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ACTIVITAT GRATUÏTA

P

Fotografia portada: pixabay.com

ACTIVITAT DE PAGAMENT

DESTACATS
Al llibret trobareu codis QR. Si els escanegeu amb el mòbil podreu obtenir
més informació.
CURSOS I TALLERS
CASAL D’ESTIU JAZZ JUGAT
SETMANA DE L’ERÒTICA
DIA SENSE COTXES
CICLE DIJOUS JAZZ

DESTACATS

CURSOS I TALLERS
Inscripcions: a partir de l’11 de juny.
En trobareu informació detallada a
partir de la pàgina 24.

CASAL D’ESTIU JAZZ JUGAT
DEL 2 AL 27 DE JULIOL
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 61,50 €
Dirigit a infants de 6 a 12 anys
Inscripcions: de dilluns a dissabte de
10 a 14 h i de 16 a 21 h i diumenges
de 10 a 13 h
Veniu a conèixer el nou casal d’estiu
del Centre Cívic Can Deu!
La música jazz, com a fil conductor
del nostre casal, pretén afavorir en
l’infant: la seguretat en l’àmbit emocional, l’aprenentatge en l’àmbit musical, la concentració i l’expressió corporal. Hi trobareu jocs, manualitats i
altres activitats relacionades amb el
món de la música jazz. Comptarem
també amb la presència de músics
professionals de la música jazz.

Fotografia: Club Lleuresport

MONOGRÀFICS
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MONOGRÀFICS

DESTACATS

ACTIVITATS
CULTURALS

SETMANA DEL L’ERÒTICA
DEL 2 AL 6 DE JULIOL

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

El centre proposa diferents activitats
que no us podeu perdre! Trobareu
més informació en la programació específica al centre cívic o a la nostra
pàgina web.

EXPOSICIONS 		
SORTIDES CULTURALS
CONFERÈNCIES		
MÚSICA 			
TEATRE I POESIA		

DIA SENSE COTXES
Dia, hora i lloc per determinar
Durant aquest dia hi haurà diferents
activitats al carrer per commemorar
aquest esdeveniment. Trobareu activitats per a infants i adults, relacionades
amb la poesia i el medi ambient.

CICLE DIJOUS JAZZ

Fotografia: Pixabay

En trobareu informació detallada a
partir de la pàgina 21.
Dijous 5 de juliol: Wax & Boogie
Dijous 12 de juliol: Barcelona Swing
Serenaders
Dijous 19 de juliol: C’est si Bon Band
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Pàg. 05
Pàg. 07
Pàg. 08
Pàg. 10
Pàg. 11

MONOGRÀFICS

BEES AND BUTTERFLIES
TODES
HARLEM ART JAZZ

		

G
BEES AND BUTTERFLIES
DEL 2 AL 26 DE JULIOL
A càrrec d’Eloisa Alquati
www.instagram.com/beesandbutterflies_collection
Tècnica: il·lustració
Lloc: primer pis, sala 6
Inauguració: dimarts, 3 de juliol, a les
18.30 h amenitzada amb música en
directe, a càrrec de Luis Tofoles, actor,
músic i performer.
Bees and Butterflies és el nom del projecte d’il·lustració eròtica de l’artista
Eloisa Alquati. Eloisa dibuixa amb
totes dues mans, encara que la seva
mà habitual sigui la dreta. Li encanta
embrutar-se amb colors i jugar sense
pensar. Li és igual la forma, només vol
divertir-se i el seu passatemps preferit és fer gargots eròtics, il·lustracions
que gairebé semblin traçades per la
mà d’un infant, si no fos per alguns
“detalls”. En la infància estem lliures de judicis i plens d’imaginació.
L’Eloisa vol tractar el sexe tornant a
aquella mateixa frescor i transmetre
una mirada innocent sobre l’amor, les
relacions i la sexualitat. És una mirada
lliure i oberta a les diferències, però
respectuosa al mateix temps, divertida i tendra, sense malícia, judicis ni
tabús.

Fotografia: Eloisa Alquati

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
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HARLEM ART JAZZ

DEL 2 AL 26 DE JULIOL
A càrrec d’Irene Cabrera
Tècnica: llapis i retoladors
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimecres, 4 de juliol, a
les 19 h

DEL 4 AL 26 DE SETEMBRE
A càrrec de Tessa Prevosti
Tècnica: acrílic, transfers i collage
Lloc: primer pis
Inauguració: dilluns, 10 de setembre
a les 19 h

Mitjançant aquestes il·lustracions,
l’artista vol transmetre la necessitat
de conscienciar la societat de la igualtat i de la llibertat que tenim cadascú
per gaudir del nostre cos com i amb
qui vulguem.
Un projecte personal d’una artista
multidisciplinar, que estima l’art i el
disseny en totes les seves formes.
Podreu gaudir d’aquesta exposició,
que s’engloba dins la Setmana de
l’Eròtica d’enguany, junt amb la resta
d’activitats del programa específic.

Tessa va néixer en una família
d’artistes, impressors, escultors i actors. Va ser en aquest entorn durant els
primers anys on va aprendre a barrejar
colors. Les pintures de l’artista abasten
temes diversos i amb diferents fonts
d’inspiració, i el resultat són quadres
de temàtiques variades. En aquesta
exposició farem un petit recorregut pel
barri de Harlem, els seus coneguts
clubs de jazz i els músics.

Fotografia: Irene Cabrera

TODES
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Fotografia: Tessa Prevosti

EXPOSICIONS

MONOGRÀFICS

SORTIDES CULTURALS

P
Aquestes sortides inclouen un guia
exclusiu per al grup i duren
aproximadament dues hores.
Inscripcions: a partir de l’11 de juny,
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
També es poden fer en línia a través
del nostre web.
RUTA MODERNISTA: EL QUADRAT D’OR
BARCELONA EN DIAGONAL: HISTÒRIA
DE L’AVINGUDA I DELS SEUS EDIFICIS

RUTA MODERNISTA:
EL QUADRAT D’OR
DIJOUS, 5 DE JULIOL
A les 10 h
Punt de trobada: al passeig de St.
Joan davant el Palau Macaya
A càrrec de Susana Azcoita
Preu: 9,95 €
La zona anomenada Quadrat d’Or
comprèn des del carrer Aribau fins
al passeig de Sant Joan, i guarda
els exponents més interessants de
l’arquitectura modernista de principis
del segle XX. Va ser l’àrea residencial
de la burgesia barcelonina. Explicarem l’origen d’aquest indret, la història
de les famílies i de les seves cases,
projectades pels millors arquitectes
de l’època. El Palau Macaya, la residència del pintor Ramon Casas i la
Casa Llopis Bofill són alguns dels edificis que comentarem, juntament amb
la biografia dels seus protagonistes.
Vols venir a conèixer on vivia la gent
més rica de la ciutat?

Fotografia: Google

SORTIDES
CULTURALS
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MONOGRÀFICS

SORTIDES CULTURALS

CONFERÈNCIES
G

BARCELONA EN DIAGONAL:
HISTÒRIA DE L’AVINGUDA I
DELS SEUS EDIFICIS

Cal inscriure-s’hi prèviament per assistir-hi o bé trucar al 934 101 007

DIMECRES, 26 DE SETEMBRE
A les 10 h
Punt de trobada: a la cantonada Diagonal amb Enric Granados
A càrrec de Susana Azcoita
Preu: 9,95 €

CINEMA I LITERATURA. LILITH I LA FEMME
FATALE
SEXUALITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL
TERÀPIA I ESPIRITUALITAT

Fotografia: Google

La Diagonal va ser un dels indrets
de la ciutat que la rica burgesia catalana va triar per establir-se. Al llarg
d’aquesta avinguda podem trobar alguns dels edificis més luxosos i més
macos de la ciutat. De fet hi són representats pràcticament tots els estils
arquitectònics, entre els quals el modernisme. En la nostra passejada parlarem de la història d’aquesta avinguda, i també força de modernisme, i ho
completarem amb la visita d’alguns
dels vestíbuls més interessants.
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CONFERÈNCIES

SEXUALITAT I
DIVERSITAT FUNCIONAL

CINEMA I LITERATURA.
LILITH I LA FEMME FATALE
Una comparativa entre la femme
fatale de la primera meitat del
segle XX i el romanticisme
decimonònic.

DIMECRES, 4 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Sara Rodríguez Pérez,
sexòloga i pedagoga.

DIMARTS, 3 DE JULIOL
A les 19.30 h
A càrrec de Valeria Pedrosa

S’abordarà la sexualitat de les
persones amb diversitat funcional des
d’una perspectiva sexològica. A més,
es proporcionaran eines de reflexió i
comprensió de la vivència sexuada de
les persones amb diversitat funcional.

La figura de la femme fatale ha existit,
en una o altra forma, en la mitologia
i el folklore de pràcticament totes les
cultures. Entre els primers exemples
es troben la deessa sumèria Ishtar,
la bíblica Dalila i la grega Medea. En
aquesta ocasió, proposem una millor
comprensió de la figura de la femme
fatale al cinema durant la primera
meitat del segle XX a través dels seus
orígens: la dona perversa que, com
sirena, augura un final terrible a qui
s’hi apropa en la literatura del segle
XIX. Això ens permetrà, a la vegada,
descobrir aquestes figures i per què,
durant les últimes dècades, han
estat reivindicades des de diverses
vessants del feminisme.

TERÀPIA I ESPIRITUALITAT
DIMECRES, 19 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de David Matamoros
Cornellà, psicòleg terapeuta gestalt

Fotografia: Google

Fotografia: Pixabay

Al budisme es parla del “gran camí” i
del “petit camí” per parlar d’aquestes
dues maneres de treballar sobre un
mateix.
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MONOGRÀFICS

MÚSICA

MÚSICA
G
CONCERT DE PIANO- HOMMAGE
A DEBUSSY
LES CARES DE LA SEDUCCIÓ

CONCERT DE PIANO – HOMMAGE
A DEBUSSY
DISSABTE, 14 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de: Lidia Taracena

Fotografia: Lidia Taracena

Un concert on Claude Debussy serà
el centre de tot. Aquest any es commemora el centenari de la seva mort
i és un moment important per fer-li
un homenatge. Escoltarem moltes de
les seves obres més reconegudes. A
més, també s’interpretarà una obra
del compositor espanyol Manuel de
Falla que li dedicà una de les seves
peces. Per acabar, també s’oferiran
dues obres de compositors actuals
que s’han basat en el seu estil i llenguatge. Un concert en què “la música
és l’espai entre les notes” com afirmava Debussy.
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TEATRE
I POESIA

MÚSICA

LES CARES DE LA SEDUCCIÓ
DIVENDRES, 6 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec d’ Isabel Oliva Carmona, ballarina, i Shatila Valdés Abi-Rashed,
poetessa
Lloc: jardí
En cas de pluja o condicions meteorològiques desfavorables, l’activitat
es traslladarà a la sala d’actes.

G

RECITALS MARIDATS CAN DEU POESIA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LOS AMANTES PERIFÉRICOS

Fotografia: Pixabay

Després d’una setmana plena
d’activitats, amb l’erotisme com a fil
conductor, us oferim un espectacle
per descobrir el misteri de la seducció.
L’acte anirà acompanyat d’un maridatge, escollit per a l’ocasió, i moltes
sorpreses més.
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TEATRE I POESIA

RECITALS MARIDATS CAN DEU
POESIA
DILLUNS, 9 DE JULIOL
DILLUNS, 3 DE SETEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Proartcat
Recitals oberts a la participació i maridats amb vi.
Cada primer dilluns de mes Proartcat
ens ofereix un recital amb sorpreses i
regals diferents en cada sessió.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
LOS AMANTES PERIFÉRICOS
DILLUNS, 2 DE JULIOL
A les 19 h
A càrrec de Pilar Romera, escriptora i
autora de Li deien Lola, que conduirà
l’acte. Jesús Martín Sánchez, professor d’art i il·lustrador del llibre Los
amantes periféricos. Jaime López,
escriptor i autor del llibre.
Cal inscriure-s’hi prèviament. Places
limitades.
Conversarem sobre l’amor i el sexe
com a fonts inesgotables de desordres púbics, sobre la clandestinitat com a paisatge necessari quan
l’amor conversa en la perifèria, sobre
el plaer, la culpa, les pulsions i els
sentiments tan humans com l’amor i
el sexe. La presentació anirà acompanyada de la posada en escena de
l’il·lustrador Jesús Martín Sánchez,
que pintarà en directe.
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AULA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE
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EXPOSICIONS

AULA AMBIENTAL: EXPOSICIONS

IL·LUSTRANT SUD-AMÈRICA
DEL 4 AL 28 DE SETEMBRE
A càrrec de Joan León, arquitecte,
il·lustrador i viatger
Lloc: vestíbul
Cloenda i xerrada, divendres 28 a les
19 h
Durant un any vaig estar viatjant pel
continent sud-americà. Aquell viatge
va quedar recollit en un quadern amb
il·lustracions. Natura, persones, animals, ciutats, desert, gel, muntanyes,
selva, mar. Tot un continent reunit en
un quadern. S’exposaran una selecció d’aquestes imatges.
facebook.com/juanleongarcia80
instagram.com/lapartefelizdelmundo/

Fotografia: Joan León

IL·LUSTRANT SUD-AMÈRICA
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G
Per a més informació podeu consultar
a ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic, trucar al 93 256 30 00 o escriure a reservesmeb@bcn.cat
Preu: l’entrada al museu és gratuïta
(diumenges a la tarda i els matins del
primer diumenge de mes) i el cost de
la visita guiada és de 3 €
No cal inscripció prèvia
Agnès Villamor, antropòloga, ofereix
un seguit de visites a les dues seus
del Museu Etnològic de Barcelona,
tant a la seu de Montjuïc com a la
seu del carrer de Montcada. Les dues
propostes es nodreixen de la mateixa
col·lecció amb discursos ben diferents.
Tot i així durant les visites comentades
es posa èmfasi en la universalitat de
la condició humana i en les diferents
estratègies culturals per a resoldre els
neguits diaris a partir dels objectes
exposats, emprant la comparació i
l’estranyesa des de la nostra societat
actual.
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AULA AMBIENTAL: VISITES GUIADES (MEB I MCM)

MONS FANTÀSTICS
I MONS REALS
DIUMENGE, 8 DE JULIOL
A les 17 h
A càrrec de l’antropòloga Agnès Villamor
Lloc: MCM Museu de Cultures del
Món, carrer de Montcada, 12, barri de
La Ribera, Barcelona
Museu Etnològic de Barcelona (seu
de Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 16-22)
Comparem creences d’Àfrica, Austràlia i la Polinèsia amb algunes de la
nostra societat contemporània -del cinema i les xarxes socials- per parlar de
la necessitat humana de prendre decisions i de conviure amb la incertesa.

Fotografia: MCM

MONOGRÀFICS

VISITES COMENTADES AL MUSEU
ETNOLÒGIC I DE
CULTURES DEL
MÓN

MONOGRÀFICS

AULA AMBIENTAL: CONFERÈNCIES

CONFERÈNCIES
G
LA MEDICINA QUE TREPITGEM
IL·LUSTRANT SUD-AMÈRICA

LA MEDICINA QUE TREPITGEM
DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec d’Alma, sanadora i herborista
Algun cop t’has parat a observar les
herbes espontànies que creixen per
la ciutat i que anomenem despectivament “males herbes”? En aquesta
xerrades, us presentarem aquestes
petites herbetes que amaguen un
enorme potencial medicinal, i en coneixereu els diversos usos i aplicacions.
FB: Ombú - Tallers d’etnobotànica i
fitoteràpia
Blog: vientodeombu.wordpress.com

IL·LUSTRANT SUD-AMÈRICA
DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Joan León, arquitecte,
il·lustrador i viatger
Xerrada-cloenda
de
l’exposició
“Il·lustrant Sud-amèrica”
Durant un any vaig estar viatjant pel
continent sud-americà. Aquell viatge
va quedar recollit en un quadern amb
il·lustracions. Natura, persones, animals, ciutats, desert, gel, muntanyes,
selva, mar. Tot un continent reunit en
un quadern. Es farà una xerrada en
què es narrarà aquest viatge fent servir com a fil conductor les imatges del
quadern.
facebook.com/juanleongarcia80
instagram.com/lapartefelizdelmundo/
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AULA AMBIENTAL: EL FICMA PRESENTA

EL FICMA
PRESENTA
G

STRAWS
MÄS AFUERA

El FICMA, el Festival Internacional de
Cinema de Medi Ambient, és el més
antic d’aquest gènere. El seu objectiu
és educar entretenint i conscienciar
sensibilitzant, amb l’audiovisual com
a instrument i llenguatge. El FICMA és
un punt de trobada per a la indústria
cinematogràfica i la ciutadania, que li
pren el pols al planeta amb els films
més actuals de temàtica ambiental.

STRAWS
DIMARTS, 10 DE JULIOL
A les 18 h
Any: 2017
País: EUA
Durada: 32 min
Idioma: VOSE
Direcció: Linda Booker
Gènere: documental curtmetratge
Cedit pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA)

Fotografia: Ficma

Milions de canyetes de plàstic d’un sol
ús acaben als carrers i abocadors i, finalment, van a parar al mar. Fa poc,
un vídeo viral d’una tortuga amb una
canyeta de plàstic enganxada al nas
ha generat campanyes contra aquest
material plàstic a escala global. L’actor
i director Tim Robbins narra la història
de les canyetes, i investigadors marins,
ciutadans compromesos i empresaris
debaten, una per una, les possibilitats
d’emprendre un mar de canvis.
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AULA AMBIENTAL: EL FICMA PRESENTA

MÄS AFUERA
DIMARTS, 18 DE SETEMBRE
A les 18 h
Any: 2017
País: Xile
Durada: 21 min
Idioma: VOS
Direcció: Mateo Barrenengoa, Patricio
Mekis
Gènere: documental curtmetratge
Cedit pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA)

ACTIVITAT
DE CIUTAT
SETMANA DE
LA MOBILITAT
SOSTENIBLE
I SEGURA
G

Fotografia: Ficma

L’illa Alejandro Selkirk és un paratge
fantàstic de l’arxipèlag Juan Fernández
que, tot i la seva exuberant bellesa, es
manté allunyada de les grans multituds
a causa de les dificultats per accedirhi. De fet, els mateixos habitants de
l’illa es refereixen a aquest territori desconegut com a fora. No obstant això,
malgrat la seva llunyania amb Xile continental, un grup d’esportistes va voler
explorar el potencial esportiu de les
seves onades. L’aventura mostrarà a
Patricio Mekis, Lucas Mekis, Erick Vigouroux, Mateo Barrenengoa, Martín
García de la Huerta i Felipe Paredes,
els quals no solament es convertiren
en els primers a surfejar la seva costa, sinó que a més van poder explorar
la cultura, la fauna i la curiosa flora de
l’entorn. A més, van quedar especialment captivats pel probable albirament
d’una misteriosa planta en mig d’un
gran penya-segat: el sàndal, espècie
considerada extingida en aquella illa.
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AULA AMBIENTAL: ACTIVITAT DE CIUTAT

TALLERS
G

DIA SENSE COTXES
Dia, hora i lloc per determinar

Fotografia: Pixabay

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és un esdeveniment que
s’emmarca dins la European Mobility Week en què centenars de ciutats
de diversos països del món organitzen activitats similars a les que tenen
lloc a Barcelona durant una setmana
per tal de conscienciar sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible en benefici de tothom.
L’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona és
l’encarregada de coordinar les activitats i els actes que es duen a terme
a la ciutat durant la celebració de la
Setmana. El Dia sense cotxes de Barcelona se celebra el 22 de setembre
coincidint amb la celebració del Dia
Mundial sense Cotxes. Aquest dia forma part de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible, de la qual és la cloenda.
Barcelona viurà una jornada en què
els cotxes no ocuparan totes les vies
de la ciutat, sinó que algunes es pacificaran per desenvolupar-hi múltiples
activitats organitzades per escoles i
equipaments de la ciutat, que sortiran
al carrer i l’ompliran de vida amb les
seves propostes.
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Informació i inscripcions a:
lauradiego@lleuresport.cat,
trucant al 934 101 007 o al punt
d’informació del Centre Cívic Can
Deu.

MONOGRÀFICS

AULA AMBIENTAL: TALLERS

LA CUINA D’EN FESTUC: CUINEM
PER A LES NOSTRES PLANTES!

CONEGUEM EL
PLANETA

G

Per a més informació contacteu amb el
responsable de l’aula ambiental a
lauradiego@lleuresport.cat

Sabeu què els agrada menjar a les
llavors i plantes? Veniu a conèixer el
savi cuiner Festuc i aprendreu a preparar delicioses receptes perquè les
nostres plantes creixin sanes i fortes.
L’objectiu d’aquest projecte és
aprendre, desenvolupar i compartir
l’educació i la comunicació al voltant
de l’agroecologia.
La intencionalitat és difondre els valors socioambientals que implica la
pràctica hortícola a la ciutat.

AULA METEO
HORT SENSE BARRERES
UNS VEÏNS BEN VIUS

Fotografia: Pixabay

DIVENDRES, 7 DE SETEMBRE
De 16.30 a 18 h
A càrrec de La Zanahoria Teatrera
Lloc: hort de Can Deu
Activitat familiar (infants de 4 a 7 anys)
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AULA AMBIENTAL: CONEGUEM EL PLANETA

AULA METEO
Ens aproximarem a la meteorologia
gràcies a la instal·lació d’una estació
meteorològica damunt el terrat de l’hort.
Les dades que enregistrarà l’estació es
transmetran cada 10 minuts i es penjaran automàticament a la xarxa perquè
puguin ser consultades en temps reals.
A més a més, podrem generar gràfics
històrics per veure l’evolució de les dades al llarg del temps. Amb aquesta
iniciativa volem oferir als instituts una
eina d’experimentació fora de l’aula,
per conèixer de primera mà com treballen els meteoròlegs professionals i
poder convertir la terrassa de Can Deu
en un petit laboratori.
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 necessitats del col·lectiu
i integrar-los en una vida d’hort urbà en
comunitat, en què les dues parts redescobreixin el sentit amagat de la naturalesa, així com la faceta terapèutica i
d’oci que té per a les persones.
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 observar molts 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.
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MONOGRÀFICS

SERVEIS
DE L’AULA
D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE
LES CORTS
G
Per a qualsevol dubte sobre l’aula,
podeu trucar al 934 101 007, escriure
al correu electrònic:
lauradiego@lleuresport.cat o bé fervos seguidors de:
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu i twitter.com/AulaAmbientalLC
FES EL TEU PROPI PAPER RECICLAT
PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES
DUBTES DE MEDI AMBIENT
CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU
EL RUSC DE LES CORTS

SERVEIS DE L’AULA AMBIENTAL

FES EL TEU PROPI PAPER RECICLAT
Préstec gratuït: utensilis per fer paper
reciclat i instruccions per fer-ne a casa.
PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES
Qui no té un llibre a casa que ha llegit i que, probablement, no vulgui tornar a llegir? 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-nos 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 meteorològiques en temps real.
EL RUSC DE
LES CORTS
Dimecres, de 19 a 20.30 h al Centre
Cívic Can Deu.
Per a més informació:
#RuscLC
facebook.com/colmenacortsR

MONOGRÀFICS

CICLE DIJOUS
JAZZ

P

Durada: de 20.30 a 21.30 h
Obertura de portes: 20 h
Venda d’entrades presencials: a partir del
cap de setmana anterior a la setmana del concert i fins que se n’esgotin les entrades.
Venda d’entrades en línia: a partir del cap de
setmana anterior a la setmana del concert i fins
que se n’esgotin les entrades.
Lloc: sala d’actes (abril-maig) i jardí (juny)
Preu: 8 €
Preu reduït: 4 € (per a joves i infants en edats
compreses de 0 a 35 anys)
Aforament limitat
Normativa:
. Cada persona pot comprar un màxim de sis
entrades.
. En el moment de l’adquisició de l’entrada es
pot escollir localitat (als concerts que es fan al
jardí)
. Les persones que no superin el nombre màxim
de localitats d’una taula, han de compartir-la
amb altres persones fins a completar-la.
. No es permet l’entrada de taules, cadires plegables, instruments musicals, gossos i altres
animals.
. S’ha de respectar la posició de les taules i cadires del jardí, i no es poden canviar d’ubicació.
. Assegureu-vos, en comprar l’entrada, que hi
consti el número de la taula i que es correspongui amb la que heu escollit al plànol.
. Una vegada adquirida l’entrada no es retornaran els diners.
. En cas de pluja o condicions metereològiques
desfavorables, els concerts que se celebrin al
jardí es traslladaran a la sala d’actes.
. L’adquisició d’una entrada significa
l’acceptació d’aquesta normativa.
Per adquirir seient en una taula cal comprar
l’entrada presencialment.
. Per optar al preu reduït és necessari comprar
l’entrada presencialment i ensenyar el DNI.
. Un cop adquirida l’entrada, en cap cas es farà la
devolució econòmica.
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CICLE DIJOUS JAZZ

WAX & BOOGIE

BARCELONA SWING
SERENADERS

DIJOUS, 5 DE JULIOL

DIJOUS, 12 DE JULIOL

En els últims anys Wax & Boogie s’ha
convertit en un dels millors i més valorats formats del panorama del blues,
del rhythm-and-blues i del boogie
woogie. Han sabut captar el veritable
esperit de la música tradicional afroamericana per transformar-lo en el seu
propi mitjà d’expressió. El seu coneixement del llenguatge de la música
negra és ampli, ric i variat. Llisquen
amb serenitat i aplom pels corrents
més variats del gènere.
Shuffles, boogie woogie, rock ‘n’ roll,
swing o jumps formen part del seu
repertori habitual, sense oblidar els
càlids slow down que es van desenvolupar a Chicago ja fa uns quants
decennis.
Tenim assegurat un espectacle d’alt
voltatge, en què seran capaços de
captivar la nostra atenció evocant els
grans mestres del gènere i al mateix
temps ens oferiran un repertori amb
versions i temes propis.

Aquest quartet de jazz clàssic i tradicional va començar a actuar el 1999,
amb estils swing i new orleans. Els temes del seu repertori, típics dels anys
20, 30 i 40, estan cuinats de nou i hi
incorporen influències de clàssics del
jazz com Django Reinhardt, Barney Bigard o Louis Armstrong.
El grup està format per: Oriol Romaní,
reconegut com un dels clarinetistes de
jazz més autèntics dins del jazz new
orleans i el jazz clàssic. Òscar Font,
un dels més destacats trombonistes
catalans del jazz estil new orleans. És
un dels membres de l’orquestra de
jazz La Locomotora Negra, com també
el guitarrista Albert Romaní. Queralt
Camps és considerada com la contrabaixista amb més swing del país.
Oriol Romaní: clarinet / Òscar Font:
trombó i veu / Albert Romaní: guitarra
/ Queralt Camps: contrabaix
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Fotografia: Lili Bonmatí

Fotografia: J. A. Ribas

Ster Wax: veu / David Giorcelli: piano / Reginald Vilardell: bateria / Oriol
Fontanals: contrabaix / Rob Stone:
harmònica

CICLE DIJOUS JAZZ

MONOGRÀFICS

TALLERS
P

C’EST SI BON BAND

Per causes alienes al centre, el professorat pot canviar.
Tots els tallers són una continuació
del trimestre anterior, excepte els que
estiguin identificats com a NOU.
Els tallers identificats amb el nivell
iniciació (llengües i fotografia) també
corresponen a una continuació del trimestre abril-juny.

DIJOUS, 19 DE JULIOL
Tres harmonioses veus vestides per
a l’ocasió i una banda de swing interpretant clàssics dels anys trenta, quaranta i cinquanta. Aquest grup intenta
que el públic mogui els peus al ritme
de les millors cançons del jazz i del
swing. També apte per als nostàlgics.
C’est Si Bon és una evocació als principis del swing. Un espectacle que ens
transportarà a una època glamurosa i
creativa en què naixien nous ritmes.
Fixeu-vos en el vestuari, part del seu
espectacle, i veniu a conèixer l’època
del veritable swing.
Com a espectadors fareu un viatge
que no podreu oblidar.

HUMANÍSTICS I
CIÈNCIES SOCIALS
COMUNITAT DIGITAL
ARTS PLÀSTIQUES
LLENGÜES
BALLS I DANSES	
SALUT I BENESTAR
FAMILIARS

Pàg. 25
Pàg. 26
Pàg. 26
Pàg. 27
Pàg. 27
Pàg. 28
Pàg. 31

Fotografia: Eva Álvarez

Sara Madrid: veu soprano / Gabriela
Grabowski: veu mezzo / Eva Álvarez:
veu contraalt / Neter Calafati: guitarres / David Marroquin: contrabaix /
Josep Severa: bateria / Nicolás Rugolino: trompeta / Walter Mendoza: saxo
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TALLERS

RENOVACIONS

A PARTIR DE L’11 DE JUNY

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i
de 16 a 21 h
Inici d’activitats: dilluns, 2 de juliol
Finalització d’activitats: divendres,
20 de juliol
Període de devolucions: de l’11 al 22 de
juny
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 no es reservarà
plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres
tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones
més.
• Cada persona ha de renovar el mateix curs que s’ha
fet el trimestre anterior. Si alguna persona a l’hora de
renovar demana un canvi de grup haurà d’esperar-se
a les noves inscripcions per tal de saber si han quedat
places disponibles.
• La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de
participants.
• El pagament del taller es farà amb targeta o imposició bancària.
• En cas d’imposició bancària no es considerarà 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 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 document conforme ens proporcioneu
aquesta documentació.
• 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 perquè no
tenen un nombre mínim de participants s’efectuarà la
devolució íntegra a les persones inscrites.
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• Una vegada esgotat el període de devolucions, no
es retornaran els diners de la inscripció, tret de les
persones que presentin un informe mèdic o de canvi
d’horari de feina que demostri que no poden fer aquell
taller. Aquesta excepcionalitat no serà vàlida si ja s’ha
complert el 50% de les sessions.
• La direcció del centre es reserva el dret a canviar el
professor en cas necessari.
• Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al
públic no s’interrompran els tallers, únicament els dies
festius de calendari no es faran els cursos. En aquest
trimestre no li correspon cap festiu.
• El material fungible que sigui necessari per al taller
anirà a càrrec de la persona usuària. En la informació
de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.
• La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris
i usuàries. 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 pagament de la matrícula.
• Totes les persones que pateixin alguna malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, un trastorn o
segueixin algun tipus de tractament que pugui alterar
la seva capacitat psicomotriu o cognitiva hauran de
comunicar-ho a l’hora d’inscriure’s en un taller, perquè
els monitors n’estiguin informats. La direcció del centre declina tota responsabilitat, excepte en l’horari de
realització de l’activitat, de tal manera que és aconsellable que aquestes persones vinguin acompanyades
quan entrin i surtin de l’aula d’on s’imparteix l’activitat.
• La inscripció d’un taller significa l’acceptació
d’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 limitades.
• 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.

TALLERS

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES
SOCIALS
ANEM FENT HISTÒRIA
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 9.30 a 11.30 h
Preu: 29,84 €
Professional: Jordi Pisa
Observacions: lloc de trobada primera
sortida Fossar de les Moreres, al costat de l’esglèsia del Mar
En aquest taller farem les rutes guiades següents: “La Barcelona criminal”, “Barcelona màgica i misteriosa”
i “La Barcelona maçònica.”

TALLER DE POESIA
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 22,37 €
Professional: Ariadna Salvador

ESCRIPTURA ERÒTICA
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Preu: 22,37 €
Professional: Ariadna Salvador
En aquest taller de creació literària ens
submergirem en el món de l’erotisme
a través de l’escriptura. A partir de
diverses fonts d’inspiració i referents
artístics multidisciplinars (literaris, cinematogràfics, visuals, musicals, etc.)
que tracten l’erotisme des de diferents
punts de vista i consignes creatives
que potenciaran el contacte amb els
sentits, trobarem les eines per crear
els nostres propis relats eròtics, únics,
personals i intransferibles.
Perquè l’erotisme, així com l’art o la
literatura, és un món diferent per a
cada mirada, per a cada veu que li
dona vida.

Fotografia: Pixabay

En aquest taller de creació literària
llegirem i escriurem poesia. Beurem
de diverses fonts poètiques i ens submergirem en autors d’èpoques diferents.
També aprendrem a escoltar la paraula i els seus silencis i ho posarem
en pràctica a l’hora de recitar, experimentant i jugant amb recursos literaris i interpretatius.
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TALLERS

COMUNITAT DIGITAL
PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 18 a 20 h
Preu: 29,84 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar càmera reflex
o compacta amb funcions manuals i tenir coneixements bàsics de fotografia.
Un taller pràctic dirigit a totes les persones que els agradi fer fotografia en
grup i descobrir una ciutat increïble.
A través de passejades fotogràfiques
per diferents barris de Barcelona,
aprendrem a observar el nostre entorn quotidià des del punt de vista
d’un fotògraf.

ARTS PLÀSTIQUES
URBAN SKETCH
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Grup A: Dilluns, de 10 a 13 h
Grup B: Dilluns, de 17 a 20 h
Preu: 44,76 €
Professional: Jesús Martín Sánchez
Observacions: cal
portar
bloc
d’aquarel·la A4 i material per dibuixar.
Treballarem la il·lustració en l’entorn
urbà. Aprendrem a captar allò interessant del nostre voltant, aplicant diferents tècniques. La primera classe es
farà a l’aula i les següents s’impartiran
en diferents localitzacions de Barcelona.
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MODELAT DE FUSTA BALSA
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 16 a 17.30 h
Preu: 22,37 €
Professional: Alícia Corripio
Observacions: llistó i tauler de fusta de
balsa, gúbies, cúter, serreta i llapis.
La fusta de balsa és una fusta molt
tova, d’origen sud-americà, de fàcil
modelatge i molt utilitzat per a maquetes i auto modelisme.

MACRAMÉ
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Gladys Mariel Pachas
Observacions: barra cilíndrica de 30
cm de llarg per 0,8 cm de diàmetre i fil
de 3 mm x 30 m.
L’objectiu del taller és aprendre la tècnica i fer els primers passos per iniciar un
treball clàssic de taula seguint una idea.

GANXET
DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Gladys Mariel Pachas
Observacions: cal portar un ganxet (n.
2,5 o n. 3) i una troca de llana de fil de
cotó de gruix mitjà.
Aprendrem els diferents punts per
crear diverses peces.

TALLERS

INICIACIÓ A LES TÈCNIQUES
AMB AQUAREL·LA

BALLS I DANSES

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, de 10 a 13 h
Preu: 44,76 €
Professional: Jesús Martín Sánchez
Observacions: cal
portar
bloc
d’aquarel·la A4 i aquarel·les.

LABORATORI COREOGRÀFIC

Aprèn aquesta tècnica de pintura.

Una explosió de moviments i sensacions al ritme de la música més actual
i variada.

LLENGÜES
KIT DE RUS PER VIATJAR
DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, d’11.30 a 13 h
Preu: 22,37 €
Professional: Lyubov Ivanovna Lavrova.
En aquest taller aprendràs conceptes
bàsics per poder sobreviure a un viatge a Rússia.

LA FRANCE
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Preu: 29,84 €
Professional: Sebastián
Explora la vida del nostre país veí, les
seves expressions idiomàtiques i el
savoir faire. Taller destinat a gent amb
nivell bàsic de francès i per descomptat, curiositat per la seva cultura.

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, de 20 a 21.30 h
Preu: 22,37 €
Professional: Emanuele Sasso

CASTANYOLES
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Dijous, de 18 a 19 h
Preu: 14,92 €
Professional: Isabel Oliva
Observacions: car portar castanyoles
Les castanyoles són l’instrument
de percussió que ha sobreviscut a
3000 anys de la seva història. Abans
d’entrar al món del flamenc, era molt
popular dins la música clàssica. Gaudeix del ritme i del seu so espectacular i intens.

SEVILLANES
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Dijous, de 19 a 20 h
Preu: 14,92 €
Professional: Isabel Oliva
Aprendrem els passos bàsics
d’aquest ball.
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TALLERS

SALUT I BENESTAR

Fotografia: Pixabay

MARXA NÒRDICA
PERFECCIONAMENT

SWING SOLO INICIACIÓ
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Ass.Swing Les Corts
Dirigit a les persones que volen
aprendre aquesta dansa tan divertida.

DEL 2 AL 9 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 9 a 11.30 h
DEL 4 A L’11 DE JULIOL
Grup B: dimecres, de 19.30 a 22 h
Preu: 24,87 €
Professional: Nordic Walking Terapeutic
Observacions: cal dur calçat, roba còmoda i ampolla d’aigua.
Activitat dirigida a totes les persones
que ja han fet un trimestre de marxa
nòrdica.
Sortides a les proximitats de Barcelona.
Desplaçaments a càrrec dels usuaris
i usuàries.

FASCIAL FITNESS
SWING AMB PARELLA
INICIACIÓ
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Divendres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € (per persona)
Professional: Ass.Swing Les Corts
Cal inscriure-s’hi amb parella.
Apunta’t a aquest ball tan de moda i
divertit!
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DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Núria Carmona
Aprèn a entendre com els principis
del fascial fitness es poden integrar
en el teu treball diari.
Els 4 principis i beneficis bàsics són:
rebot elàstic, estirament fascial, refinament sensorial i relaxació fascial.

TALLERS

PILATES DONA

GIMNÀSTICA DOLÇA

DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dilluns, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Núria Carmona

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Núria Carmona

Per corregir i enfortir zones que ens
afecten més.

Gimnàstica suau que combina diferents sèries d’exercicis.

ASHTANGA VINYASA IOGA
Fotografia: Pixabay

DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup B: dimecres, de 21 a 22 h
Preu: 14,92 €
Professional: Diego Carmona
Prové del hatha ioga i és possiblement el ioga més intens. L’objectiu és
arribar a la meditació en moviment.

RESPIRACIÓ IÒGUICA
DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, de 17 a 18 h
Preu: 14,92 €
Professional: Fernando Estrada
En aquest taller, mitjançant el ioga,
aprendrem quina és la millor manera
de respirar.

Fotografia: Pixabay

IOGA MENTAL MINDFULNESS
DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimarts, de 18 a 19 h
Preu: 14,92 €
Professional: Fernando Estrada
Tipus de ioga amb postures corporals
que aporten fermesa i elasticitat i
equilibren la ment.
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TALLERS

COM POTENCIAR L’AUTOESTIMA

HATHA-IOGA

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 22,37 €
Professional: Elena Mateu

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 20 a 21 h
Preu: 14,92 €
Professional: Diego Carmona

Autocura, autoestima i habilitats bàsiques per comunicar-nos i relacionarnos amb els altres.

Tipus de ioga amb postures corporals
que aporten fermesa i elasticitat.

Fotografia: Pixabay

APRÉN A RELAXAR-TE
MITJANÇANT LA MÚSICA
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Preu: 22,37 €
Professional: Elena Mateu
A través dels beneficis de la música
i tècniques de relaxació, aprendrem a
reduir els nivells d’ansietat i d’estrès.
Amb els viatges musicals, descobrirem maneres d’incorporar el benestar
personal a la nostra vida quotidiana.

OSTEOPILATES
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 14,92 €
Professional: Ricardo Moreira
Pensada per a persones de 30 a 50
anys en endavant. Enfortiment dels
ossos i prevenció de possibles fractures.
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PILATES
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup A: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Professional: Emanuele Sasso
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Grup B: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Professional: Núria Carmona
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup C: divendres, de 19.30 a 20.30 h
Professional: Ricardo Moreira
Preu: 14,92 €
Conjunt d’exercicis per millorar la
condició física, el control i la concentració.

TALLERS

mica i coordinació.

TXI-KUNG
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Albert González
Diverses postures per aconseguir una
gran relaxació, suavitat i concentració.

TAITXÍ ESTIL YANG
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dimecres d’11.30 a 12.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Albert Gonzalez
Ens aporta flexibilitat i força i millora
el funcionament del sistema cardiovascular.

FAMILIARS
COMUNICACIÓ EFICAÇ
EN FAMÍLIA
DEL 5 AL 12 DE JULIOL
Grup A: dijous, de 10 a 12 h
Grup B: dijous, de 16.30 a 18.30 h
Preu: gratuït
Professional: Alejandra Cano
Observacions: si teniu nadons entre
els 0 i 6 mesos seran benvinguts
A vegades et resulta difícil entendre’t
amb la teva parella pel que fa a la cura
dels nens? Aprèn fàcilment eines per
gestionar situacions com aquestes.

TOTAL BARRE
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 14,92 €
Professional: Núria Carmona

Fotografia: Pixabay

És un programa d’intensitat i dinamisme, en què treballaràs el cos de forma
completa. Millorarem la força, la flexibilitat, resistència, tonicitat muscular,
treball cardiovascular, estabilitat dinà-
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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 teva 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 teva 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 teva proposta a lauradiego@lleuresport.cat
VULL FER PROPOSTES
DE MÚSICA JAZZ
Cal que enviïs la teva proposta, així
com un enllaç de web, YouTube, etcètera, a martacorcoles@lleuresport.cat
VULL UNA CESSIÓ DE
SALA AMB PREU PÚBLIC
Cal que facis la petició a rufibadenas@
lleuresport.cat
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VOLS PARTICIPAR,
ACTIVAMENT, EN
ELS PROJECTES
DEL CENTRE?

Us animem a sumar-vos i participar
en el centre a través d’aquests grups
motors, comissions participatives i altres projectes.
GRUP MOTOR KM0
GRUP MOTOR JAZZ10			
HORT EN COMUNITAT 		
RECICLART! 		
COMISSIÓ PARTICIPATIVA
COL·LECTIUS&CO
COMISSIÓ PARTICIPATIVA
L’OBRADOR DE TALLERS
COMISSIÓ PARTICIPATIVA
CULTURA&CO

PROJECTES

GRUP MOTOR KM0
Si ets expert en canvi climàtic, recursos, residus... si pertanys a alguna organització, associació, grup de recerca
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 contacte amb nosaltres fent un clic al bàner del Grup
Motor Km0 a cccandeu.com o a través
de lauradiego@lleuresport.cat

Fotografia: Centre Cívic Can Deu

MONOGRÀFICS

GRUP MOTOR JAZZ10
Si ets un músic consolidat o emergent,
estudiant, crític musical... 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 en contacte amb nosaltres a
través de
martacorcoles@lleuresport.cat
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PROJECTES

Aquest projecte vol unir dos eixos fonamentals: l’art i el medi ambient. Per
fer-ho, obrim convocatòria perquè artistes de qualsevol disciplina portin a
terme projectes de creació en què es
fomenti la sensibilització dels més joves vers el medi ambient. Explica’ns
la teva proposta fent un clic al bàner
“ReciclArt!” a cccandeu.com o a través
de lauradiego@lleuresport.cat
Fotografia: Centre Cívic Can Deu

Fotografia: Centre Cívic Can Deu

RECICLART!

HORT EN COMUNITAT: VOLS
CONVERTIR-TE EN UN PAGÈS DE
CIUTAT?
Aquest projecte té com a finalitat convertir l’hort de Can Deu en 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. Posa’t en contacte amb nosaltres fent un clic al bàner
“Vols convertirte en un pagès de ciutat?” a cccandeu.
com o a través de
lauradiego@lleuresport.cat

COMISSIÓ PARTICIPATIVA
COL·LECTIUS&CO
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Fotografia: Centre Cívic Can Deu

Fotografia: Centre Cívic Can Deu

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

MONOGRÀFICS

PROJECTES

ALTRES SERVEIS

L’OBRADOR DE TALLERS
BOOKCROSSING
PIANO OBERT
CESSIÓ D’ESPAIS AMB PREU PÚBLIC
ESPAI OBERT
BUTLLETÍ DIGITAL
XARXES SOCIALS

Fotografia: Centre Cívic Can Deu

En aquest espai podreu fer propostes
de cursos, ja sigui com a professors o
professores per impartir-los, o com a
usuaris o usuàries que tingueu interès
per cursar-los.
L’objectiu és poder oferir tot allò que
respongui a unes necessitats ciutadanes. Si voleu fer propostes feu clic al
bàner “L’Obrador de Tallers” a cccandeu.com o contacteu amb nosaltres a
través de ciscorosich@lleuresport.cat

Si ets un artista emergent, amateur
i/o professional, aquest és el teu espai
per presentar el teu projecte cultural.
T’oferim un lloc on presentar el teu
projecte, de qualsevol disciplina artística, que s’adapti als espais del centre.
Entre totes les propostes es farà una
selecció.
Si voleu formar-ne part feu clic al bàner
“Cultura&Co” a cccandeu.com o contacteu amb nosaltres a través de elisabetberges@lleuresport.cat

Fotografia: Centre Cívic Can Deu

CULTURA&CO
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ALTRES SERVEIS

BOOKCROSSING

BUTLLETÍ DIGITAL

Al vestíbul, hi trobareu una gàbia
penjada, amb llibres a l’interior, que
correspon al punt de bookcrossing.
Tots els llibres van etiquetats i cal que
es registrin un cop agafats per poderne fer un seguiment.
Ajudeu-nos a difondre la cultura per
tot el món!

Si voleu rebre setmanalment les activitats que es fan, deixeu-nos el vostre
correu electrònic trucant al
934 101 007, o escrivint-nos a
candeu@lleuresport.cat

PIANO OBERT

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/AulaAmbientalCanDeu/
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

Situat a la cafeteria del centre,
s’ofereix un piano obert a totes les
persones que el sàpiguen tocar. Per
fer-ne un ús correcte s’ha de demanar
permís al personal de la cafeteria.
CESSIÓ D’ESPAIS AMB PREU
PÚBLIC
Dirigit a persones, grups i col·lectius
interessats a fer trobades, reunions,
conferències, concerts, etcètera. Consulteu-ne preus i condicions a rufibadenas@lleuresport.cat

XARXES SOCIALS

Al segon pis (sala 8) disposeu d’una
zona i amb taules i cadires on desenvolupar accions com la lectura, fer treballs, etc. I si porteu l’ordinador, podeu
avançar tasques. Un espai compartit, i
una sala de pas, on s’ha de conviure
amb les activitats habituals del centre.
És imprescindible respectar la bona
convivència entre les persones que
ocupin aquest espai. No és permès
el consum de menjar ni begudes. No
es permet l’entrada d’infants sense un
adult que se’n faci responsable.
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Fotografia: Visual Hunt

ESPAI OBERT
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ENTITATS

ENTITATS

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL
ÀMBIT CULTURAL
ÀMBIT SOCIAL, PSICOLÒGIC I DE
VOLUNTARIAT
ÀMBIT INCLUSIU I D’EXCLUSIÓ SOCIAL
ÀMBIT MEDIAMBIENTAL

Proartcat. Fundada per a la difusió
de l’art poètic
Can Deu Poesia - Recitals oberts a la
participació del públic. Poetes, rapsodes i aficionats a recitar poesia.
Primer dilluns de cada mes, de 19.30
a 21 h
Ho organitza: Proartcat
Més informació: tel. 616 842 048
(deixa un missatge i et respondrem)
espacio@proartcat.com
Associació Cultural i Recreativa de
les Corts
Tel. 690 111 689
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 932 916 462 (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
Coral Gent Gran de Can Novell
Dilluns, de 16 a 18 h
Veus del Pirineu
Dimecres, d’11 a 12.30 h
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ENTITATS

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. 932 002 099 ext. 20
Per l’Altre Cor Cremat de BCN Ajut
al Quart Món
Dies puntuals.
Amics de la Gent Gran
Primer dilluns de cada mes, de 18 a
20 h
PÒRTIC. Serveis psicològics per a
la comunitat
Orientació, diagnosi i tractament psicoterapèutic per a infants, adolescents, adults, gent gran i famílies.
Poseu-vos en contacte amb M. Victòria Peris Montía tel. 616 365 294;
Anna Vilaseca Roca tel. 650 698 422.
Xerrades trimestrals gratuïtes per promoure el benestar psicològic.
Grup de tertúlia Contrades
Dijous, de 18 a 20 h
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ENTITATS D’ÀMBIT INCLUSIU
I D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Associació de Difusió de la Comunitat Sorda
Informació i difusió sobre les persones 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. 934 454 474
ENTITATS D’ÀMBIT
MEDIAMBIENTAL
Centre Excursionista l’Àliga
Organització de sortides excursionistes mensuals.
centrealiga@ono.com
El Rusc de les Corts
Dimecres, de 19 a 20.30 h al Centre
Cívic Can Deu.
Per a més informació contacteu amb
la responsable al correu electrònic
lacolmenalescorts@cristinacarasusan.com
#RuscLC
facebook.com/colmenacortsR

AGENDA D’ACTIVITATS

Del 2 al 6

De 9 a 22 h

Setmana de
l’eròtica

Activitats

Mirar el
programa
específic

Del 2 al 26

De 9 a 22 h

Bees and Butterflies

Exposició

Pàg. 5

Del 2 al 26

De 9 a 22 h

Todes

Exposició

Pàg. 6

Dilluns 2

A les 19 h

Los amantes
periféricos

Presentació llibre

Pàg. 12

Dimarts 3

A les 19.30 h

Cinema i literatura

Conferència

Pàg. 9

Dimecres 4

A les 19 h

Sexualitat i
diversitat funcional

Conferència

Pàg. 9

Dijous 5

A les 10 h

Ruta modernista

Sortida

Pàg. 7

Dijous 5

A les 20.30 h

Wax & Boogie

Música

Pàg. 22

Divendres 6

A les 19 h

Les cares de la
seducció

Espectacle

Pàg. 11

Diumenge 8

A les 17 h

Mons fantàstics i
mons reals

Visites comentades

Pàg. 14

Dilluns 9

A les 19.30 h

Recital maridat Can
Deu poesia

Poesia

Pàg. 12

Dimarts 10

A les 18 h

El Ficma presenta:
Straws

Videofòrum

Pàg. 16

Dijous 12

A les 20.30 h

Barcelona Swing
Serenaders

Música

Pàg. 22

Dissabte 14

A les 19 h

Hommage a
Debussy

Concert

Pàg. 10

Dijous 19

A les 20.30 h

C’est Si Bon Band

Música

Pàg. 23

Fotografia: Jofre Moreno

JULIOL
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AGENDA D’ACTIVITATS

SETEMBRE
Del 4 al 26

De 9 a 22 h

Harlem Art Jazz

Exposició

Pàg. 6

Del 4 al 28

De 9 a 22 h

Il·lustrant Sudamèrica

Exposició

Pàg. 13

Dilluns 3

A les 19.30 h

Recital maridat Can
Deu poesia

Poesia

Pàg. 12

Divendres 7

A les 16.30 h

La cuina d’en Festuc

Taller

Pàg. 19

Divendres 14

A les 19 h

La medicina que
trepitgem

Conferència

Pàg. 15

Dimarts 18

A les 18 h

El Ficma presenta:
Mäs afuera

Videofòrum

Pàg. 17

A les 19 h

Teràpia i espiritualitat

Conferència

Pàg. 9

A les 10 h

Barcelona en
Diagonal

Sortida

Pàg. 8

Divendres 28

A les 19 h

Il·lustrant Sudamèrica

Conferència

Pàg. 15

Per determinar

Per determinar

Dia sense cotxes

Familiar

Pàg. 18

Fotografia: Jofre Moreno

Dimecres 19
Dimecres 26
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AGENDA DE TALLERS

MATÍ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Anem fent
història

Iniciació a les
tècniques amb
aquarel·la

Txi-Kung

Pilates B

La France

Taitxí estil
yang

Total barre

Urban Sketch
A
Marca nòrdica
perfeccionament A

Kit de rus per
viatjar

Comunicació
eficaç en
família A

Gimnàstica
dolça

Fascial Fitness
Pilates dona
TARDA

Passejades
fotogràfiques

Laboratori
coreogràfic

Taller de
poesia

Urban Sketch
B

Ioga mental
mindfulness

Escriptura
eròtica

Modelat de
fusta balsa

Respiració
iòguica

Marxa nòrdica
perfeccionament B

Castanyoles

Swing solo iniciació

Sevillanes

Swing amb parella
iniciació

Comunicació
eficaç en
família B

Pilates C

Ganxet
Macramé

Ashtanga vinyasa ioga B

Ashtanga vinyasa ioga A

Com potenciar
l’autoestima
Aprèn a
relaxar-te
mitjançant la
música
Osteopilates
Hatha ioga
Pilates A
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Fotografia: Alfredo Vera
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Bus: H8, H10, 59, 66, 78, V7 i N0
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a divendres, de 9 a 22 h
Dissabtes, de 9 a 22 h,
i diumenges, de 10 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

@BCN_LesCorts

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

