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ACTIVITAT DE PAGAMENT

G

ACTIVITAT GRATUÏTA
Foto portada: pixabay.com

TI
N

TAQUILLA INVERSA
NOVETAT

Intèrpret en
llengua de signes

MONOGRÀFICS

DESTACATS
Voleu rebre informació de les nostres
activitats? Envieu-nos un correu a
candeu@lleuresport.cat i us remetrem setmanalment el butlletí digital
de les propostes d’activitats que es
fan al Centre.
L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia a totes les activitats.
Podeu fer la inscripció en línia
mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.

CURSOS I TALLERS
CICLE DIJOUS JAZZ
SANT JORDI
SETMANA DE LA POESIA
SETMANA DEL MEDI AMBIENT
SINÒPTIC
RECICLART
RENOVA LES TEVES JOGUINES

DESTACATS

CURSOS I TALLERS
Renovacions: del 18 de febrer a l’1 de
març
Noves inscripcions: a partir del 4 de
març
En trobareu informació detallada a
partir de la pàgina 28.

CICLE DIJOUS JAZZ
Iniciem el cicle de primavera amb noves propostes.
En trobareu informació detallada a
partir de la pàgina 24.
Dijous, 11 d’abril: Galicat
Dijous, 25 d’abril: Mátyás bartha & Pol
Omedes Quartet
Dijous, 16 de maig: Acoustic Guiri
Dijous, 30 de maig: Scaramouche
Dijous, 6 de juny: Sweet Marta & The
Blues Shakers
Dijous, 13 de juny: Tom Savage Gumbo Combo
Dijous, 20 de juny: Stromboli Jazz
Band
Dijous, 27 de juny: Zazu. S(w)inging
Love

NOUS SERVEIS DE PRÈSTEC DE
L’AULA!

SANT JORDI

LABORATORIS

DIMARTS, 23 D’ABRIL
De 17.30 a 19.30 h
Lloc: plaça de la Concòrdia
En trobareu informació detallada a
la pàgina 11.
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DESTACATS

SETMANA DE LA POESIA.
BARCELONA 2019
Dissabte, 11 de maig: Hola, amigo
Brecht
Diumenge, 12 de maig: Matí de cinema
Dimecres, 15 de maig: Recital poètic
En trobareu informació detallada a la
pàgina 12.

15è CONCURS INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE LES CORTS
DIMECRES, 22 DE MAIG
(semifinals de solistes i música de
cambra)
DIJOUS, 23 DE MAIG
(semifinals de cant líric)
En trobareu informació detallada a la
pàgina 13.

SETMANA DEL MEDI AMBIENT
DE L’1 AL 7 DE JUNY
Lloc: vestíbul, sala d’actes, plaça de la
Concòrdia
Trobareu més informació en la programació específica al centre cívic o a la
nostra pàgina web.

SINÒPTIC
DIMARTS, 18 DE JUNY
En trobareu informació detallada a la
pàgina 14.
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TALLER RECICLART
DEL 9 AL 23 DE MAIG
En trobareu informació detallada a la
pàgina 21.

RENOVA LES TEVES JOGUINES
EDICIÓ PRIMAVERA 2019
Lloc: punt d’informació, sala d’actes
Recollida de joguines: del 6 al 10 de
maig, de 10 a 12 i de 17 a 19 h
Intercanvi: dimarts 14 de maig de
17.30 a 19 h
En trobareu informació detallada a la
pàgina 18.

NOUS SERVEIS DE L’AULA!
Motxilla petits científics
Motxilla el verd a casa
Préstecs gratuïts de material per divertir-se en família.
En trobareu informació detallada a la
pàgina 24.

LABORATORIS
Dimarts 16 i 23 d’abril: Tècniques de
composició i creació
Dimecres 24 i dilluns 29 d’abril: Saxo
tenor
Dilluns 20 i 27 de maig: Ús i desenvolupament del ritme en la improvisació
Dimecres 12 i 19 de juny: Guitarra, estil
Django Reinhardt
Divendres 14 i 21 de juny: Jugar amb
vibràfon i combos
Dimarts 25 i dimecres 26 de juny: La
creativitat i la improvisació en la bateria

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.

MONOGRÀFICS

EXPOSICIONS
G

THIS ROSY LIFE
SÓCLLUM BARCELONA
INHABITATS

L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia a totes les activitats.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.

EXPOSICIONS 		

pàg. 05

SORTIDA CULTURAL

pàg. 07

CONFERÈNCIES 		

pàg. 08

MÚSICA, POESIA
I ESPECTACLES 		

pàg. 10
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EXPOSICIONS

DEL 2 AL 28 D’ABRIL
A càrrec de Jenny Morbey
Tècnica: pintura acrílica, collage sobre
tela i cartró
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 8 d’abril, a les 19 h

Foto: Jenny Morbey

En un món que de vegades és gris i
difícil (més encara per a les dones) les
meves obres busquen celebrar les petites alegries del dia a dia com el color,
les flors, la natura, i la importància de
la solidaritat entre les dones.
Les meves obres intenten ser un recordatori que sempre es pot trobar
alguna cosa positiva a la vida.
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SÓCLLUM BARCELONA,
LÀMPADES UPCYCLING.
LLUM EN ESSÈNCIA
DEL 2 AL 30 DE MAIG
A càrrec d’Esteve
Tècnica: Upcycling, reutilització creativa
Lloc: vestíbul
Inauguració: dilluns, 6 de maig, a les
19.30 h
Sócllum Barcelona és un espai de
creació artística de làmpades upcycling.
Llums únics i exclusius amb nom i número de fabricació. Cada component
porta la seva pròpia història i, quan
els fusiono entre ells, neix la creació
d’un llum amb moltes històries al darrera, amb un disseny i encant atrevit
mai vist. Upcycling vol dir tornar a reutilitzar objectes en desús donant-los
un nou valor i servei, sempre millorant
el que ja tenia d’origen.

Foto: Esteve Sócllum Barcelona

THIS ROSY LIFE

MONOGRÀFICS

EXPOSICIONS

INHABITATS

SORTIDA
CULTURAL

DE L’1 AL 28 DE JUNY
A càrrec de Miguel Ángel Raya
Tècnica: fotografia
Lloc: primer pis
Inauguració: dissabte, 1 de juny, a les
19 h

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

Inhabitats, espais buits, espais oblidats on s’atura el temps, on s’escolta
el silenci. Un silenci que només es
trenca pel soroll del vent colpejant una
vella finestra i pel “clic” de la meva càmera. Convidem les persones espectadores que facin un viatge al passat,
deixant volar la imaginació, intentant
esbrinar la seva història, tant dels propis espais com de les persones que
hi vivien o hi treballaven, convido a
descobrir en les meves imatges una
empremta del passat.

P

L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia a totes les activitats.
Podeu fer la inscripció en línia
mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.
Aquestes sortides inclouen un guia
exclusiu per al grup i la durada
aproximada és de dues hores.
Inscripcions: a partir del 4 de març, de
10 a 14 h i de 16 a 21 h.

Foto: Miguel Ángel Raya

SANTS, LA PORTA DE BARCELONA
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MONOGRÀFICS

SORTIDA CULTURAL

CONFERÈNCIES

SANTS,
LA PORTA DE BARCELONA

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

DIMECRES, 22 DE MAIG
A les 10 h
Punt de trobada: porta de l’hotel de plaça
Espanya
A càrrec de Susana Azcoita
Preu: 9,95 €

L’aforament és limitat, per això, cal inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció en línia
mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.

L’antiga vila de Sants va ser
considerada durant molts segles la
porta de Barcelona. Et proposem una
ruta guiada per conèixer com va ser el
pas de zona rural i agrícola a un dels
barris amb més indústria. Parlarem
de les condicions de vida dins les
fàbriques, de l’antiga estació de tren
de Magòria, del significat de la Creu
Coberta, d’Hostafrancs, la Bordeta i
moltes coses més.

L’AUTOCONEIXEMENT I
L’AUTOACCEPTACIÓ
LA MÚSICA COM A EINA TERAPÈUTICA
L’AMOR
L’ELIXIR DE LA JUVENTUT
CINISME, ESCEPTICISME I POSTVERITAT

Foto: Google
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CONFERÈNCIES

L’AUTOCONEIXEMENT I
L’AUTOACCEPTACIÓ.
CONSTRUINT RELACIONS
NO TÒXIQUES I IGUALITÀRIES.
DIJOUS, 4 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Mónica Timón
En què consisteix aquest procés
d’autoconeixement? Quan parlem
d’autoacceptació, què volem dir? Parlarem sobre pautes i estratègies que
afavoriran aquest camí.

LA MÚSICA COM
A EINA TERAPÈUTICA
DIMECRES, 10 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de David Matamoros, psicòleg terapeuta gestalt
Explorarem les possibilitats que ofereix la música de forma vivencial.

L’AMOR
DIMECRES, 8 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec d’Anna Vilaseca Roca, psicòloga clínica, membre de PÒRTIC,
Serveis Psicològics per a la Comunitat.

L’ELIXIR DE LA JUVENTUT
DILLUNS, 13 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Lucas Leal, especialista
en biomecànica i exercici clínic.
Ho organitza: Protraining
Descobreix com l’exercici pot ser la
teva millor medicina i perquè el múscul importa. Afegeix vida als anys, no
només anys a la vida.

CINISME, ESCEPTICISME
I POSTVERITAT
DIMARTS, 21 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec d’Alfredo Díez Merino, doctor
en Filosofia i Ciències de l’Educació,
investigador i conferenciant en grans
temes i problemes existencials, en la
filosofia sapiencial i en cultura i poder
de les idees.
Ho organitza: Associació Cultural i
Recreativa Les Corts
Bombardejats per informacions irrellevants, vivim temps que proliferen la
desinformació i les mentides. A través
dels cínics i els estoics, de la seva
praxis transformadora en la manera
de veure i ser de l’individu, reflexionarem sobre el concepte de la veritat en
el nostre present.

Foto: pixabay

Parlarem de l’amor i els seus afectes.
De com aquest primer vincle és primordial per a la construcció de la persona i per a la seva relació amb els altres. Les diferents maneres d’estimar.
Els malentesos de l’amor. Què podem
fer en una situació d’excès o defecte
de l’amor?

9

MONOGRÀFICS

MÚSICA, POESIA I
ESPECTACLES
G

TI

La programació pot patir canvis. Us
recomanem que consulteu la nostra
pàgina web, la cartelleria del centre o
bé que ens truqueu per telèfon.
L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció
en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
RECITALS CAN DEU POESIA

MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

RECITALS MARIDATS CAN DEU
POESIA
DILLUNS, 1 D’ABRIL
DILLUNS, 6 DE MAIG
DILLUNS, 3 DE JUNY
A les 19.30 h
A càrrec de Proartcat
facebook.com/Proartcat
twitter.com/Proartcat
proartcatpoesia.com
Recitals oberts a la participació i maridats amb vi.

CONCERT. CIMS DE LA HISTÒRIA DEL PIANO
RECITAL POÈTIC VIURE
CONCERT DE PRIMAVERA
CONCERT. VIATGE A TRAVÉS DE LES CANÇONS
FOLKLÒRIQUES CÈLTIQUES
SANT JORDI - ACTIVAMENT CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PRESENTACIÓ PREMI SANT JORDI DE LES
LLETRES CATALANES
CONCERT SUMI AMB NICO BAY
CONCERT. DONES COMPOSITORES
CONCERT. ELS QUATRE GRANS “B” DE LA
MÚSICA

CONCERT. CIMS DE LA HISTÒRIA
DEL PIANO
DIVENDRES, 5 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec d’Isabel Camarasa i Juan
José Rodríguez
Un passeig musical des de les pàgines íntimes de Schubert i Chopin fins
a la primera obra impressionista de
Ravel i l’expressionisme de Berg.

TEATRE: HOLA, AMIGO BRECHT
MATÍ DE CINEMA: LA GÀBIA
RECITAL POÈTIC
TEATRE. NO PARLIS AMB ESTRANYS
15è CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
LES CORTS
CINEMA I DEBAT. BARROC FRANCÉS

SINÒPTIC
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Foto Vesko Stambolov

CONCERT SUMISIMFÒNIC

MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

RECITAL POÈTIC VIURE

CONCERT DE PRIMAVERA
DIVENDRES, 12 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec de l’alumnat de l’escola
mètode Suzuki
Un concert de l’alumnat Suzuki que
tocaran peces de Bach, Veracini, Vivaldi, Handel. Esperem que gaudiu!

CONCERT. VIATGE A TRAVÉS DE
LES CANÇONS FOLKLÒRIQUES
CÈLTIQUES
DIMECRES, 17 D’ABRIL
A les 19.30 h
A càrrec de Louis Rive
Preu: taquilla inversa
El meu projecte consisteix a continuar la
rica tradició d’explicar històries a través
de cançons. Les històries que explico
són extremadament diverses, incloent-hi
batalles, màgia, amor, assassinats, immigració, etc. Sé que Catalunya té una
rica tradició d’històries orals i m’agradaria
que el meu projecte reforcés els forts vincles entre Catalunya i Escòcia.

SANT JORDI - ACTIVAMENT
CATALUNYA ASSOCIACIÓ
DIMARTS, 23 D’ABRIL
De 17.30 a 19.30 h
A càrrec d’ActivaMent Catalunya Associació
Lloc: plaça de la Concòrdia
En aquesta ocasió, per celebrar la
diada de Sant Jordi, es farà un punt
de presentació i venda de llibres
dels socis i les sòcies escriptores
d’ActivaMent Catalunya Associació.
Francesc de Diego Fuertes i Alfonso Galvez Rodríguez, autors dels llibres, hi seran per signar. ActivaMent
Catalunya Associació és una entitat
de salut mental en primera persona,
constituïda, autogestionada i dirigida
per qui ha atravessat o està vivint una
situació de patiment psicològic o diversitat mental. Va néixer a l’octubre
de 2011 i treballa per fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Foto: pixabay

Volem transmetre la força de la poesia
per interactuar amb l’ànima de la persona i així descobrir quelcom que ens
ajudi a fer aquest camí de viure amb
més positivitat. Viure entre mots i paraules i compartir-ho amb vosaltres.

Foto: Louis Rive

DILLUNS, 8 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec del Trobador de la Segarra
i el Mestre Ramón Bonjoch al piano.
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

PRESENTACIÓ PREMI SANT JORDI DE LES LLETRES CATALANES I
ELS PREMIATS A LA NIT DE
SANTA LLÚCIA
DIVENDRES, 26 D’ABRIL
A les 19 h
Ho organitza: Òmnium Les Corts,
amb la llibreria El Gat Pelut
Presentació dels llibres guanyadors a
la Festa de les Lletres Catalanes 2018,
acompanyat per una actuació musical.

CONCERT. ELS QUATRE GRANS
“B” DE LA MÚSICA
DIVENDRES, 10 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Marc Pusó
Quatre grans obres dels quatre compositors més representatius del barroc, el classicisme, el romanticisme
i la modernitat: Bach, Beethoven,
Brahms i Bartok.

CONCERT SUMI AMB NICO BAY

Foto: Marc Pusó

DIUMENGE, 28 D’ABRIL
A les 12.30 h
A càrrec de l’alumnat de SUMI | Suzuki Music Institute
Els petits i les petites grans violinistes
de SUMI | Suzuki Music Institute ens
ensenyaran el treball fet durant aquest
cap de setmana amb el violinista Nico
Bay. Un concert amb molta marxa!

TEATRE: HOLA, AMIGO BRECHT

CONCERT.
DONES COMPOSITORES

DISSABTE, 11 DE MAIG
A les 19.30 h
Ho organitza: Proartcat

DIJOUS, 2 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de M. Àngels Miró (soprano)
i M. Rosa Ribas (piano)
Preu: taquilla inversa

Basat en la vida i obra del poeta i dramaturg alemany Bertolt Brecht.
Protagonitzat pel poeta i actor Enrique Ibáñez.

Recital de cançons escrites per compositores clàssiques, com ara Clara Schumann, Fanny Mendelssohn,
Alma Mahler, i catalanes actuals.
Biografies i explicació de les dificultats que van tenir per crear i donar a
conèixer les seves obres, i l’evolució
de les seves músiques.

MATÍ DE CINEMA: LA GÀBIA
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DIUMENGE, 12 DE MAIG
A les 12 h
Ho organitza: Proartcat
Creat i dirigit per Marian Raméntol i
Cecs Fortuny

MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

Foto: Intentant Teatre

Una dona diagnosticada amb una
malaltia terminal fa un camí de retorn cap als seus records, cap a un
lloc indeterminat de la seva infància,
aferrant-se a la seva memòria que la
traeix i la deixa totalment sola davant
l’inevitable.

RECITAL POÈTIC

Poetes, rapsodes i afeccionats i
afeccionades a la lectura i escriptura
de la poesia es donen cita per a
compartir un entranyable temps
poètic.

TEATRE.
NO PARLIS AMB ESTRANYS
DISSABTE, 18 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec d’Intentant Teatre
Preu: taquilla inversa
No parlis amb estranys és un mosaic
d’històries, de fragments de memòria,
on cada peça presenta testimonis de
les ferides que van deixar la guerra i
el franquisme en la nostra societat i
que, en molts casos, s’han transmès
de generació en generació. Són relats
de persones properes que conformen
un ventall d’actituds diferents: còmplices i víctimes, represaliats i delators...
Es tracta d’un text precís, contundent
i colpidor, on també hi ha espai per
a l’humor, perquè cada història, com
la vida mateixa, és una tragicomèdia
plena de llums i ombres.

15è CONCURS INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE LES CORTS
DIMECRES, 22 DE MAIG
(semifinals de solistes i música de
cambra)
DIJOUS, 23 DE MAIG
(semifinals de cant líric)
A les 18 h
Ho organitza: Ajuntament de Barcelona, Districte de les Corts, Per
l’Altre Cor Cremat de Barcelona
(ajut al Quart Món), A Tempo Centre
d’Estudis Musicals
Per a més informació:
atempo.net
lameva.barcelona.cat/lescorts

Foto: Districte de les Corts

DIMECRES, 15 DE MAIG
A les 19.30 h
Ho organitza: Proartcat
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

CINEMA I DEBAT.
BARROC FRANCÈS
DIVENDRES, 24 DE MAIG
A càrrec de Valeria Pedrosa i Jorge R.
Ariza
A les 19.30 h
A través de les pel·lícules Le roi danse i Tous les matins du monde aprofundirem en el segle XVII francès i les
seves complexitats i contrarietats. Al
mateix temps, estudiarem i convidarem a reflexionar entorn de l’art com
a mecanisme de poder al servei de
Lluís XIV.

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.
L’aforament és limitat, per això, cal inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció en línia
mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.

CONCERT SUMISIMFÒNIC

SETMANA DEL
MEDI AMBIENT		

pàg. 15

DISSABTE, 8 DE JUNY
A les 18 h

EXPOSICIONS 		

pàg. 15

SORTIDES 		

pàg. 17

ACTIVITAT DE CIUTAT

pàg. 18

CONFERÈNCIA 		

pàg. 19

EL FICMA PRESENTA

pàg. 20

SINÒPTIC

TALLERS 		

pàg. 21

DIMARTS, 18 DE JUNY
A les 19 h

CONEGUEM EL PLANETA

pàg. 22

SERVEIS 		

pàg. 23

L’alumnat de SUMI | Suzuki Music Institute participa un any més en el Festival Simfònic. Un concert que forma
part de la xarxa de concerts simultanis arreu de Catalunya.

Acompanya’ns a la cloenda d’aquest
any que tindrà com a temàtica els 50
anys de l’arribada de l’home a la lluna.
Exhibició de balls i danses i de tot allò
que les persones usuàries han preparat, amb dedicació, perquè gaudim
d’aquesta tarda.
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MONOGRÀFICS

SETMANA DEL
MEDI AMBIENT

EXPOSICIONS
G
G

Aquest trimestre, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, l’aula
proposa un bon grapat d’activitats de l’1 al
7 de juny que no us podeu perdre!

MALDITO PLÁSTICO
MIGRANTS: LES CARES OCULTES DEL
CANVI CLIMÀTIC

Col·laborarem amb entitats i associacions
del barri i la ciutat. A més a més, tindrem
xerrades, un documental pel Dia Mundial
dels Oceans, tallers, sortides a la natura...
i, com cada setmana del medi ambient,
farem una gran ecofesta a la plaça de la
Concòrdia. Us hi esperem!
Recolliu la programació específica al centre cívic o a la pàgina web de Can Deu.
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EXPOSICIONS

DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE MAIG
A càrrec de la il·lustradora Kristina Sabaite i de, la il·lustradora i dissenyadora
gràfica Ana Lorente (Tijeras y Poemas)
Lloc: primer pis
Inauguració, dijous 4 d’abril, a les 19 h
Exposició de dotze obres creades per
Kristina Sabaite i Ana Lorente, artistes establertes a Barcelona, sobre
l’impacte negatiu que té el plàstic per
al medi ambient. Es calcula que es
produeixen a l’any uns 100 milions de
tones, la major part de les quals van a
parar al mar i als oceans, i constitueixen el 80 % dels residus marins.
L’exposició està composta per
il·lustració i collage i convida a reflexionar sobre el nostre consum i com podem reduir l’ús de plàstic.

Foto: Kristina Sabaite i Ana Lorente

instagram.com/tijerasypoemas/
facebook.com/tijerasypoemas/
tijerasypoemas.com
contacto@analorente.es
instagram.com/kristinakrize/
facebook.com/KristinaSabaiteIllustration/
kristinasabaite.com/
kristinasabaite@inbox.com
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MIGRANTS: LES CARES OCULTES
DEL CANVI CLIMÀTIC
DE L’1 AL 28 DE JUNY
A càrrec de Jesús Teodoro Martín
Lloc: vestíbul
Inauguració, dimecres 5 de juny, a les
19 h
Fruit de l’insostenible model de desenvolupament basat principalment en
la crema de combustibles fòssils, el
canvi climàtic genera un nou paradigma migratori. ACNUR admet que l’any
2050 hi haurà al món 250 milions de
migrants climàtics. Els mateixos estats
que, en molts casos, són causants
d’aquest desequilibri ambiental, de les
lluites pels recursos naturals i la mala
gestió d’aquests ara es neguen a acollir aquestes persones migrants i a
reconèixer-ne l’estatus de refugiades.
Aquesta exposició mira de cara, amb
una especial sensibilitat mediambiental, la vulneració dels drets humans i
assenyala el conflicte d’interessos del
nord global. L’obra que ens presenta
l’artista Jesús Teodoro Martín consta
d’algunes de les peces seleccionades i
exposades al festival d’art reciclat DrapArt 2018, que es va celebrar al Museu
Marítim de Barcelona, així com noves
peces de creació molt recent.
@jesustmartin

Foto: Jesús Teodoro Martín

MALDITO PLÁSTICO

MONOGRÀFICS

SORTIDES

SORTIDES
G
Per poder fer les sortides cal inscriure-s’hi
i demanar la llicència federativa trucant al
telèfon 934 544 056, els dimarts, de 19
a 21 h, i els divendres, de 19 a 22 h, o al
correu cealiga@gmail.com
Observacions: cal portar-hi roba adient
segons l’estació de l’any, bon calçat, pals
de tresc, una farmaciola petita, un lot amb
pila operativa, 1 litre d’aigua, i àpat i aliments per anar picant.
Documentació necessària: DNI / Cat
Salut / Targeta federativa obligatòria.
Ho organitza: Centre Excursionista Àliga
RIPOLLÈS
RIPOLLÈS
RIPOLLÈS

RIPOLLÈS
DIMECRES, 3 D’ABRIL
A les 7.30 h
Punt de trobada: taquilles la Sagrera
Transport: RENFE
Dificultat: mitjana
Desnivell: 300 m de pujada + 300 m
de baixada
Travessa: La Farga de Bebié / Sant
Moi / Castell de Montesquiu / Sant
Quirze de Besora

RIPOLLÈS
DIMECRES, 8 DE MAIG
A les 7.30 h
Punt de trobada: taquilles la Sagrera
Transport: RENFE
Dificultat: baixa
Desnivell: 200 m de pujada + 200 m
de baixada
Travessa: Sant Quirze de Besora /
GR-3 / Borgonyà / Torelló (Camí vora
Riu Ter)

RIPOLLÈS
DIMECRES, 5 DE JUNY
A les 7.30 h
Punt de trobada: taquilles la Sagrera
Transport: RENFE
Dificultat: mitjana - alta
Desnivell: 400 m de pujada + 400 m
de baixada
Travessa: Sant Planoles / Font de la
Vena / Roca Aguda / Campelles / Ermita de Sant Antoni / Ribes de Freser
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ACTIVITAT DE CIUTAT

MONOGRÀFICS

ACTIVITAT
DE CIUTAT
G
RENOVA LES TEVES JOGUINES
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE TITELLES:
RECINETAS

RENOVA LES TEVES JOGUINES
Edició primavera
Entrega de joguines: del 6 al 10 de
maig, de 10 a 12 h i de 17 a 19 h
Intercanvi de joguines: dimarts, 14 de
maig, de 17 a 19.30 h

Foto: Ajuntament de Bcn

”Renova les teves joguines” és una
iniciativa per fomentar el consum
conscient i la prevenció de residus,
promoguda per entitats, associacions i
equipaments de la ciutat amb el suport
de l’Ajuntament. Tria entre els punts
d’intercanvi que trobaràs per tot Barcelona i porta-hi les teves joguines.

RECINETAS: TALLER DE
CONSTRUCCIÓ DE TITELLES
DIVENDRES, 17 DE MAIG
A partir de les 17 h
A càrrec de David Cortés, de Tea3tte
Lloc: plaça de la Concòrdia
Dirigit a infants de 3 a 13 anys
Taller de construcció de titelles de fil
amb materials reciclats. Una forma
divertida i creativa perquè els infants,
sols o amb ajuda dels seus familiars,
a partir de materials que utilitzem en el
nostre dia a dia i amb un mètode fàcil
i efectiu, descobreixin les possibilitats
del reciclatge i puguin emportar-se a
casa una nova joguina sostenible.
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CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

G
APICULTURA URBANA

L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.
APICULTURA URBANA

DIMARTS, 7 DE MAIG
A càrrec de Pau Rodriguez Espinal,
apicultor des de fa deu anys.
A les 19 h
L’apicultura consisteix en la cria
d’abelles per aprofitar-ne els productes, especialment la mel i la cera.
L’apicultura urbana és la pràctica de
l’apicultura en l’entorn urbà. S’ha fet
popular a ciutats com Nova York i
Londres, que va registrar un augment
del 220 % d’apicultors, entre el 1999
i el 2012. Aquesta pràctica ha estat recentment legalitzada en moltes
ciutats dels Estats Units, incloent-hi
Nova York. L’apicultura urbana pot ser
considerada com una part del moviment d’aliments locals. Les abelles,
amb la seva funció pol·linitzadora,
són una peça vital dins el nostre ecosistema. Segons la FAO, 71 dels 100
cultius que proporcionen el 90 % dels
aliments de tot el món són pol·linitzats
per les abelles.
En aquesta xerrada ens explicaran en
quins sentits aquesta pràctica pot beneficiar la ciutat i les persones que hi habiten, quin paper juguen les abelles en
les nostres vides, quina és la legislació
vigent, i moltes altres curiositats.
facebook.com/pau.sauc

Foto: Mercè Miranda

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

MONOGRÀFICS

EL FICMA
PRESENTA

G

La programació pot patir canvis. Us
recomanem que consulteu la nostra
pàgina web, la cartelleria del centre o
bé que ens truqueu per telèfon.
L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.

DIMARTS, 9 D’ABRIL
A les 18 h
Any: 2016
País: ESP
Durada: 75 min
Idioma: castellà
Direcció: Lores Espinosa, Mario Santos
Gènere: documental
Cedit pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA)
Mi valle rescata la història del pantà
de Riaño, a Lleó, quan es compleixen 30 anys del seu traumàtic desallotjament. Els autors ens traslladen
–d’una manera delicada i emotiva– a
tots aquells inoblidables records amb
testimonis, imatges d’aquell moment i
ens relaten l’estat actual de la zona.

Foto: Ficma

MI VALLE

MI VALLE
Amb motiu del Dia Mundial
de la Terra, el 21 d’abril
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TALLERS

G
La programació pot patir canvis. Us
recomanem que consulteu la nostra
pàgina web, la cartelleria del centre o
bé que ens truqueu per telèfon.
L’aforament és limitat, per això, cal
inscripció prèvia. Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial.
RECICLART!
TRASPLANTAMENTS DE FUTURES FRUITES D’ESTIU, COM PREPARAR EL SUBSTRAT I QUIN ÉS EL MILLOR RECIPIENT
L’HORT D’ESTIU: REGS, ABONAMENTS,
PODES I PROTECCIÓ DE PLAGUES

RECICLART
DEL 9 AL 23 DE MAIG
Dijous de 19.30 a 21 h
A càrrec de Jesús Teodoro Martín
Cal inscripció prèvia al centre cívic
Can Deu
Places limitades
Material: articles que tingueu per casa
en desús.
Teniu l’oportunitat de participar en
una exposició col·lectiva a partir de la
utilització de materials en desús que
poden ser reaprofitats. L’activitat serà
dinamitzada per l’artista Jesús Teodoro Martín, que, a més de mostrar el
caràcter propi dels materials i les seves possibilitats creatives i estètiques,
ens mostrarà com transformar-los en
peces d’art que seran posteriorment
exposades al vestíbul del centre cívic
Can Deu amb motiu de la setmana
del medi ambient.

Foto: pixabay

MONOGRÀFICS

TALLERS
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TALLERS

CONEGUEM EL
PLANETA

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

G

De 16.30 a 18 h
A càrrec de Manel Font, educador
ambiental, especialitzat en residus orgànics i agroecologia urbana.
Lloc: hort de Can Deu

Foto: Pixabay

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

Trasplantaments de futures fruites
d’estiu, com preparar el substrat i
quin és el millor recipient.
DIMARTS, 30 D’ABRIL
L’hort d’estiu: regs, abonaments,
podes i protecció de plagues.
DIMARTS, 28 DE MAIG
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Per a més informació contacteu amb la
persona responsable de l’aula a
lauradiego@lleuresport.cat
AULA METEO
HORT SENSE BARRERES
UNS VEÏNS BEN VIUS

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. Així és com es podrà seguir
en directe des de qualsevol part del
planeta el temps meteorològic que fa
a Les Corts. Les dades que enregistrarà l’estació es transmetran cada
deu minuts i es penjaran automàticament a la xarxa per així poder ser
consultades en temps reals. A més a
més, podrem generar gràfics històrics
per veure l’evolució de les dades al
llarg del temps.
HORT SENSE BARRERES
Des de l’aula volem continuar 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 de lleure que té
per a les persones.

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 fer-vos
seguidors de
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu i
twitter.com/AulaAmbientalLC

MOTXILLA PETITS CIENTÍFICS
MOTXILLA EL VERD A CASA
FES EL TEU PROPI PAPER RECICLAT
PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES
DUBTES DE MEDI AMBIENT
CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU

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 nombroses 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.
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SERVEIS

MOTXILLA PETITS
CIENTÍFICS

CICLE DIJOUS
JAZZ
N

Préstec gratuït: podreu experimentar des
de casa amb els més petits gràcies a
aquest lot de petites investigacions.
MOTXILLA EL VERD A CASA

N

Préstec gratuït: tot el necessari per omplir
la vostra llar de verd amb activitats divertides per fer en família.
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
Porteu els vostres llibres al 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 envieu-nos un correu
electrònic i intentarem resoldre’ls 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.
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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 mateixa setmana del concert i
fins que se n’exhaureixin les entrades.
Lloc: sala d’actes (11 i 25 d’abril), jardí (9 i 23 de
maig, 6,13, 20 i 27 de juny)
Preu: 8 €
Preu reduït: 4 € (per a joves i infants en edats compreses de 6 a 35 anys). Els menors de 6 anys no
podran ocupar seient.
Aforament limitat
Normativa:
• Cada persona podrà comprar un màxim de sis
entrades.
• En el moment de l’adquisició de l’entrada podrà
escollir localitat (en aquells concerts que se celebrin
al jardí).
• Les persones que no superin el nombre màxim de
localitats d’una taula, hauran de compartir-la amb
altres persones fins a que es completi.
• La distribució de les taules al jardí serà de quatre i
sis cadires, amb la possibilitat d’acomodar una persona més per a grups de cinc i set.
• 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 correspongui amb el que
heu escollit al plànol.
• En cas de pluja o condicions metereològiques
desfavorables, els concerts que es facin al jardí es
traslladaran a la sala d’actes. La numeració de les
entrades adquirides en els concerts realitzats al
jardí no tindran validesa quan es traslladi a la sala
d’actes, i el seient serà ocupat per ordre d’entrada.
• L’adquisició d’una entrada significa l’acceptació
d’aquesta normativa.
• Per optar al preu reduït és necessari ensenyar el
DNI.
• Un cop adquirida l’entrada, en cap cas no se’n
retornarà l’import.

CICLE DIJOUS JAZZ

GALICAT
DIJOUS, 11 D’ABRIL
Foto: Deim Balázs

Galicat Quartet neix en el conservatori
del Liceu, amb la unió de músics de Galícia, Euskadi i Catalunya. Us presentarem
una sèrie d’estàndards de jazz i latin,
arranjaments propis, amb una recopilació
de cançons de les grans veus de la música jazz.
ACOUSTIC GUIRI

Paula Barranco: veu / Joel García:
guitarra / Adrià Pinto: contrabaix / Andrea
González: bateria.

MÁTYÁS BARTHA & POL OMEDES
QUARTET
DIJOUS, 25 D’ABRIL
El jove hongarès Mátyás Bartha ja és un
dels pianistes més sol·licitats de l’escena
jazzística vienesa, on resideix actualment. El seu swing i el seu touch prodigiós li han permès actuar amb músics de
prestigi internacional.
Mátyás Bartha: piano / Pol Omedes:
trompeta / Mátyás Hofecker: contrabaix /
Guillem Arnedo: bateria

Aquest quintet que té la seva principal
inspiració en el jazz manouche, un estil
nascut a França els anys 30 i personificat per l’inimitable guitarrista Django
Reinhardt i el virtuós violinista Stéphane
Grapelli. La proposta musical de la banda
barreja una formació instrumental molt
pròpia d’aquest estil amb una veu femenina càlida que transporta al blues i al soul.
Amb el swing al cor, Acoustic Guiri ofereix
al públic un viatge entre composicions
pròpies i estàndards de jazz arreglats
amb cura, pensant tant en adreçar-se als
iniciats com a nous aficionats a aquesta
música. Elegància, energia i delicadesa són qualitatius que formen part de
l’univers musical del quintet.
Julie Hamar: veu / Fanny Abela: violí /
Pierre-Arnaud Bourhis: guitarra / Francisco Asensio: guitarra / François GeorgesPicot: contrabaix
Foto: Anna Brufau

Foto: Elisabet Carreño Pastor

DIJOUS, 16 DE MAIG
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CICLE DIJOUS JAZZ

SCARAMOUCHE
DIJOUS, 30 DE MAIG

Elisenda Julià: veu / Jacob Marcé: guitarra
/ Diego Mena: guitarra / Jon Unanua:
contrabaix

Foto: Tomás Montoya

Scaramouche continua creixent posant el
seu granet de sorra per mantenir la flama
del jazz manouche, a estones tornant a
les essències i d’altres sacsejant-lo per
transformar-lo en quelcom nou. Acompanyeu-nos en aquest viatge!
TOM SAVAGE
GUMBO COMBO

Foto: Scaramouche

DIJOUS, 13 DE JUNY

SWEET MARTA & THE BLUES
SHAKERS
DIJOUS, 6 DE JUNY
Amb Sweet Marta a la veu i a l’harmònica,
destaca per ser l’única dona harmonista
en el panorama masculí de l’harmònica
de blues. Juntament amb els Blue
Shakers sonen com una locomotora del
blues.
Sweet Marta: veu i harmònica / Johnny
Bigstone: guitarra i coros / Little Jordi: baix
/ Reginald Vilardell: bateria
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Quintet original nascut de la trobada a
Barcelona de cinc músics. Un anglès,
Tom Savage, un jove artista que ha demostrat ràpidament el seu talent. Amb la
seva càlida veu i acompanyat de la seva
guitarra, regala al públic un viatge musical eclèctic amb el seu repertori de blues,
jazz, folk i country. Dos francesos, el saxofonista Arnaud Desprez amb les seves
influències bebop i rhythm-and-blues i el
trombonista Samuel Marthe, una referència en l’univers New Orleans/Groove. El
bateria Jake Klamburg (Anglaterra) provinent del món del blues, i el contrabaixista
Dimitri Skadinov del jazz modern.
Aquest “gumbo” de cultures i estils
ens ofereix un inesperat i sorprenent
resultat, on les diferents corrents de la
música nordamericana es barregen amb
empenta i elegància.
Tom Savage: veu i guitarra / Arnaud Desprez: saxo tenor / Samuel Marthe: trombó / Dimitri Skadinov: contrabaix / Jake
Klamburg: bateria

CICLE DIJOUS JAZZ

ZAZU. S(W)INGING LOVE

Foto: Samuel Marthe

DIJOUS, 27 DE JUNY

STROMBOLI JAZZ BAND
DIJOUS, 20 DE JUNY
Jazz popular, dixieland, swing i altres
músiques integrades per músics professionals del Camp de Tarragona. Als seus
espectacles es barreja bona música amb
dosis d’humor, teatre i una gran interacció
amb el públic.
Raül Cid: trombó, veu i direcció / Josué
García: trompeta / Ton Solé: banjo i ukelele / Ismael Carles: tuba / Adrià Mort: bateria.

La cantant, arranjadora i compositora ens
presenta aquest disc i ens recorda les artistes del jazz més clàssiques, en el qual
l’estètica dels anys 20 i 30 és un element
clau.
Per formar la banda que l’acompanya,
la Zazu ha tingut la sort de comptar amb
els millors especialistes del panorama del
swing català, com ara el clarinetista Juli
Aymí, el pianista Jordi Berni, o el bateria Olivier Roque, i el contrabaix Nicolás
Mellon, molt sol·licitats dins el panorama
jazzístic de l’escena catalana tancant la
secció rítmica.
S(w)inging Love és una proposta amena,
tant per als qui ja coneixen aquest estil
musical com per als qui encara no són
amants del jazz. Amb les seves cançons,
convida tothom a ballar i gaudir de propostes diferents als estàndards de jazz
de sempre, i també és la manera de descobrir aquest estil gràcies a les versions
d’emblemàtiques composicions conegudes pel públic.

Foto: Miquel Carol

Foto: Stromboli Jazz Band

Zazu Osés: veu / Juli aymí: clarinet / Jordi
Berni: piano / Olivier Rocque: bateria /
Nicolás Mellon: contrabaix
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TALLERS
P
Per causes alienes al centre, el professorat pot canviar.
Tots els tallers són continuació del trimestre anterior,
excepte aquells que estan indicats
com a nous.

HUMANÍSTICS I
CIÈNCIES SOCIALS

pàg. 29

COMUNITAT DIGITAL

pàg. 31

ARTS PLÀSTIQUES

pàg. 32

LLENGÜES

pàg. 33

ARTS ESCÈNIQUES: DANSES
I TEATRE
pàg. 34
SALUT I BENESTAR

pàg. 35

MÚSICA I VEU

pàg. 40

FAMILIARS

pàg. 42

MEDI AMBIENT

pàg. 42

TALLERS ORGANITZATS
PER ENTITATS	

pàg.43
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RENOVACIONS
DEL 18 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ
INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 4 DE MARÇ
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i
de 16 a 21 h
Inici d’activitats: dilluns, 1 d’abril
Finalització d’activitats: dilluns, 17
de juny
Període de devolucions (sense justificant): del 18 de febrer al 15 de
març
NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• Es considerarà que la plaça està ocupada quan
s’hagi efectuat el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia i de manera presencial, per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà
plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure a un màxim de tres
tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones
més.
• La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de
participants.
• El pagament del taller es farà amb targeta o per 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 feiners.
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 abril-juny. 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.
• Tanmateix, les persones residents al municipi amb
algun tipus de discapacitat tindran una reducció segons diferents criteris establerts al BOPB.
• En cas que la persona usuària es doni de baixa d’un
taller al qual estigui inscrita, 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 a les persones inscrites.
• Una vegada finalitzat el període de devolucions, no
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es retornaran els diners de la inscripció, excepte a 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 (en els cursos que
tinguin deu sessions), tant si s’ha assistit a aquest 50
% com si no.
En aquells cursos en què el nombre de sessions sigui
imparell, aquest percentatge serà del 60 %. Una vegada passats aquests percentatges, no es retornaran
els diners tot i que la data del justificant sigui anterior.
• La direcció del centre es reserva el dret a canviar el
professorat en cas necessari.
• Cal tenir present que mentre el centre estigui obert
al públic no s’interrompran els tallers, únicament els
dies festius del calendari no es faran els cursos. En
aquest trimestre estan previstos els següents festius:
18 d’abril tarda, 19 i 22 d’abril, 1 de maig, 10 i 24 de
juny.
• El material fungible que sigui necessari per al taller
serà a càrrec de l’usuari. 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 de les
persones usuàries.
Per aquest motiu us demanem que no deixeu al centre
cap material de valor, ni econòmic ni sentimental.
• 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 que segueixin algun tipus de tractament que pugui
alterar la seva capacitat psicomotriu o cognitiva hauran de comunicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un taller,
perquè el professorat n’estigui informat. 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 vagin acompanyades quan entrin i surtin de l’aula on s’imparteix
l’activitat.
• La inscripció a un taller significa l’acceptació
d’aquesta normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
• Les inscripcions i renovacions 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.

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES
SOCIALS
Tots els cursos són del trimestre anterior, excepte els que consten com a
nous.

LA DONA A TRAVÉS DE LA
HISTÒRIA: DE LA PREHISTÒRIA
AL MÓN ACTUAL III
DE L’1 D’ABRIL AL 27 DE MAIG
Grup A: dilluns, de 17 a 18.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 29 DE MAIG
Grup B: dimecres, de 17 a 18.30 h
Preu: 59,68 €
Professional: Jordi Pisa
Analitzarem l’evolució de la dona i els
seus rols a través de la història.
Aquest taller consta de 8 sessions en
comptes de 10.

COMUNICACIÓ
NO VIOLENTA
DE L’1 D’ABRIL
AL 3 DE JUNY
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Preu: 67,13 €
Professional: Davide Nuzzolo

N

T’ha passat de trobar-te en un conflicte
i voler dir alguna cosa que per a tu és
important sense que soni com un atac?
Tens judicis cap a tu i cap als altres?
Has volgut dir algun cop “NO” i
ho has trobat molt difícil? T’agradaria
descobrir com rebre un “NO” d’una manera que t’apropi més a qui t’ho diu?
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Explorem com fer tot això i més mitjançant la comunicació no violenta.
Aquest taller consta de 9 sessions en
comptes de 10.

ANEM D’EXPOSICIÓ
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A i B: dimarts, a partir de les
10.30 h
Grup C i D: dimarts, a partir de les
16.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Gemma Mulet
Horaris orientatius en funció de la reserva dels museus.
Observacions: aquest taller inclou
cinc visites a exposicions itinerants a
diferents museus o espais expositius.
El cost de les entrades no està inclòs
en el preu.
Lliurament del programa dels grups A
i B: el dimarts 2 d’abril, a les 11 h, al
Centre Cívic Can Deu. Lliurament del
programa dels grups C i D: el dimarts
2 d’abril, a les 17 h, al Centre Cívic
Can Deu.

EL ROMANTICISME

Farem un recorregut per l’època del
Romanticisme. Començarem als seus
inicis i en descobrirem l’arquitectura,
l’escultura i la pintura al llarg d’aquest
magnífic moviment.

CREACIÓ LITERÀRIA
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 17.30 a 19 h
Grup d’iniciació: dimecres,
N
de 19 a 20.30 h
Preu: 74,60 € + 2,01 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Ariadna Salvador
Tècniques per escriure i desenvolupar
la capacitat artística.

POESIA CONTEMPORÀNIA
L’ART DE L’ANTIGA ROMA

N

DEL 3 D’ABRIL
AL 12 DE JUNY
Dimecres, d’11 a 12 h
Preu: 49,73 €
Professional: Amanda Hernández

Farem un recorregut per l’antiga
Roma des dels seus inicis passant
per la república fins la caiguda de
l’imperi romà i així descobrir la seva
cultura i la seva vida quotidiana.
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DEL 3 D’ABRIL
AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €
Professional: Amanda Hernández

N

DEL 3 D’ABRIL
AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €
Professional: Diego Carmona
De manera participativa i lúdica descobrirem poetes i poemes, així com
alguns punts clau sobre la reflexió
poètica contemporània, compartint
textos i percepcions.
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N

DEL 4 D’ABRIL
AL 13 DE JUNY
Dijous, de 19 a 20.30 h
Preu: 74,60 € + 5,90 € de material (en
concepte de material per a l’alumnat)
Professional: Fei Cong
Farem una introspecció a la cultura
mil·lenària xinesa.
Aprendrem l’art del te i la cal·ligrafia,
entre altres.

ANEM FENT HISTÒRIA
DEL 3 D’ABRIL AL 29 DE MAIG
Dimecres, d’11 a 12.30 h
Preu: 77,08 €
Professional: Jordi Pisa
Observacions: el dia de la inscripció
se us lliurarà el programa de rutes i
dies d’aula.
El cost de les entrades no està inclòs
en el preu.
Aquest taller consta de 8 sessions en
comptes de 10.
En aquest taller farem rutes i sessions
d’aula espectaculars on aprendrem
història, anècdotes i moltes coses
més.
El taller es compon de 4 sortides (9,5
h) i 4 sessions d’aula (6 h) d’aula.

COMUNITAT DIGITAL
Tots els cursos són continuació del trimestre anterior excepte els que consten com a nous.

BENVINGUTS/UDES
A LA FOTOGRAFIA
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 18 a 19 h
Preu: 49,73 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals.
Dirigit a totes les persones que tinguin
càmera fotogràfica digital.

FOTOGRAFIA PRÀCTICA
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals
Taller orientat a persones amb coneixements bàsics de fotografia. La proposta
d’aquest taller és reunir-se per parlar,
pensar i fer bones fotografies.

Foto: pixabay

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA
XINESA
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CLUB DE FOTOGRAFIA
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals
L’objectiu és crear un taller obert en
què els alumnes puguin suggerir els
temes que abordarem, com resoldre
dubtes, organitzar projeccions amb fotos dels alumnes i de grans fotògrafs,
sortides fotogràfiques, visites a exposicions, etcètera.

SMARTPHONE DES
DE ZERO
DEL 2 D’ABRIL
AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Preu: 99,46 €
Professional: Maria Martínez

N

DEL 2 D’ABRIL
AL 4 DE JUNY
Dimarts, d’11.30 a 13.30 h
Preu: 99,46 €
Professional: Maria Martínez
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ARTS PLÀSTIQUES
DIBUIX I PINTURA
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
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: 74,60 €
Professional: Jesús Teodoro Martín
Treballarem
diferents
tècniques:
oli, aquarel·la, carbó, en funció de
l’interès de cada persona.

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

En aquest taller aprendrem el funcionament bàsic d’un telèfon intel·ligent,
principals icones a la pantalla tàctil,
l’agenda de contactes, la càmera de
fotos i aplicacions de comunicació com
WhatsApp i descobrirem aplicacions
que ens faran el dia a dia més fàcil.

XARXES SOCIALS
DES DE ZERO

Vine a descobrir el que ens poden
aportar les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram per treure’n
el màxim profit.

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 16 a 17.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Alícia Corripio
Dissenya sobre qualsevol superfície
de roba.

GANXET

N

DE L’1 D’ABRIL
AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dilluns,
N
de 19.30 a 20.30
Preu: 49,73 €
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Professional: Gladys Mariel Pachas
Observacions: cal portar un ganxet (n.
2,5 i n. 3) i una troca de llana de fil
de cotó de gruix mitjà.
Aprendrem els diferents punts per
crear diverses peces.

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Iniciació: dimecres, de 18.30 a
19.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Laura Valentini

ALEMANY
PINTURA AMB AQUAREL·LA

Aprèn aquesta tècnica de pintura.

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Iniciació: dilluns de 10 a 11 h
Nivell avançat: dilluns, d’11 a 12 h
Nivell mitjà: dilluns, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Arthur Häring

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE
SIGNES

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Jesús Teodoro Martín

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 16 a 18 h
Preu: 99,46 €
Professional: Adrià Llahí
Treballarem diferents tècniques: oli,
aquarel·la, carbó, entre d’altres.

LLENGÜES
És necessari haver fet el trimestre
anterior de tots els cursos d’idiomes
excepte aquells que siguin nous.

ITALIÀ
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Conversa: dilluns, de 12.30 a 13.30 h

N

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 20 a 21.30 h
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup B: dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Patricia Jimenez
Si vols aprendre nocions bàsiques del
llenguatge de signes de manera activa, participativa i motivadora, aquest
és el teu taller!

RUS
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Nivell mitjà: dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Lyubov Ivanovna Lavrova
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SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Laura Valentini
Observacions: curs impartit en italià
Recorregut per la història i els llocs més
interessants de les ciutats italianes.

FRANCÈS

N

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Nivell iniciació: divendres, d’11.30 a
12.30 h
A través d’activitats orals i escrites i
amb un punt lúdic, ens iniciarem en la
llengua francesa per tal de poder començar a comprendre-la i fer-la servir.
Nivell mitjà: divendres, de 12.30 a
13.30 h
Amb una petita base de francès podem fer més coses: introduir converses i exercisis més interessants, i poc
a poc descobrir aspectes lingüístics i
culturals d’aquest idioma.
Nivell avançat: divendres, de 13.30
a 14.30 h
Un curs per parlar i perfeccionar la
llengua francesa de manera dinàmica, ampliant vocabulari, gramàtica i
estratègies comunicatives.
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Diego Carmona
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ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE
Tots els cursos són continuació del trimestre anterior.

DANSA CONTEMPORÀNIA
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a 22 h
Preu: 74,60 €
Professional: Emanuele Sasso
Basada en la dansa clàssica i amb influències de la dansa moderna i postmoderna.

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Nivell mitjà: dimarts, de 19.30 a
20.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Nivell avançat: dimecres, de 19.30
a 20.30 h
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Iniciació: dijous, de 20 a 21 h
Preu: 49,73 € (per persona)
Professional: M. Teresa Baquero
Cal inscriure-s’hi amb parella.
Vals, tango, txa-txa-txa, entre d’altres.
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MODERN JAZZ

SALUT I BENESTAR

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Emanuele Sasso

IOGA NIL

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

TEATRE
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous, de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Professional: Ives Damian Laboire
Curs teòric i pràctic en què es treballarà d’Èsquil a Shakespeare.

SEVILLANES
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Iniciació A: dijous, de 18 a 19 h
Nivell avançat: dijous, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Professional: Isabel Oliva

SWING SOLO
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Ass. Swing Les Corts
Curs per gaudir, sense necessitat de
parella, dels diferents estils del swing,
passos, ritme i la seva màgia.

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns i dimecres, de 9.30 a
10.15 h
Grup B: dilluns i dimecres, de 10.15
a 11 h
Preu: 74,60 €
Professional: Maribel López
Treballarem el cos físic, la ment i
l’esperit, amb gran importància en la
correcció del cos.

HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Grup C: dimecres, de 12.30 a 13.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Maribel López
Els exercicis hipopressius relaxen el
diafragma i la regió lumbar i aporten
estabilitat a la columna vertebral.

APRENDRE A CUIDAR
LA PERSONA CUIDADORA
DE L’1 D’ABRIL
AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Paula Pueyo

N
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Dirigit a persones cuidadores i familiars de malalts i malaltes.
Aprendrem, a partir de sessions formatives, estratègies per mantenir la
calma i entendre el/la familiar, saber
com afecta la malaltia, vies alternatives de comunicació, com ocupar el
temps, entre d’altres.

MINDIET
DE L’1 D’ABRIL
AL 27 DE MAIG
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 39,78 €
Professional: Hector Grimberg

N

Aquest mètode recupera el funcionament del centre de sacietat per menjar el que es desitja però en quantitat
suficient.
Aquest taller consta de 8 sessions en
comptes de 10.

MINDFULNESS
I VIDA SALUDABLE
DE L’1 D’ABRIL
AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Ariadna Salvador

N

Et donarem eines d’atenció plena, coaching i creativitat que t’acompanyaran
en el camí de viure els canvis.
T’emportaràs consells d’alimentació
conscient i d’hàbits saludables que et
permetran potenciar la connexió amb
el present, amb la teva essència i
t’aliniaran dia a dia amb el teu propòsit.
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ASHTANGA VINYASA IOGA
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Professional: Paolo Petrucci
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Professional: Diego Carmona
Un tipus de ioga més intens i més recent que ens ajuda a treballar cos i
ment de manera més dinàmica. Amb
la pràctica s’arriba a poc a poc a un
estat de meditació en moviment.

OSTEOPILATES
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Professional: Gladys Cuéllar
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 19 a 20 h
Professional: Air active
Preu: 49,73 €
Pensada per a persones de 40 a 50
anys en endavant. Enfortiment dels ossos i prevenció de possibles fractures.

DEFENSA PERSONAL PER A
DONES

N

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Carolina Comellas de
kravmaga
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T’agradaria aprendre a defensar-te en
qualsevol situació? Vols fer-ho d’una
manera fàcil, eficaç, amb moviments
instintius i en un ambient divertit?
Vine i posa’t en forma amb tècniques
de prevenció per a amenaces reals.
Desenvoluparàs la capacitat de reacció, l’autoconfiança i l’autocontrol. Es
recomana portar-hi roba esportiva,
tovallola i ampolla d’aigua.

MARXA NÒRDICA I SALUT
DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Nivell 0: dilluns,
N
de 19.30 a 21 h
DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Nivell I: dijous, de 20.30 a 22 h
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Nivell 0: divendres,
N
de 9 a 10.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Nordic Walking Terapeutic
Observacions: cal dur calçat i roba còmodes i ampolla d’aigua.
Activitat de nivell I va adreçada a totes
les persones que ja han fet el curs el
trimestre anterior.
L’activitat de nivell 0 va dirigida a un nou
públic.
Sortides a les proximitats de Barcelona.
Desplaçaments a càrrec dels usuaris i
usuàries.

IOGA PER A TOTHOM
DEL 2 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, de 9 a 10 h

Grup B: dimarts i dijous, de 10 a 11 h
Preu: 99,46 €
Professional: Ives Damian Laboire
Cura integral del cos, la ment i
l’esperit.

HATHA-IOGA
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Professional: Paolo Petrucci
Grup E: dimarts, de 16 a 17 h
Professional: Marina Pagliara
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup C: dimecres, de 20 a 21 h
Professional: Diego Carmona
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup D: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Professional: Diego Carmona
Preu: 49,73 €
Un ioga antic que permet treballar cos
i ment alhora: la resistència i la concentració, la flexibilitat i l’atenció, la
força i la sensació de proximitat amb
un mateix. Sessions que no deixen de
banda la importància de la respiració
i la mirada.

TAITXÍ
DEL 2 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, d’11.15 a
12 h
Grup B: dimarts i dijous, de 12 a
12.45 h
Preu: 74,60 €
Professional: Néstor Gabriel Puentes
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PILATES

VIURE I ENVELLIR

DE L’1 D’ABRIL AL 17 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Professional: Gladys Cuéllar

DEL 15 DE MAIG AL 5 DE JUNY
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 29,84 €
Professional: Pórtic

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Professional: María Isabel Sarrio
Grup I: dimarts, d’ 11.30 a 12.30 h
Professional: Núria Carmona
Grup D: dimarts, de 21 a 22 h
Professional: Ana Esteve
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h
Professional: Emanuele Sasso
DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Professional: Núria Carmona
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Grup G: dijous, de 21 a 22 h
Professional: Ana Esteve
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup H: divendres, de 19.30 a 20.30 h
Professional: Núria Carmona
Preu: 49,73 €
Conjunt d’exercicis per millorar la condició física, el control i la concentració.

ESTIRAMENTS

N

Treballarem sobre l’ancianitat, tot
analitzant la diferència entre vellesa,
decadència i decrepitud. Parlarem del
caràcter i de l’actitud vital per afrontar aquesta fase en l’ésser humà. I
ens preguntarem: hi ha una ètica de
l’envelliment?
Aquest taller consta de quatre sessions.

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A MÉS
GRANS DE 60 ANYS
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 9.30 a 10.30 h
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30 h
Grup C: divendres,
N
de 9.30 a 10.30 h
Preu: 41,10 €
Professional: Núria Carmona
Gimnàstica suau que combina una
sèrie d’exercicis.

TXIKUNG

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: María Isabel Sarrio

DEL 3 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Dimecres i divendres, de 10.30 a
11.30 h
Preu: 99,46 €
Professional: Albert González

Manteniment i correcció del nostre
cos.

Diverses postures per aconseguir una
gran relaxació, suavitat i concentració.
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ZUMBA

Manteniment orientat a aquestes
parts del cos.

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sant Andreu Pas a Pas

PILATES FASCIA

ENEAGRAMA

N

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Dijous, de 17.30 a 19 h
Preu: 74,60 €
Professional: Gruptrobat
L’eneagrama és una eina d’autoconeixement, per mitjà de la qual coneixerem els nous models que regeixen,
a grans trets, la personalitat dels éssers humans.

ACROIOGA

N

DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Grup A: dijous, de 16 a 18 h
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup B: divendres, de 16 a 18 h
Preu: 99,46 €
Professional: Ana Britos
Pràctica dirigida a qualsevol persona que desitgi connectar-se amb ella
mateixa i amb la resta de practicants.
No cal experiència prèvia.

GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES
DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: M. Isabel Sarrio

DEL 4 D’ABRIL AL 6 DE JUNY
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Núria Carmona
Aprèn a entendre com els principis
del pilates fascial poden ser integrats
en el teu treball diari.
Els quatre principis bàsics i beneficis:
rebot elàstic, estirament fascial, refinament sensorial i relaxació fascial.

IOGA INTEGRAL
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Grup A: dijous, de 20 a 21 h
Professional: Marina Plagliara
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup B: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Maribel López
Ioga terapèutic que combina el hatha
ioga i el raja ioga i ens ajuda a purificar i controlar el cos i la ment.

GYMDANCE
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Isabel Oliva
Dinàmica de moviment en què es
combinen exercicis d’aeròbic, fit-form
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i ritmes coreografiats. Es porta a terme amb música de qualsevol gènere
i té com a objectiu millorar la tonificació, la flexibilitat i la resistència cardiovascular.
Apte per a totes les edats.

MÚSICA I VEU
Tots els cursos són continuació del trimestre anterior excepte els que consten com a nous.

GUITARRA

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sebastián Nicolás

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Grup A: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Grup D: divendres,
N
de 10.30 a 11.30 h
Grup B: divendres, de 12.30 a 13.30 h
Grup E: divendres,
N
de 17.30 a 18.30 h
Grup C: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en concepte de fotocòpies)
Professionals: Paula Pueyo

GUITARRA INICIACIÓ
DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sebastián Nicolás

Tècniques i exercicis per retenir informació.

CANT
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Professional: Mireia Miralles

N

DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Diego Carmona

Treballarem l’aspecte musical de cada
persona a través de la veu i el cos. És
necessari haver fet el curs del trimestre anterior.

Foto: Pixabay

Fent servir elements del ioga per
preparar el cos i la ment podrem incorporar millor aspectes del zen per
meditar.
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MEDITACIÓ ZEN I IOGA
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LABORATORI: TÈCNIQUES DE
COMPOSICIÓ I CREACIÓ

N

16 I 23 D’ABRIL
Dimarts, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: David Mengual, contrabaixista.
Dirigit a persones amb un nivell mitjàalt
Cal portar-hi un instrument.
Sessions dedicades a potenciar i
desenvolupar la creativitat d’una manera intuitiva, però alhora conscient,
en una metodologia de treball i amb
l’objectiu de motivar la confiança artística i personal.

LABORATORI: SAXO TENOR

LABORATORI: ÚS I
DESENVOLUPAMENT DEL
RITME EN LA IMPROVISACIÓ

N

20 I 27 DE MAIG
Dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: Samuel Marthe, trombonista.
Dirigit a qualsevol nivell, des de principiant fins a avançat.
És aconsellable que hi porteu el vostre instrument.
Aprendreu a utilitzar el ritme per construir un solo i desenvolupar-lo amb diferents elements.

LABORATORI: GUITARRA, ESTIL
DJANGO REINHARDT

N

N

24 I 29 D’ABRIL
Dimecres i dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: Jordi Blanch, saxofonista
Dirigit a persones amb un nivell bàsic
o mitjà.
No és imprescindible portar-hi saxo, hi
podeu dur qualsevol instrument.
Descobrirem i gaudirem dels registres sonors, així com dels temes més
coneguts enregistrats per mestres del
tenor, com ara John Coltrane, Dexter
Gordon o Sonny Rollins, entre d’altres.

12 I 19 DE JUNY
Dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: Federico Fiore i Neter
Calafati, guitarristes
Dirigit a nivell iniciació.
Cal portar-hi guitarra.
Coneixerem els principals recursos,
escales i arpegis típics del llenguatge
gipsy jazz, i analitzarem les composicions de Django, entre d’altres.

LABORATORI: JUGAR AMB EL
VIBRÀFON I COMBOS

Foto: Pixabay

N

14 I 21 DE JUNY
Divendres, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: Geni Barry (Eugeni Barrera), vibrafonista
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Estimulació musical per al desenvolupament de l’infant.

Dirigit a nivell mitjà i avançat.
Cal portar-hi instruments.
Formarem combos musicals amb
els instruments de cadascú (piano,
guitarra, contrabaix, bateria, trompeta o saxo), analitzarem la melodia,
l’acompanyament, la improvisació i la
relació amb els diferents estils.

LABORATORI: LA CREATIVITAT I
LA IMPROVISACIÓ EN LA BATERIA

N

25 I 26 DE JUNY
Dimarts i dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 60,50 €
Professional: Enrique Heredia, baterista
Dirigit a nivell mitjà i avançat
Cal portar-hi baquetes i llibreta pautada
S’hi treballaran els elements necessaris per potenciar la creativitat i la imaginació amb l’instrument a través de
diferents apartats, que incideixen en
la coordinació, la tècnica i el fraseig.

FAMILIARS
MÚSICA PER ALS INFANTS
DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 17 a 18 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys
acompanyats d’una persona adulta
Grup B: dimecres, de 18 a 19 h
Dirigit a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Preu: 49,73 €
Professional: Mireia Miralles
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MEDI AMBIENT
INTRODUCCIÓ A LA
METEOROLOGIA
DE L’1 D’ABRIL
AL 17 DE JUNY
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sergi Cárceles

N

Aprendrem diferents conceptes relacionats amb la meteorologia, entendre els mapes del temps, diferents
tipus de fenòmens i núvols i fins i tot
a fer una predicció casolana. També
aprendrem a fer servir l’estació meteorològica de Can Deu.

LES TREMENTINAIRES I LES
PLANTES REMEIERES
DEL 4 D’ABRIL
AL 13 DE JUNY
Dijous, de 18 a 19.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Júlia Volpe

N

Coneixes qui eren i qui són les trementinaires i el seu coneixement de
les plantes remeieres? Gaudiràs d’un
petit viatge per aquesta saviesa ancestral. Compartirem algunes propietats medicinals d’algunes plantes i
també com utilitzar-les.

TALLERS

TALLERS ORGANITZATS
PER ENTITATS
ANGLÈS. ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA LES CORTS
INSCRIPCIONS
19 I 20 DE MARÇ DE 10 A 12 h
22 DE MARÇ DE 18 A 20 h
Tallers 1 h setmanal: 60 € + 1 € de material (en concepte de fotocòpies)
Tallers 1,5 h setmanal: 62,50 € + 2,50 €
de material (en concepte de fotocòpies)
Ho organitza: Associació Cultural i
Recreativa Les Corts
Per a més informació truqueu al
690 111 689

DEL 3 D’ABRIL AL 12 DE JUNY
Beginners 2: dimecres de 16 a 17.30 h
Preintermediate 2: dimecres de 17.30
a 19 h
Conversa nivell bàsic: dimecres de 19
a 20 h
DEL 4 D’ABRIL AL 13 DE JUNY
Elementary: dijous de 10 a 11.30 h
Upper-intermediate 2: dijous d’11.30
a 13 h
DEL 5 D’ABRIL AL 14 DE JUNY
Conversa nivell bàsic: divendres de
15.30 a 16.30 h
Beginners 1: divendres de 16.30 a 18 h
Preintermediate: divendres de 18 a
19.30 h

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Conversa nivell mitjà 2: dimarts de
16.30 a 17.30 h
Intermediate: dimarts de 17.30 a 19 h
Upper-intermediate i conversa nivell
alt: dimarts de 19 a 20.30 h

Foto: Pixabay

Les inscripcions seran per ordre
d’arribada. Una persona pot fer, com
a màxim, dues inscripcions.
En cap cas es reservarà plaça per telèfon.
La direcció es reserva el dret de suspendre l’activitat que no tingui un
nombre mínim de participants.
El pagament del taller es farà el mateix dia de les inscripcions, en efectiu.
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QUÈ HAIG DE FER
SI…

QUÈ HAIG DE FER SI…

VULL FER PROPOSTES
DE CURSOS I TALLERS
Cal que enviïs el 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.

PROJECTES

GRUP MOTOR KM0
Si ets expert o experta 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

GRUP MOTOR KM0
GRUP MOTOR JAZZ10
HORT EN COMUNITAT
RECICLART !
Foto: Centre Cívic Can Deu

COMISSIÓ PARTICIPATIVA
COL·LECTIUS&CO
L’OBRADOR DE TALLERS
		

GRUP MOTOR JAZZ10
Si ets músic consolidat/ada o emergent, estudiant o crític/ica 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 l’adreça electrònica:
martacorcoles@lleuresport.cat
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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 i les més
joves vers el medi ambient. Explica’ns
la teva proposta fent clic al bàner “ReciclArt!” a cccandeu.com o a través de
lauradiego@lleuresport.cat

Foto: Centre Cívic Can Deu

Foto: Centre Cívic Can Deu

RECICLART!

HORT EN COMUNITAT: VOLS
CONVERTIR-TE EN UN PAGÈS
O PAGESA 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. Posa’t en contacte amb nosaltres
fent clic al bàner “Vols convertir-te en un
pagès o pagesa de ciutat?” a
cccandeu.com o a través de l’adreça
electrònica: lauradiego@lleuresport.cat

COMISSIÓ PARTICIPATIVA
COL·LECTIUS&CO
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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
En aquest espai podreu fer propostes
de cursos, ja sigui com a professors
o professores per impartir-los o com
usuaris o usuàries que tingueu interès
per fer-lo.
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

BOOKCROSSING
CESSIÓ D’ESPAIS AMB PREU PÚBLIC
ESPAI OBERT
BUTLLETÍ DIGITAL

Foto: Centre Cívic Can Deu

XARXES SOCIALS

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

Foto: Centre Cívic Can Deu

CULTURA&CO
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BOOKCROSSING

XARXES SOCIALS

Al vestíbul 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 poder
seguir-ne el recorregut. Ajudeu-nos a
difondre la cultura per tot el món!

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

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
ESPAI OBERT
Al segon pis (sala 8) disposeu
d’un espai amb taules i cadires on
desenvolupar accions com la lectura,
fer treballs... 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 està permès el consum
de menjar i begudes. No es permet
l’entrada d’infants sense una persona
adulta que se’n faci responsable. Els
divendres a la tarda aquest espai
restarà tancat.

Si voleu rebre setmanalment l’agenda
de les activitats que es fan, heu
d’emplenar un formulari al mateix
centre, presencialment.
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ENTITATS

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL
Si voleu posar-vos en contacte amb
aquestes entitats, podeu venir aquells
dies que consten en cadascuna
d’elles o posar-vos-hi en contacte en
cas que hi hagi un telèfon o correu
electrònic.

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-hi 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 al Centre Cívic Can
Deu.
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 10.30 a 12.30 h al Centre
Cívic Can Deu.
Coral Gent Gran de Can Novell
Dilluns, de 16.30 a 18 h al Centre
Cívic Can Deu.
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ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL,
PSICOLÒGIC I DE VOLUNTARIAT
AECC, Catalunya Contra el Càncer
Si esteu interessats/ades en les tasques de voluntariat, els recursos psicosocials i les ajudes que l’AECC us
pot oferir, podeu demanar informació
a la UD 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
PÒRTIC. Serveis psicològics per a
la comunitat
Orientació, diagnosi i tractament psicoterapèutic per a infants, adolescents, persones adultes, gent gran i
famílies.
Poseu-vos en contacte amb M. Victòria Peris Montía tel. 616 365 294;
Anna Vilaseca Roca tel. 650 698 422

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
Tel. 934 454 474
ENTITATS D’ÀMBIT
MEDIAMBIENTAL
Centre Excursionista l’Àliga
Organització de sortides excursionistes mensuals.
centrealiga@ono.com

Foto: Pixabay

Grup de tertúlia Contrades
Dijous, de 18 a 20 h al Centre
Cívic Can Deu.
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AGENDA D’ACTIVITATS

ABRIL
De 9 a 22 h

Maldito plástico

Exposició

Pàg. 16

Del 2 al 28

De 9 a 22 h

This Rosy Life

Exposició

Pàg. 06

Dilluns 1

A les 19.30 h

Recital maridat Can Deu poesia

Poesia

Pàg. 10

Dimecres 3

A les 7.30 h

Ripollès

Sortida mediambiental

Pàg. 17

Dijous 4

A les 19 h

L’autoconeixement i
l’autoacceptació

Conferència

Pàg. 09

Dijous 4

A les 19 h

Inauguració exposició Maldito
plástico

Inauguració exposició

Pàg. 16

Divendres 5

A les 19 h

Cims de la història del piano

Música

Pàg. 10

Dilluns 8

A les 18.30 h

Recital poètic Viure

Poesia

Pàg. 11

Dilluns 8

A les 19 h

Inauguració exposició This Rosy
Life

Inauguració exposició

Pàg. 06

Dimarts 9

A les 18 h

El Ficma presenta: Mi valle

Documental

Pàg. 20

Dimecres 10

A les 19 h

La música com a eina
terapèutica

Conferència

Pàg. 09

Dijous 11

A les 20.30 h

Galicat

Música

Pàg. 25

Divendres 12

A les 18.30 h

Concert de primavera

Música

Pàg. 11

Dimecres 17

A les 19.30 h

Viatge a través de les cançons
folklòriques cèltiques

Música

Pàg. 11

Dimarts 23

A les 17.30 h

Sant Jordi

Presentació de llibres

Pàg. 11

Dijous 25

A les 20.30 h

Mátyás Bartha & Pol Omedes
Quartet

Música

Pàg. 25

Divendres 26

A les 19 h

Premi Sant Jordi de les lletres
catalanes

Presentació i música

Pàg. 12

Diumenge 28

A les 12.30 h

Sumi amb Nico Bay

Música

Pàg. 12

Dimarts 30

De 16.30 a
18 h

Trasplantaments de futures
fruites d’estiu, com preparar
el substrat i quin és el millor
recipient.

Taller d’horticultura

Pàg. 22

Foto: Pixabay

De l’1 al 30
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MAIG
De l’1 al 30

De 9 a 22 h

Maldito plástico

Exposició

Pàg. 16

Del 2 al 30

De 9 a 22 h

Sócllum Barcelona,
làmpades upcycling. Llum
en essència

Exposició

Pàg. 06

Dijous 2

A les 19 h

Dones compositores

Música

Pàg. 12

Dilluns 6

A les 19.30 h

Recital maridat Can Deu
poesia

Poesia

Pàg. 10

Dilluns 6

A les 19.30 h

Inauguració exposició
Sócllum

Inauguració exposició

Pàg. 06

Del 6 al 10

De 10 a 12 h i de
17 a 19 h

Entrega de joguines del
Renova les teves joguines

Activitat

Pàg. 04

Dimarts 7

A les 19 h

Apicultura urbana

Conferència

Pàg. 19

Dimecres 8

A les 19.30 h

L’amor

Conferència

Pàg. 09

Dimecres 8

A les 7.30 h

Ripollés

Sortida mediambiental

Pàg. 17

Del 9 al 23

A les 19.30 h

Reciclart

Taller- exposició
col·lectiva

Pàg. 21

Divendres 10

A les 19 h

Els quatre grans “B” de la
música

Música

Pàg. 12

Dissabte 11

A les 19.30 h

Hola, amigo Brecht

Treatre-poesia

Pàg. 13

Diumenge 12

A les 12.30

Matí de cinema: La gàbia

Cinema

Pag.12

Dilluns 13

A les 19 h

L’elixir de la juventut

Conferència

Pàg. 09

Dimarts 14

De 17 a 19.30 h

Intercanvi del Renova les
teves joguines

Activitat

Pàg. 04

Dimecres 15

A les 19.30 h

Recital poètic

Poesia

Pàg. 11

Dijous 16

A les 20.30 h

Acoustic Guiri

Música

Pàg. 25

Divendres 17

A les 17 h

Recinetas. Construcció de
titelles

Activitat infantil /
familiar

Pàg. 18

Dissabte 18

A les 19.30 h

No parlis amb estranys

Teatre

Pàg. 13

Dimarts 21

A les 19 h

Cinisme, escepticisme i
postveritat

Conferència

Pàg. 09

Dimecres 22

A les 10 h

Sants, la porta de
Barcelona

Sortida cultural

Pàg. 08

Dimecres 22

A les 18 h

15è Concurs Internacional
de Música de Les Corts

Música

Pàg. 13

Dijous 23

A les 18 h

15è Concurs Internacional
de Música de Les Corts

Música

Pàg. 13

Divendres 24

A les 19.30 h

Barroc Francès

Cinema i debat

Pàg. 14

Dimarts 28

De 16.30 a 18 h

L’hort d’estiu: regs,
abonaments, podes i
protecció de plagues

Taller d’horticultura

Pàg. 22

Dijous 30

A les 20.30 h

Scaramouche

Música

Pàg. 26
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AGENDA D’ACTIVITATS

JUNY
De l’1 al 7

Vegeu a la
programació
específica

Setmana del medi ambient

Activitats

Pàg. 15

De l’1 al 28

De 9 a 22 h

Inhabitats

Exposició

Pàg. 07

De l’1 al 28

De 9 a 22 h

Migrants

Exposició

Pàg. 16

Dissabte 1

A les 19 h

Inauguració exposició inhabitats

Inauguració exposició

Pàg. 16

Dilluns 3

A les 19.30 h

Recital maridat Can Deu poesia

Poesia

Pàg. 10

Dimecres 5

A les 7.30 h

Ripollés

Sortida
mediambiental

Pàg. 17

Dimecres 5

A les 19 h

Inauguració exposició Migrants

Inauguració exposició

Pàg. 16

Dijous 6

A les 20.30 h

Sweet Marta & The Blues Shakers

Música

Pàg. 26

Dijous 13

A les 20.30 h

Tom Savage Gumbo Combo

Música

Pàg. 26

A les 19 h

Sinòptic

Espectacle

Pàg. 04

A les 20.30 h

Stromboli Jazz Band

Música

Pàg. 27

Dijous 27

A les 20.30 h

Zazu. S(w)inging Love

Música

Pàg. 27

Foto: Visual Hunt

Dimarts 18
Dijous 20
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AGENDA DE TALLERS

MATÍ

TARDA
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Dibuix i pintura A, B
Italià conversa
Alemany iniciació
Alemany mitjà
Alemany avançat
Ioga Nil A, B
Hipopressius i sòl pelvià A
Aprendre a cuidar la persona
cuidadora

Anem d’exposició A, B
Pintura amb aquarel·la
Rus nivell mitjà
Ioga per a tothom A, B
Taitxí A, B
Pilates B, I
Estiraments
Smartphone des de zero
Xarxes socials des de zero

El Romanticisme
L’art de l’antiga Roma
Anem fent història
Ioga Nil A, B
Hipopressius i sòl pelvià B, C
Gimnàstica dolça per a més
grans de 60 anys A
Txikung

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

La dona a través de la història:
de la prehistòria al món actual A
Comunicació no violenta
Mindiet
Benvinguts/udes a la fotografia
Fotografia pràctica
Club de fotografia
Dibuix i pintura C, D, E
Estampació tèxtil
Ganxet A, B
Ashtanga Vinyasa Ioga A
Osteopilates A
Pilates A
Introducció a la llengua de
signes A
Introducció a la meteorologia
Mindfulness i vida saludable
Laboratori: saxo tenor
Laboratori: ús i desenvolupament
del ritme en la improvisació
Marxa nòrdica i salut nivell 0

Anem d’exposició C, D
Laboratori: guitarra estil Django
Reinhardt
Pintar amb tècniques mixtes
Dansa contemporània
Balls de saló mitjà
Hatha ioga A, E
Pilates D
Laboratori: la creativitat i la improvisació en la bateria
Guitarra A, B, iniciació
Introducció a la llengua de signes B
Defensa personal femenina
Laboratori: tècniques de composició i creació
Anglès conversa nivell mitjà 2
Anglès intermediate
Anglès upper-intermediate i conversa nivell alt

Creació literària A, iniciació
Italià iniciació
Scoprire l’Italia nascosta
Balls de saló avançat
Modern jazz
Ashtanga Vinyasa Ioga B
Osteopilates B
Hatha ioga C
Pilates E
Zumba
Cant
Música per als infants A, B
La dona a través de la història:
de la prehistòria al món actual B
Poesia contemporània
Viure i envellir
Meditació
Laboratori: saxo tenor
Laboratori: la creativitat i la
improvisació en la bateria
Anglès beginners 2
Anglès preintermediate 2
Anglès conversa nivell bàsic

DIJOUS

DIVENDRES

Glutis, abdominals i cames
Pilates Fascia
Ioga per a tothom A, B
Taitxí A, B
Pilates F
Anglès elementary
Anglès upper-intermediate 2

Francès nivell iniciació
Francès nivell mitjà
Francès nivell avançat
Entrena la memòria A, B, D
Txikung
Gimnàstica dolça per a més grans
de 60 anys B, C
Ioga integral B
Marxa nòrdica i salut nivell 0

DIJOUS

DIVENDRES

Balls de saló iniciació
Teatre
Sevillanes iniciació, avançat
Pilates G
Les trementinaires i les plantes
remeieres
Ioga integral A
Introducció a la cultura xinesa
Eneagrama
Acroioga A
Marxa Nòrdica i salut nivell I

Swing solo
Laboratori: jugar amb el vibràfon i combos
Hatha ioga D
Pilates H
Gymdance
Entrena la memòria C, E
Acroioga B
Anglès conversa nivell bàsic
Anglès begginers 1
Anglès preintermediate

Foto: pixabay

AGENDA DE TALLERS
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Bus: H8, 59, 78, V7, 33, 34, 6, V5
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

