

Glutis, abdominals i cames Rumba catalana Guitarra iniciació

Sevillanes Maridatge de formatges
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DIMECRES

Matí Tarda

Dones artistes, dones mu-
ses

Creació literària Ashtanga vinyasa ioga

Llestos, càmara i... acció Les ombres d’Europa del segle XXI Marxa nòrdica i salut

Ioga nil Taller de creativitat Osteopilates

Hipopressius i sòl pèlvic Scoprire l’Italia Nascosta Hatha ioga

Chikung Iniciació a l’italià Pilates

Gimnàstica dolça per a més 
grans de 60 anys

Balls de saló Cant

Música per als més petits Cuines del món

Modern Jazz
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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

TRAVESSERA D
E LES C

ORTS

G
R

A
N

 VIA
 C

A
R

LE
S

 III

AVDA DIAGONAL

H8, H10, 59

PL. CONCÒRDIA

JO
A

N
 G

Ü
E

LL

H8, 59

V7

H8, H10, 59

H8, H10, 59
66, 78, N0, V7

NUM
ÀNCIA

TRAVESSERA D
E LES C

ORTS

AV. DIAGONAL 

66, 78
N0, V7

T1, 
T2, T3

LÍNIA 3
MARIA 

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

@BCN_LesCorts


