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MONOGRÀFICS

DESTACATS 
DESTACATS

Voleu rebre informació de les nostres
activitats? Envieu-nos un correu a 
candeu@lleuresport.cat i us reme-
trem 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

TORNEIG NACIONAL DE WAR-
HAMMER UNDERWORLDS

48 H OPEN HOUSE BARCELONA

1r CONCURS “CAN DEU POESIA”

DANSA I POESIA. CICLO DE PA-
SAJES POÉTICOS

CINEMA I DEBAT. EL MONSTRE 
DE FRANKENSTEIN A TRAVÉS DE 
KARLOFF. DIA MUNDIAL DE LA 
CIÈNCIA

TARDOR, POEMES I CANÇONS

CURSOS I TALLERS

Noves inscripcions: a partir del 5 de 
setembre
En trobareu informació detallada a
partir de la pàgina 27.

CICLE DIJOUS JAZZ

En trobareu informació detallada a 
partir de la pàgina 25.
Dijous 3 d’octubre: Spring Sisters

TORNEIG NACIONAL DE WAR-
HAMMER UNDERWORLDS

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
A partir de les 10 h
Ho organitza: Club Mournibal (Espiga 
de les Corts)

Per a més informació i inscripcions a: 
renoloko@gmail.com

48 H OPEN HOUSE BARCELONA

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
D’11 a 13.30 h

Aquest any es celebra el desè aniver-
sari i des del centre cívic, com a par-
ticipants en aquests deu anys, estem 
molt contents de ser partícips d’aquest 
esdeveniment any rere any per donar 
a conèixer arquitectònicament i his-
tòricament aquest meravellós equipa-
ment. 
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DESTACATS

ACTIVITATS
CULTURALS

1r CONCURS “CAN DEU POESIA”

L’entitat Proartcat-Poesia presenta i or-
ganitza el primer concurs de poemes. 
En trobareu informació detallada i les 
bases del concurs a partir del mes 
d’octubre al web del centre i en els fu-
llets específics.

TARDOR, POEMES I CANÇONS 
11a EDICIÓ

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

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

EXPOSICIONS   pàg. 05

SORTIDES CULTURALS  pàg. 07

CONFERÈNCIES   pàg. 08

MÚSICA, POESIA 
I ESPECTACLES   pàg. 10

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h

Trobareu informació detallada a la pà-
gina 11.

DANSA I POESIA. CICLO DE PAI-
SAJES POÉTICOS 

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
A les 19.30 h

CINEMA I DEBAT. EL MONSTRE 
DE FRANKENSTEIN A TRAVÉS DE 
KARLOFF. DIA MUNDIAL DE LA 
CIÈNCIA

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h

Trobareu informació detallada a la pà-
gina 12.

Trobareu informació detallada a la pà-
gina 12.
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MONOGRÀFICS EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
G

TU I JO SUMEM PER QUE SOM DIFERENTS 

@ART @ARTE @PATRICIACANCELO 

SOMNIS

TU I JO SUMEM PERQUÈ SOM DIFE-
RENTS

DE L’1 AL 29 D’OCTUBRE
A càrrec d’artistes de Sique
Tècnica: maniquís de guix i color, qua-
dres de teles, pitets de cotó persona-
litzats, bosses de disseny, clauers de 
porexpan i metall, llibretes decorades. 
Lloc: vestíbul 
Inauguració: dimecres, 2 d’octubre, a 
les 18 h 

Som Luis Freire, Pepi Caixa, Eli Gui-
llén, Vero Lledó i Ana Masachs. Som 
els artistes de Sique, Fundació privada 
de discapacitats intel·lectuals. De tots 
és sabut que la nostra ment funciona 
una mica diferent de la vostra i aquest 
és el nostre valor afegit, perquè som 
únics i irrepetibles, com tu. A més, la 
nostra imaginació no entén de límits i 
això ens converteix en persones molt 
creatives. Sabem que els materials vo-
len convertir-se en alguna cosa més; 
el guix vol ser un maniquí, les teles 
volen ser quadres, les boles de Nadal 
volen somriure, les caixes de sabates, 
guardar tresors, i els papers, transfor-
mar-se en dibuixos. Volem ser feliços i 
compartir aquesta felicitat amb tots vo-
saltres. Cada obra d’art que hem creat 
porta molt esforç i sobretot amor. Es-
tem molt contents i nerviosos, volem 
que us agradi molt. 
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EXPOSICIONS
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SOMNIS

DE L’1 AL 29 DE DESEMBRE
A càrrec de Sandra Molina
Tècnica: escultura figurativa
Lloc: vestíbul 
Inauguració: dimarts, 3 de desembre, 
a les 19 h 

Les escultures de Sandra Molina ens 
fan somiar i transmeten pau, tranqui-
litat i serenor a qui les contempla.
Fidel al seu estil, fa una escultura fi-
gurativa de caire mediterrani amb 
predomini de la figura femenina. Les 
escultures d’aquesta jove barcelonina 
són presents a diverses col·leccions 
particulars a Espanya, França, Reg-
ne Unit i Alemanya. L’artista ha estat 
seleccionada en diversos certamens 
nacionals com ara: al 52 i 53 Premio 
Reina Sofía de Pintura i Escultura i al 
Premi Ciutat de Barcelona 2017.

@ART @ARTE @PATRICIACANCE-
LO 

DEL 2 AL 27 DE NOVEMBRE 
A càrrec de Patricia Cancelo
patriciacancelolorenzo.blogspot.com/
@patriciacancelo
Tècnica: escultures de ferro i pintura 
mixta
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 5 de novembre, 
a les 19 h 

L’obra de Patricia Cancelo, escultora i 
periodista, forma part del fons de mu-
seus, galeries i col·leccionistes d’art. 
Exposa a nivell nacional i internacio-
nal en galeries com: Galeria Nonell 
- Jorge Alcolea, Silvia Sennacherib-
bo, Pep Llabrés Art Contemporani, 
Reial Cercle Artístic de Barcelona, 
entre d’altres. És present a fires d’art 
com Artgenève (Suïssa), ArtBolzano 
(Itàlia), Maison&Objet (París), art3f 
de Cannes, o la fira  d’art modern i 
contemporani kunStart (Amsterdam). 
Entre d’altres premis que ha guanyat 
destaquen: Primer Premi Sant Jordi, 
Barcelona; Primer Premi Art Talento, 
Madrid; i Premi Ciutat Barcelona, a 
més de la Menció Honorífica del Reial 
Cercle Artístic.
En aquesta exposició podrem gaudir 
en primícia de la seva nova col·lecció 
d’escultures i pintures, una sorpresa 
per a tothom.
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EXPOSICIONS SORTIDA CULTURAL

SORTIDES 
CULTURALS 

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

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 o una 
guia exclusiva per al grup i la durada 
aproximada és de dues hores. 

Inscripcions: a partir del 5 de setembre 
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. 

LA BARCELONETA: ORÍGENS, PASSAT IN-
DUSTRIAL I EVOLUCIÓ URBANÍSTICA 

SANT GERVASI: ORÍGENS I EDIFICIS EM-
BLEMÀTICS

 

P
LA BARCELONETA: ORÍGENS, 
PASSAT INDUSTRIAL I EVOLUCIÓ 
URBANÍSTICA

DIMECRES 16 D’OCTUBRE 
A les 10.30 h 
Punt de trobada: porta del Museu 
d’Història de Catalunya
A càrrec d’Explica’m Barcelona 
Preu: 9,95 €
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

És el barri que va néixer fora muralles 
el 1753 i que inicialment havia de 
servir per acollir els desnonats del 
Born després de la guerra del 1714. 
Però, què hi havia abans de 1753 i 
quins van ser els primers carrers que 
s’hi van aixecar Amb aquesta ruta 
farem un recorregut pels carrers més 
coneguts i explicarem com va anar 
canviat l’urbanisme i les condicions 
de vida dels seus veïns i veïnes. 
Parlarem també del seu famós 
mercat, de la història de la Fraternitat 
(actual biblioteca), dels danys que va 
patir la Barceloneta durant la Guerra 
Civil i de la incidència de la revolució 
industrial al barri, amb la instal·lació 
de grans empreses com la Maquinista 
Terrestre i Marítima.
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SORTIDA CULTURAL MONOGRÀFICS

CONFERÈNCIES
G

RELACIONS DE PARELLA 

LA PATERNITAT

QUAN LA VIDA ES PARALITZA. OBSES-
SIONS I FÒBIES

SUPERANT LES DEPENDÈNCIES AFECTI-
VES

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

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

SANT GERVASI: ORÍGENS I EDIFI-
CIS EMBLEMÀTICS

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE 
A les 10.30 h 
Punt de trobada: porta del restaurant 
Asador de Aranda, av. Tibidabo, 31
A càrrec d’Explica’m Barcelona 
Preu: 9,95 €
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

Sant Gervasi de Cassoles va ser, 
fins el 1897, una vila independent, 
com moltes altres del voltant de 
Barcelona. Abans que això passés, 
la vila ja s’havia convertit en zona 
d’estiueig de molts barcelonins que 
buscaven en aquella època fugir 
alguns dies de la ciutat. L’avinguda 
del Tibidabo es va convertir en el lloc 
triat per la classe benestant per fer-
hi les seves segones residències, i 
moltes d’aquelles cases encara es 
mantenen, tot i que ara amb altres 
finalitats. A través d’un passeig de 
3,5 hores parlarem de com va néixer 
aquell passeig, qui vivia en aquelles 
cases, de l’antic asil per a cecs (avui 
CosmoCaixa). Un agradable passeig 
pels afores de Barcelona.
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CONFERÈNCIES

RELACIONS DE PARELLA   

DIMECRES 23 D’OCTUBRE 
A les 19 h
A càrrec de David Matamoros, psi-
còleg terapeuta Gestalt

Parlarem sobre les relacions de pare-
lla i sobre la relació interna de cadas-
cú de nosaltres amb l’energia pròpia, 
masculina i femenina.

LA PATERNITAT

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec d’Ester Clamosa, psicòloga 
clínica, membre de Pòrtic, Serveis Psi-
cològics per a la Comunitat.

Parlarem de quina és la funció del 
pare en l’estructura familiar. Veurem 
la filiació i el reconeixement d’un fill 
per part del pare. 
I ens preguntarem si hi ha un declivi 
de la funció paterna en l’actualitat.

QUAN LA VIDA ES PARALITZA. 
OBSESSIONS I FÒBIES

DILLUNS 9 DE DESEMBRE 
A les 19 h 
A càrrec de Laura Blanco i Carlos Car-
bonell, psicoterapeutes del Gabinet de 
Psicoteràpia

Comprovar si he tancat el gas de 
casa un cop i un altre, no poder viatjar 
en avió o pujar a un ascensor, dub-
tar constantment de tot… Les obses-
sions i les fòbies són dolències psíqui-
ques que afecten moltes persones, i 
es manifesten de múltiples maneres 

i es converteixen en un greu perjudi-
ci a les seves vides. Quan una mania 
es converteix en una obsessió? Quan 
una por real esdevé una fòbia? Quins 
serien els orígens que explicarien 
aquests símptomes neuròtics?

SUPERAR LES DEPENDÈNCIES 
AFECTIVES - EL CAMÍ CAP A RE-
LACIONS SANES I IGUALITÀRIES

DIMECRES 11 DE DESEMBRE 
A les 19 h
A càrrec de Mónica Timón

Per què si sé que la relació em fa 
patir, continuo? Amor o dependèn-
cia? Com detectar una dependència 
emocional? Per què caic en relacions 
de dependència? Com puc afrontar i 
superar una dependència emocional?
Reflexionarem sobre com el fet de 
ser dones i la socialització del gènere 
afecta i ha afectat la nostra manera de 
pensar i viure les relacions.
L’establiment de relacions sanes i 
igualitàries parteix d’un reconeixe-
ment i apoderament de les nostres 
identitats com a dones que afavoreix 
una trobada amb nosaltres mateixes 
i amb l’altre lliure d’estereotips i nor-
mes prefixades.
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MONOGRÀFICS

MÚSICA, POESIA I 
ESPECTACLES 

La programació pot patir canvis. Us 
recomanem que consulteu la nostra 
pàgina web o 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 MARIDATS. CAN DEU POESIA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “VERDADES 
OLVIDADAS”

CONCERT. PARAULES D’AMOR

DANSA I POESIA. CICLO DE PAISAJES POÉTICOS

SWING FOR WINGS 

NUESTROS POETAS

CINEMA I DEBAT. EL MONSTRE DE 
FRANKENSTEIN A TRAVÉS DE KARLOFF

TARDOR, POEMES I CANÇONS. 11a EDICIÓ

CONCERT. INSPIRATS PER LA NATURA

CONCERT DE NADAL

MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

G TI
RECITALS MARIDATS. CAN DEU 
POESIA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “VER-
DADES OLVIDADAS” 

El llibre Verdades olvidadas és el re-
sultat de convertir una desgràcia en 
una aventura apassionant. A partir 
d’un fet real, Andrés Oller escriu una 
novel·la de ficció (però molt actual i 
amb un ritme trepidant) que tracta so-
bre la lluita, la superació, la crueltat i 
l’esforç perquè la veritat prevalgui.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
DILLUNS 4 DE NOVEMBRE
DILLUNS 2 DE DESEMBRE
A les 19.30 h
A càrrec de Proartcat
facebook.com/Proartcat
twitter.com/Proartcat
proartcatpoesia.com

Recitals oberts a la participació i ma-
ridats amb vi. Iniciarem les sessions 
amb espectacles.
Octubre: dansa Dejà/Vu/La tieta a cà-
rrec de Nuria Serra.
Novembre: poemes teatralitzats a 
càrrec de Javier Gil.
Desembre: concert a càrrec de Fran 
Jiménez.

DIMECRES 16 D’OCTUBRE 
A les 19 h
A càrrec d’Andrés Oller
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES
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CONCERT. PARAULES D’AMOR

DIJOUS 17 D’OCTUBRE 
A les 19 h 
A càrrec de Romina Krieger, soprano 
i Olga Kovekina, pianista. 
Ho organitza: AECC
Preu: donació 

Amb motiu del Dia Internacional del 
Càncer de mama us oferim aquest 
concert que inclou òpera, sarsuela i 
cançó.

DANSA I POESIA. CICLO DE PAI-
SAJES POÉTICOS 

DISSABTE 19 D’OCTUBRE 
A les 19 h 
Ho organitza Proatcat

Aquest espectacle aborda dues pro-
postes. D’una banda, la presentació 
de versos càlids en moviment de la 
mà del poeta i artista Javier Busta-
mante.
De l’altra, els paisatges nòrdics freds 
s’improvisaran a partir dels textos de 
poetes com Menno Wigman e Ilse 
Starkenburg. Aquesta acció escènica, 
la portaran a terme Romain Chat, Aa-
rón Comino i Beatriz Pérez. 

.
NUESTROS POETAS

SWING FOR WINGS

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE  
A les 19.30 h 
A càrrec de Laboratori de Recerca 
Muscular i Funciò Mitocondrial, CE-
LLEX-IDIBAPS

Un grup de recerca et convida a ba-
llar swing una nit en la qual podràs 
conèixer de primera mà tots els rep-
tes als quals s’enfronten els pacients 
que pateixen alguna malaltia minori-
tària. Aquest esdeveniment formarà 
part de les activitats de divulgació 
per a la Marató de TV3, l’objectiu de 
la qual aquest any és captar fons per 
continuar donant a conèixer aquestes 
malalties.
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DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 
A les 19.30 h 
A càrrec d’Alodia Domínguez i 
Jaume Nadal 

Emotiu i intens recorregut per alguns 
dels poemes que més identifiquen els 
poetes que hem escollit i perquè en al-
gun moment les seves paraules, el seu 
compromís i el seu posicionament ètic i 
estètic han estat exemplars, sense obli-
dar que la seva contribució a la cultura 
i a la literatura han estat valorades de 
manera unànime per persones exper-
tes i el públic en general.
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

.
CINEMA I DEBAT. EL MONSTRE 
DE FRANKENSTEIN A TRAVÉS DE 
KARLOFF

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE 
A les 19.30 h 
A càrrec de Valeria Pedrosa i Jorge R. 
Ariza

Aprofitant que el 10 de novembre és 
el Dia Mundial de la Ciència us oferim 
aquesta activitat a partir d’una de les 
adaptacions cinematogràfiques més 
aclamades, protagonitzada per Boris 
Karloff i us convidem a la reflexió al vol-
tant de l’obra de Mary Shelley, autora 
de “Frankenstein o el modern Prome-
teu”. L’home, en el seu desig d’actuar 
com a Déu, intentarà tornar a la vida 
matèria morta. Aquest fet portarà terri-
bles conseqüències, tant per al cientí-
fic com per a la seva criatura.

TARDOR, POEMES I CANÇONS. 
11a EDICIÓ

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE 
A les 19.30 h 
A càrrec de Joan Camps, poeta, Raúl 
Parra, poeta, Guillem Serrano, pianis-
ta, i Daniel Felices, guitarrista, can-
tant i compositor.
Ho organitza: Proartcat

Espectacle poètic musical, on els pro-
tagonistes despullen les seves àni-
mes i ajunten els seus diferents mons 
per mostrar, sobre un mateix escena-
ri, el poder de la bellesa, de la música 
i de la paraula. Una fusió de principi a 
fi, un viatge a quatre bandes que bus-
ca ser carícia, crit, emoció i revolució. 

 
CONCERT. INSPIRATS PER LA NA-
TURA 

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
A les 19.30 h 
A càrrec de Fedor Veselov
Preu: taquilla inversa

Al llarg del temps, la natura ha estat 
una font important d’inspiració. El cel, 
les estrelles, la terra, l’aigua...Cada 
generació escolta i interpreta l’entorn 
natural a la seva manera. En aquest 
concert, es recopilen les obres de 
compositors de països i èpoques di-
versos, unides per un tema: la natura.
Fedor Veselov, nascut a Sant Peters-
burg, Rússia, va començar la seva 
carrera amb 12 anys i va guanyar di-
versos concursos nacionals i inter-
nacionals. Actua amb èxit per sales 
d’Europa i Rússia.

CONCERT DE NADAL
 
DIMECRES 18 DE DESEMBRE
A les 18 h 
A càrrec de Veus del Pirineu

Per desitjar-vos unes bones festes, 
podreu gaudir d’un concert de nada-
les de cant gregorià.
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AULA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE
LES CORTS 

EXPOSICIÓ     pàg. 13

L’AULA PER FESTA MAJOR!  pàg. 14

ACTIVITAT DE CIUTAT   pàg. 16

SORTIDES    pàg. 18

CONFERÈNCIES   pàg. 19

EL FICMA PRESENTA pàg. 20

TALLERS     pàg. 22

CONEGUEM EL PLANETA pàg. 23

SERVEIS   pàg. 24

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

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

EXPOSICIÓ 
G

FLORS
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EXPOSICIÓ

FLORS

DEL 4 AL 29 DE NOVEMBRE 
A càrrec de José Ramón Mosquera, au-
todidacta aficionat a la fotografia
Lloc: primer pis
Inauguració, divendres 8 de novembre, 
a les 19 h

Les flors, el seu color, la seva forma, 
la seva fragància, la seva textura... Mai 
deixen de sorprendre’ns. Són fràgils 
i efímeres, com la vida en el nostre 
planeta, on tot és passatger. La seva 
presència és indicador d’un ecosiste-
ma saludable i la seducció que des-
perten és fruit de milers de segles 
d’evolució. La seva contemplació i 
admiració són bàsiques per descobrir-
les, conèixer-les i apreciar les seves 
característiques úniques. A través de 
les flors, l’ésser humà ha expressat els 
sentiments més elevats, ha convertit 
les flors en símbols dins de la nostra 
cultura i ha creat rituals que ens aju-
den a comunicar-nos i generen un lli-
gam indissoluble. 
Les flors que apareixen en aquesta ex-
posició són el reflex de l’amor que hi 
sentim, del respecte per la naturalesa, 
amb l’única intenció de provocar un 
gaudir en observar-les.
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L’AULA PER FESTA 
MAJOR! 

G

ACTIVITAT FAMILIAR AL PARC DE CAN RI-
GAL: MENJADORES D’OCELLS AMB MATE-
RIAL REUTILITZAT

VISITA GUIADA A L’ATENEU DE FABRICACIÓ 
DIGITAL DE LES CORTS
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MENJADORES D’OCELLS AMB 
MATERIAL REUTILITZAT 

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
A les 11.30 h
A càrrec de l’associació Dekimba “Guar-
dianes del planeta” 
Lloc: parc de Can Rigal

Tot i viure en ciutats, convivim amb 
multitud d’animals que s’intenten 
adaptar a la vida urbana i a les cons-
tants modificacions de l’entorn. Fins i 
tot hi ha situacions en les quals trobar 
menjar se’ls fa difícil.
Per promoure una convivència res-
ponsable i l’apoderament infantil, 
proposem un taller de construcció de 
menjadores per a ocells amb materials 
reutilitzats que els infants poden repro-
duir fàcilment a casa, per ajudar a la 
biodiversitat i a la fauna urbana.
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L’AULA PER FESTA MAJOR!

L’Ateneu de Fabricació Digital és un 
espai de creació i formació, vinculat a 
les noves tecnologies i, en especial, 
a la fabricació digital en 3D, on ciu-
tadans i ciutadanes individuals, però 
també entitats, organitzacions, uni-
versitats i empreses, es poden impli-
car en un laboratori de creació digital.
El de les Corts va reobrir-se el mes 
de febrer del 2017 després d’unes 
obres de remodelació, i ara compar-
teix espai amb la nova biblioteca del 
districte, la biblioteca Montserrat Abe-
lló. Així, la biblioteca i l’Ateneu com-
parteixen espai i recursos i potencien 
recíprocament les seves dinàmiques i 
permeten accedir millor a la informa-
ció i el coneixement.

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
A les 17 h
Lloc de trobada: carrer Comtes de 
Bell-lloc, 192
Cal inscripció prèvia al centre cívic 
Can Deu

VISITA GUIADA A L’ATENEU DE 
FABRICACIÓ DIGITAL DE LES 
CORTS 
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ACTIVITAT DE CIUTATACTIVITAT DE 
CIUTAT

RENOVA LA TEVA ROBA 

G RENOVA LA TEVA ROBA 

Entrega de roba: de l’11 al 15 de 
novembre,de 10 a 12 h i de 17 a 19 h.
Intercanvi de roba: dimarts 19 de no-
vembre, de 17 a 19.30 h

Ja és aquí una nova edició del Re-
nova la teva roba! Més de 30 equipa-
ments i entitats de la ciutat participen 
en aquest intercanvi de roba arreu 
de Barcelona. Renova la teva roba 
és una xarxa d’intercanvi de la roba 
que ja no fem servir, però que està 
en bon estat, i que promou el consum 
responsable, la prevenció de residus i 
la sostenibilitat. Es fa a la primavera i 
a la tardor en diversos equipaments i 
entitats de la ciutat i hi pot participar 
tothom que ho vulgui.
No et perdis tota la informació i el 
mapa dels equipaments a la publica-
ció especial de l’esdeveniment.
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ACTIVITAT DE CIUTAT
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El documental UseLess es propo-
sa descobrir perquè els residus 
d’aliments i roba s’han convertit en un 
problema social i ambiental molt se-
riós, i què podem fer-hi. A través dels 
ulls d’una mare jove islandesa que in-
tenta entendre el problema i canviar 
els seus costums, veiem una sèrie 
d’entrevistes a experts, dissenyadors, 
activistes i productors que aboquen 
llum sobre aquest tema i ofereixen 
nombroses solucions a l’audiència: 
uns petits ajustaments en els nostres 
hàbits poden generar un gran impacte 
positiu en el nostre planeta.

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
A les 18 h
Any: 2018
País: Islàndia
Durada: 50 min
Idioma: VOSE
Direcció: Rakel Gardarsdóttir, Ágústa 
M. Ólafsdóttir
Gènere: documental
Cedit pel Festival Internacional de Ci-
nema de Medi Ambient (FICMA)

DOCUMENTAL: USELESS
Amb motiu de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus 
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MONOGRÀFICS

SORTIDES

Per poder fer les sortides cal inscriure-
s’hi i demanar la llicència federativa 
trucant al telèfon 934 544 056, els di-
marts, 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, un litre d’aigua, i 
àpat i aliments per anar picant.

Documentació necessària: DNI / Cat
Salut / targeta federativa obligatòria.

Ho organitza: Centre Excursionista Àli-
ga

BAGES

BARCELONÈS. SERRA DE MARINA

BAIX LLOBREGAT

G

SORTIDES

BAGES

DIMECRES 2 D’OCTUBRE
A les 7.15 h
Punt de trobada: taquilles de la plaça 
d’Espanya
Transport: FGC + cremallera de 
Montserrat
Dificultat: mitjana-alta
Desnivell: 400 m de pujada + 400 m
de baixada
Travessa: monestir de Montserrat / 
canal del Gat / camí de la Rel / canal 
Plana / ermita de Sant Salvador 

BARCELONÈS. SERRA DE LA MA-
RINA

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE
A les 7.30 h
Punt de trobada: taquilles de la Sa-
grera
Transport: RENFE
Dificultat: mitjana-alta
Desnivell: 300 m de pujada + 300 m
de baixada
Travessa: Vallbona / Puig Castellar / 
Sant Jeroni de la Murtra / Can Ruti / 
Font de l’Amigó / Sant Pere de Reixac 

BAIX LLOBREGAT

DIMECRES 4 DE DESEMBRE
A les 8 h
Punt de trobada: Zona Universitària, 
línea verda, a l’andana
Transport: Metro línea 9
Dificultat: baixa
Desnivell: sense desnivell
Travessa: Delta del Llobregat
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CONFERÈNCIESMONOGRÀFICS

CONFERÈNCIES 

LA MEDICINA QUE TREPITGEM

CONÈIXER L’ALTERNATIVA A LA INDÚS-
TRIA CONVENCIONAL. PRESENTACIÓ DE 
PRODUCTES COSMÈTICS I COMPLEMENTS 
NUTRICIONALS EXCLUSIVAMENT DE BASE 
NATURAL

G
LA MEDICINA QUE TREPITGEM 

Algun cop t’has aturat a observar les 
herbes espontànies que creixen per 
la ciutat i que anomenem despecti-
vament “males herbes”? En aquesta 
xerrada, us presentarem aquestes 
petites herbetes que amaguen un 
enorme potencial medicinal, i en co-
neixereu els usos i aplicacions.

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

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

La gran medicina de les petites 
herbes

DIMARTS 8 D’OCTUBRE 

Taller d’alcoholaturs d’herbes me-
dicinals per a ús extern

DIMARTS 22 D’OCTUBRE

En aquest taller aprendreu a elaborar 
un líquid d’herbes i a descobrir les se-
ves propietats i usos i, a més a més, 
us el podreu emportar a casa.

TI

De 18 a 19.30 h
Preu: taquilla inversa
A càrrec de Sofi, estudiant i practicant 
d’herboristeria tradicional

Les herbes que trepitgem i que abun-
den a la ciutat amaguen grans pro-
pietats medicinals. En aquesta xerra-
da coneixeràs les seves propietats i 
usos.
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CONFERÈNCIES
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RINGANA: CONÈIXER L’ALTERNA-
TIVA A LA INDÚSTRIA CONVENCIO-
NAL. PRESENTACIÓ DE PRODUC-
TES COSMÈTICS I COMPLEMENTS 
NUTRICIONALS EXCLUSIVAMENT 
DE BASE NATURAL 

DIMARTS 29 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Cristina Santamaria i 
Montse Lluch

La nostra visió és permetre a totes 
les persones una nova vida en un 
món millor i més saludable, crear una 
sinergia entre els productes, l’alta 
tecnologia i la naturalesa pura. En 
aquesta xerrada us presentarem tots 
els nostres productes.
Blog:https://cristiduch.wordpress.com
Instagram: cristiduch_ringana
Web Ringana:cristiduch.ringana.com
Facebook: cristiduch.ringana

EL FICMA 
PRESENTA

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

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

HONDAR 2050

FOOD CITY: FEAST OF THE FIVE BO-
ROUGHS 

G
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EL FICMA PRESENTA

HONDAR 2050 

DIMARTS 15 D’OCTUBRE
A les 18 h
Any: 2018
País: Espanya
Durada: 45 min
Idioma: castellà
Direcció: Cesare Maglioni
Gènere: documental
Cedit pel Festival Internacional de Ci-
nema de Medi Ambient (FICMA)

Al Carles, artista plàstic del País Basc, 
li agrada practicar surf. Quan surt de 
l’aigua, acostuma a recollir petits tros-
sets de plàstic i brossa que es troba a 
la sorra i entre les roques, i se’ls em-
porta al seu taller. Un dia, s’adona que 
ha acumulat nombrosos materials, 
brossa amb històries per explicar, 
d’edats i procedències diferents, i que, 
tot i això, tenen alguna cosa comuna: 
han acabat el seu camí a la mateixa 
platja. A poc a poc, quasi sense ado-
nar-se’n, el Carles comença un viat-
ge personal de sensibilització sobre 
el problema de la brossa marina que 
el portarà a investigar perquè i com 
els plàstics acaben al mar. Al mateix 
temps, i per expressar la frustració 
que aquesta situació li provoca, amb 
aquesta brossa acumulada comença 
a crear una sèrie d’obres plàstiques 
en què l’art es relaciona amb el con-
sum, la globalització i el materialisme 
de la nostra societat moderna.
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FOOD CITY: FEAST OF THE FIVE 
BOROUGHS 

DIMARTS 10 DE DESEMBRE
A les 18 h
Any: 2016
País: Islàndia
Durada: 20 min
Idioma: VOSE
Direcció: Matthew Fleischmann, Lars 
Fuchs
Gènere: documental
Cedit pel Festival Internacional de Ci-
nema de Medi Ambient (FICMA)

En un passat no molt llunyà, tots els 
aliments eren locals. De fet, hiperlo-
cals: si no els cultivaves tu mateix o 
no els trobaves, no menjaves. Avui, 
els nostres aliments són hiperglobals: 
siguis on siguis, pots accedir a men-
jar de qualsevol racó del món. ¿Com 
seria el retorn a l’hiperlocalisme avui 
en dia, ara que més de la meitat de la 
població mundial viu a les ciutats? En 
Food City: Feast of the Five Boroughs 
els cineastes Matthew Fleischmann i 
Lars Fuchs s’esforcen –desafiant-se 
a si mateixos- per aconseguir servir 
un menjar de quatre plats per a vuit 
persones utilitzant només ingredients 
cultivats o recollits en els cinc comtats 
de la ciutat de Nova York.
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TALLERS

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

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

G

RESIDU ZERO

CULTIUS DE TARDOR, PROTECCIÓ DEL 
FRED I LES PLUGES

CULTIUS D’HIVERN,  PLANTES FÀCILS DE 
CULTIVAR AMB POCA LLUM

TALLERS

RESIDU ZERO 

DIMARTS 1 D’OCTUBRE
A les 18 h
A càrrec de Campanya de Millora de 
Neteja Barcelona

L’estratègia del residu zero es basa 
en la prevenció, la reducció de ge-
neració de residus, la reutilització i 
la recollida selectiva, amb una aten-
ció especial a la matèria orgànica. 
Tot això es pretén assolir mitjançant 
la corresponsabilitat ciutadana, de 
manera que s’impliqui en una gestió 
òptima dels residus. Aquest taller ens 
ajudarà a avaluar i identificar quines 
pràctiques podem millorar del nostre 
dia a dia: a casa, a la feina i a l’hora 
de fer la compra.

TALLERS D’HORTICULTURA UR-
BANA A L’HORT DE CAN DEU 
OBERTS AL PÚBLIC! 

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

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-ne alternati-
ves? Us falta experiència per saber 
què plantar, quan fer-ho i com? En 
aquests tallers pràctics resoldrem to-
tes aquestes qüestions i moltes més!
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Cultius de tardor, protecció del fred 
i les pluges

DIMARTS 5 DE NOVEMBRE
De 16.30 a 18 h

Cultius d’hivern, plantes fàcils de 
cuidar amb poca llum

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE
De 16.30 a 18 h

TALLERS

CONEGUEM EL 
PLANETA
Per a més informació, contacteu amb la 
persona responsable de l’aula a 
raquelgarcia@lleuresport.cat.

AULA METEO 

HORT SENSE BARRERES 

UNS VEÏNS BEN VIUS

G
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CONEGUEM EL PLANETA

AULA METEO

L’estació meteorològica de Can Deu 
ens permet una aproximació a la me-
teorologia en viu. Podem seguir en 
directe quin temps fa al barri de les 
Corts, així com obtenir les dades i 
generar gràfics històrics per veu-
re l’evolució al llarg del temps. Amb 
aquesta iniciativa volem oferir, tan al 
públic general com a les escoles, una 
eina pedagògica i experimental, per 
conèixer de primera mà com treballen 
els i les professionals i despertar la 
curiositat pel nostre entorn. 

HORT SENSE BARRERES

Des de l’aula volem continuar amb 
aquest projecte i vincular-lo a un altre 
que acabem d’iniciar, “L’hort en comu-
nitat”. 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.

UNS VEÏNS BEN VIUS A LES CORTS

Molts cops marxem lluny de la ciutat 
per contemplar la natura, però dins de 
la ciutat també podem fer nombroses 
observacions d’ocells i conèixer la di-
versitat 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. 

MONOGRÀFICS

SERVEIS DE 
L’AULA
D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL DE 
LES CORTS 

MOTXILLA “PETITS CIENTÍFICS”

MOTXILLA “EL VERD A CASA”

MOTXILLA “PAPER RECICLAT”

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES

DUBTES DE MEDI AMBIENT

CONEIX EL TEMPS DE CAN DEU

G

Per a qualsevol dubte sobre l’aula, podeu 
trucar al 934 101 007, escriure al correu 
electrònic
raquelgarcia@lleuresport.cat o bé fer-vos 
seguidors de
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu i 
twitter.com/AulaAmbientalLC.
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MOTXILLA “PETITS 
CIENTÍFICS”

Préstec gratuït: podreu experimentar des 
de casa amb els més petits gràcies a 
aquest lot de petites investigacions.

MOTXILLA “EL VERD A CASA”

Préstec gratuït: tot el necessari per omplir 
la vostra llar de verd amb activitats diverti-
des per fer en família.

MOTXILLA “PAPER RECICLAT”

Préstec gratuït: utensilis per fer paper re-
ciclat 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

Voleu conèixer quin temps fa a les Corts? 
Podeu entrar a aulameteo.cccandeu.cat i 
consultar les dades meteorològiques en 
viu. 

SERVEIS
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CICLE DIJOUS JAZZ

SPRING SISTERS
 
DIJOUS 3 D’OCTUBRE

En un jardí on sempre és primavera, 
dues veus harmonioses floreixen ra-
diants i fresques, gràcies a les precises 
notes dels músics. Aquí trobarem fragàn-
cies jazzeres i perfums de swing, en un 
ambient ple d’alegria i musicalitat.
Swing jazz elegant i amb una presència 
molt acurada. Veus elegants i grans ins-
trumentistes per a una proposta ben di-
ferent. 

Emi Bueno: veu / Gabriela Grabowsky: 
veu / Juanjo Fernández: piano i arran-
jaments / Alejandro García: contrabaix / 
Jose Luís Garrido: bateria
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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 mateixa setmana del concert i 
fins que se n’exhaureixin les entrades.
Lloc:  jardí
Preu: 8 €
Preu reduït: 4 € (per a joves i infants en edats com-
preses entre 6 i 35 anys). Els menors de 6 anys no 
podran ocupar seient.
Aforament limitat
Normativa:
•  Cada persona podrà comprar un màxim de sis en-
trades.
• En el moment de l’adquisició de l’entrada podrà es-
collir localitat (en els concerts que se celebrin al jardí).
• Les persones que no superin el nombre màxim de 
localitats d’una taula, hauran de compartir-la amb al-
tres persones fins que es completi.
• La distribució de les taules al jardí serà de quatre 
i sis cadires, amb la possibilitat d’acomodar una 
persona més, sempre que vagi amb una altra per-
sona que formi part de la taula.(exemples: taula de 
quatre: dos+dos, dos+tres, tres+dos, dos+un+dos, 
dos+un+un, i en una taula de set podran ser: 
quatre+tres, dos+dos+tres, dos+dos+dos, cinc+dos).
• 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 meteorològiques des-
favorables, els concerts que es facin al jardí es traslla-
daran a la sala d’actes. La numeració de les entrades 
adquirides en els concerts fets al jardí no tindrà valide-
sa 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
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TALLERSMONOGRÀFICS

TALLERS

Per causes alienes al centre, el pro-
fessorat pot canviar.

HUMANÍSTICS I
CIÈNCIES SOCIALS  pàg. 28

COMUNITAT DIGITAL  pàg. 30

ARTS PLÀSTIQUES  pàg. 30

LLENGÜES  pàg. 32

ARTS ESCÈNIQUES: DANSES 
I TEATRE  pàg. 33

SALUT I BENESTAR  pàg. 34

MÚSICA I VEU  pàg. 39

FAMILIARS  pàg. 39

TALLERS ORGANITZATS 
PER ENTITATS  pàg.40

 

P
INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 5 DE SETEMBRE
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i
de 16 a 21 h
Inici d’activitats: dimarts 1 d’octubre
Finalització d’activitats: divendres, 
20 de desembre
Període de devolucions (sense jus-
tificant): del 5 al 13 de setembre

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la nor-
mativa següent:
• Es considerarà que la plaça està ocupada quan
s’hagi efectuat el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia i de manera presen-
cial, per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà 
plaça per telèfon.
• A partir de les 9.00 h es repartirà un número per 
persona; a cada número li correspondrà una franja 
horària per fer la inscripció. Una vegada tingueu el nú-
mero, no cal que us quedeu al centre. Torneu dins de 
l’horari assignat.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres 
tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones 
més.
• La direcció del centre es reserva el dret de suspen-
dre les activitats que no tinguin un nombre mínim de 
participants.
• El pagament del taller es farà amb targeta o per im-
posició 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 que-
darà 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 (Servei d’Ocupació de Catalunya) i 
l’empadronament. Caldrà que empleneu i signeu un 
document indicant que ens proporcioneu aquesta do-
cumentació.
• Tanmateix, les persones residents al municipi amb 
algun tipus de discapacitat tindran una reducció se-
gons diversos 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 du-
rant 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 devo-
lució íntegra del pagament 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 els cursos en què el nombre de sessions sigui 
imparell, aquest percentatge serà del 60%. Una ve-
gada 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 festius següents: 
12 d’octubre, 1 de novembre i 6 de desembre.
• El material fungible que sigui necessari per al taller
serà 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 de les 
persones usuàries.
Per aquest motiu, us demanem que no deixeu al cen-
tre 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 re-
lacionada amb la pèrdua de la memòria, un trastorn
o que segueixin algun tipus de tractament que pugui
alterar la seva capacitat psicomotriu o cognitiva hau-
ran 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’ho-rari de realització de l’activitat, de manera que 
és aconsellable que aquestes persones vagin acom-
panyades quan entrin i surtin de l’aula on s’imparteix
l’activitat.
• La inscripció a un taller significa l’acceptació d’a-
questa normativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
 

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

TALLERS

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES
SOCIALS

HISTÒRIA DE CATALUNYA I: Els 
orígens

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 17 a 18.30 h

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres, de 17 a 18.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Jordi Pisa

En aquest curs repassarem els pri-
mers episodis de la història de Ca-
talunya: el període de les cultures 
iberes mediterrànies, l’arribada dels 
romans i els orígens dels comtats ca-
talans, períodes en els quals es van 
anar assentant les bases per a la fu-
tura història de Catalunya.
Aquest curs és la primera part d’una 
sèrie de cursos en els quals tractarem 
la història de Catalunya des dels seus 
orígens d’una forma més profunda i 
detallada per entendre millor la reali-
tat actual.

L’ART DE L’ANTIGA ROMA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, d’11 a 12 h
Preu: 49,73 €
Professional: Amanda Hernández

Farem un recorregut per l’antiga
Roma des dels seus inicis passant
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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 vuit sessions 
en comptes de deu.

En aquest taller farem rutes i sessions
d’aula espectaculars on aprendrem
història, anècdotes i moltes coses
més.
El taller es compon de quatre sortides 
(9,5h) i quatre sessions d’aula (6h) 
d’aula.

per la República fins la caiguda de
l’Imperi romà i així descobrir la seva
cultura i la seva vida quotidiana.

L’IMPRESSIONISME

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 12 a 13 h
Preu: 49,73 €
Professional: Amanda Hernández

Farem un recorregut pel moviment ar-
tístic de l’impressionisme, començant 
pels seus inicis, passant pel seu mo-
ment més important fins a la seva di-
fusió per tot Europa.

CREACIÓ LITERÀRIA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres, de 17.30 a 19 h
Grup d’iniciació: dimecres,
de 19 a 20.30 h 
Preu: 74,60 € + 2,01 € de material 
(en concepte de fotocòpies)
Professional: Sergio Zeni i Ariadna 
Salvador

ANEM FENT HISTÒRIA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 19 DE 
NOVEMBRE
Grup A: Dimarts, de 10 a 11.30 h
DEL 3 D’OCTUBRE AL 21 DE 
NOVEMBRE
Grup B: Dijous, de 10 a 11.30 h
Preu: 77,08 €
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Tècniques per escriure i desenvolu-
par la capacitat artística.
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FOTOGRAFIA CREATIVA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 18.30 a 20 h
Preu: 74,60 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals

Tens coneixements bàsics de fotogra-
fia o has fet el taller d’iniciació a la cà-
mera fotogràfica digital i vols ampliar 
els teus coneixements? Aquest és el 
teu taller.

ARTS PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 10.30 a 12 h
Grup B: dilluns, de 12 a 13.30 h
Grup C: dilluns, de 16.30 a 18 h
Grup D: dilluns, de 18 a 19.30 h
Grup E: dilluns, de 19.30 a 21 h
Preu: 74,60 €
Professional: Jesús Teodoro Martín

Treballarem tècniques diferents: oli, 
aquarel·la, carbó, en funció de l’inte-
rès de cada persona.

ESTAMPACIÓ TÈXTIL

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Dilluns, de 16 a 17.30 h

COMUNITAT DIGITAL

BENVINGUTS/UDES
A LA FOTOGRAFIA

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: Dilluns, de 18.30 a 20 h

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup B: dijous de 20 a 21.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Rodrigo Stocco
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals.

Dirigit a totes les persones que tinguin
càmera fotogràfica digital. 

CLUB DE FOTOGRAFIA

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Preu: 74,60 €
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 fo-
tos dels alumnes i de grans fotògrafs,
sortides fotogràfiques, visites a exposi-
cions, etcètera.
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Preu: 74,60 €
Professional: Alícia Corripio

Dissenya sobre qualsevol superfície
de roba.

GANXET INICIACIÓ

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 17 a 18 h
Preu: 49,73 €
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.

GANXET MITJÀ

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

PINTURA AMB AQUAREL·LA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Jesús Teodoro Martín

Aprèn aquesta tècnica de pintura.

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 16 a 18 h
Preu: 99,46 €
Professional: Adrià Llahí

Treballarem tècniques diferents: oli, 
aquarel·la, carbó, entre d’altres.

PATCHWORK

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 16 a 18 h
Preu: 99,46 €
Professional: Alícia Corripio 

Recuperar la tradició de treballar amb 
fil i agulla a mà. Aprendre tot el que 
es pot fer jugant amb robes de colors, 
estampats i textures.
Fer vànoves, coixins, cortines, tapis-
sos, camins de taula, bosses, etcète-
ra. I conèixer la importància de triar bé 
la gama de colors abans de començar 
a fer un treball.
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LLENGÜES

ITALIÀ

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Conversa: dilluns, de 12.30 a 13.30 h

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Iniciació: dimecres, de 18.30 a
19.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Sarah Caruso

ALEMANY

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Iniciació: dimecres de 10 a 11 h
Nivell conversa dimecres, d’11 a 
12 h
Nivell mitjà: dimecres de 12 a 13 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Arthur Häring

RUS

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Nivell mitjà: dimarts, d’11.30 a 
12.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Lyubov Ivanovna La-
vrova

SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA

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

Recorregut per la història i els llocs més 
interessants de les ciutats italianes.

FRANCÈS

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Nivell iniciació: divendres, de 10 a 
11 h
A través d’activitats orals i escrites i 
amb un punt lúdic, ens iniciarem en la 
llengua francesa per tal de poder co-
mençar a comprendre-la i fer-la servir. 

Nivell mitjà A: divendres, d’11 a 12 h
Nivell mitjà B: divendres, de 12.30 a 
13.30 h
Amb una petita base de francès po-
dem fer més coses: introduir conver-
ses i exercicis més interessants, i poc 
a poc descobrir aspectes lingüístics i 
culturals d’aquest idioma.

Nivell conversa: divendres, de 13.30 
a 14.30 h
Un curs per parlar i perfeccionar la 
llengua francesa de manera dinàmi-
ca, ampliant vocabulari, gramàtica i 
estratègies comunicatives.

Preu: 49,73 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Professional: Valerie Hocq
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ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE

DANSA CONTEMPORÀNIA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 20.30 a 22 h
Preu: 74,60 €
Professional: Emanuele Sasso

Basada en la dansa clàssica i amb in-
fluències de la dansa moderna i post-
moderna.

BALLS DE SALÓ AMB PARELLA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Nivell mitjà: dimarts, de 19.30 a 
20.30 h

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Nivell avançat: dimecres, de 19.30 
a 20.30 h

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
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.

MODERN JAZZ

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 74,60 €
Professional: Emanuele Sasso

Una explosió de moviments i sensa-
cions al ritme de la música més actual
i variada.

TEATRE

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 21 a 22 h
Preu: 49,73 €
Professional: Ives Damian Laboire

Curs teòric i pràctic en què es treba-
llarà d’Èsquil a Shakespeare.

SEVILLANES

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Iniciació : dijous, de 18 a 19 h 
Nivell avançat: dijous, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Professional: Isabel Oliva

SWING SOLO

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE
DESEMBRE
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Swing Les Corts



34

TALLERS

Curs per gaudir, sense necessitat de 
parella, dels diferents estils del swing, 
els passos, el ritme i la seva màgia. 

SWING AMB PARELLA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE
DESEMBRE
Divendres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Swing Les Corts
Observacions: cal inscriure-s’hi amb 
parella.

Curs per gaudir en parella dels dife-
rents estils del swing, passos, ritme i 
la seva màgia. 

SALUT I BENESTAR

IOGA NIL

DEL 2 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns i dimecres, de 9.30 a 
10.15 h
Grup B: dilluns i dimecres, de 10.15 
a 11 h
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

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h
Grup D: dilluns, de 12.30 a 13.30 h

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
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.

MINDFULNESS I ACTITUD 
POSITIVA

DE L’ 1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 18.30 a 20 h
Preu: 74,60 €
Professional: GrupTrobat

El mindfulness és la capacitat huma-
na bàsica de poder estar en el present 
i recordar-nos d’estar en el present, 
és a dir, constantment estar tornant 
en l’aquí i l’ara. És el trànsit cap a una 
actitud positiva.
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ASHTANGA VINYASA IOGA

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Professional: Paolo Petrucci

DE L’ 1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Grup C: dimarts, de 20 a 21 h
Professional: Paolo Petrucci

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
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 d’una manera més dinàmica. 
Amb la pràctica s’arriba a poc a poc 
a un estat de meditació en moviment.

OSTEOPILATES

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Professional: Gladys Cuéllar

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup B: dimecres, de 19 a 20 h
Professional: Air Active

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup C: dijous, de 19 a 20 h
Professional: Gladys Cuéllar

Preu: 49,73 €

Pensada per a persones de 40 a 50 
anys en endavant. Enfortiment dels os-
sos i prevenció de possibles fractures.

MARXA NÒRDICA I SALUT

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Nivell I: dijous, de 20.30 a 22 h                     

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Nivell 0: divendres, de 11.30 a 13 h 

Preu: 74,60 €
Professional: Nordic Walking Terapèutic
Observacions: cal dur calçat i roba cò-
modes i ampolla d’aigua.

Sortides a les proximitats de Barcelona.
Desplaçaments a càrrec dels usuaris i 
usuàries.
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IOGA PER A TOTHOM

DE L’1 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
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

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
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 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup C: dimecres, de 20 a 21 h
Professional: Diego Carmona

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup F: dijous, de 17 a 18 h
Professional: Marina Pagliara

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
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. Unes sessions que no 
deixen de banda la importància de la 

respiració i la mirada.

TAITXÍ

DE L’1 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimarts i dijous, d’11.15 a 
12 h
Grup B: dimarts i dijous, de 12 a 
12.45 h
Preu: 74,60 €
Professional: Néstor Gabriel Puentes

PILATES

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE 
DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Professional: Gladys Cuéllar

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
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 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h
Professional: Emanuele Sasso

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Professional: Núria Carmona
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DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup G: dijous, de 21 a 22 h
Professional: Ana Esteve

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup H: divendres, de 19.30 a 20.30 h
Professional: Núria Carmona

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup J: dijous, de 18 a 19 h
Professional: Gladys Cuéllar

Preu: 49,73 €

Conjunt d’exercicis per millorar la con-
dició física, el control i la concentració.

ESTIRAMENTS

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: María Isabel Sarrio

Manteniment i correcció del nostre 
cos.

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A MÉS
GRANS DE 60 ANYS

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Grup A: dimecres, de 9.30 a 10.30 h

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30 h

Preu: 41,10 €
Professional: Núria Carmona

Gimnàstica suau que combina una
sèrie d’exercicis.

TXIKUNG

DEL 2 D’OCTUBRE AL 13 DE 
DESEMBRE
Dimecres i divendres, de 10.30 a
11.30 h
Preu: 99,46 €
Professional: Albert González

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

ZUMBA

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sant Andreu Pas a Pas
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GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: M. Isabel Sarrio

Manteniment orientat a aquestes 
parts del cos.

PILATES FASCIA

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Núria Carmona

Aprèn a entendre com els principis
del pilates fascial es poden integraren 
el teu treball diari.
Els quatre principis bàsics i beneficis 
són rebot elàstic, estirament fascial, 
refinament sensorial i relaxació fas-
cial.

PILATES BARRE

DEL 3 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Divendres, de 9.30 a 1.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Núria Carmona

És un programa d’intensitat i dina-
misme, on treballaràs el cos de for-
ma completa. Millorarem la força, la 
flexibilitat, la resistència, la tonicitat 
muscular, el treball cardiovascular, 
l’estabilitat dinà mica i la coordinació.

IOGA INTEGRAL

DEL 3 D’OCTUBRE AL 5 DE 
DESEMBRE
Grup A: dijous, de 16 a 17 h
Grup B: dijous, de 20 a 21 h
Professional: Marina Plagliara

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup C: 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 purifi-
car i controlar el cos i la ment.

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Grup A: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30 h                         
Grup C: divendres, de 16.30 a 17.30 h
Grup D: divendres, de 17.30 a 18.30 h                        
Grup E: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 49,73 € + 2 € de material (en con-
cepte de fotocòpies)
Professionals: Sara Alcón

Tècniques i exercicis per retenir infor-
mació.
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TALLERS

MÚSICA I VEU

GUITARRA

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
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

GUITARRA INICIACIÓ

DE L’1 D’OCTUBRE AL 3 DE 
DESEMBRE
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 49,73 €
Professional: Sebastián Nicolás

CANT

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 49,73 €
Professional: Nickita Val

Treballarem l’aspecte musical de cada
persona a través de la veu i el cos. 
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FAMILIARS

MÚSICA PER ALS INFANTS

DEL 2 D’OCTUBRE AL 4 DE 
DESEMBRE
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 acom-
panyats d’una persona adulta
Preu: 49,73 €
Professional: Nickita Val

Estimulació musical per al desenvolu-
pament de l’infant.
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TALLERS ORGANITZATS 
PER ENTITATS

ANGLÈS. ASSOCIACIÓ CULTU-
RAL I RECREATIVA LES CORTS

INSCRIPCIONS

18 I 25 DE SETEMBRE DE 10 A 13 h 
I DE 18.30 A 21 h
19 DE SETEMBRE, DE 10 A 13 h
30 DE SETEMBRE, DE 18.30 A 21 h
Tallers 1 h setmanal: 60 € + 1 € de ma-
terial (en concepte de fotocòpies)
Tallers 1,5 h setmanals: 62,50 € + 2,50 
€ de material (en concepte de fotocò-
pies)
Ho organitza: Associació Cultural i 
Recreativa Les Corts
Per a més informació, truqueu al 
690 111 689.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Les inscripcions seran per ordre 
d’arribada. Una persona pot fer, com 
a màxim, dues inscripcions.
En cap cas es reservarà plaça per te-
lèfon.
La direcció es reserva el dret de sus-
pendre l’activitat que no tingui un 
nombre mínim de participants.
El pagament del taller es farà el ma-
teix dia de les inscripcions, en efectiu.

DEL 8 D’OCTUBRE AL 10 DE 
DESEMBRE
Conversa nivell mitjà: 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

DEL 9 D’OCTUBRE A L’11 DE 
DESEMBRE
Beginners 1: 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 10 D’OCTUBRE AL 12 DE 
DESEMBRE
Elementary: dijous, de 10 a 11.30 h
Upper-intermediate 2: dijous, d’11.30 
a 13 h

DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE 
DESEMBRE
Conversa nivell bàsic: divendres, de 
15.30 a 16.30 h
Beginners 2: divendres, de 16.30 a 18 
h
Preintermediate: divendres, de 18 a 
19.30 h

TALLERS
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MONOGRÀFICS

QUÈ HAIG DE FER 
SI… 

QUÈ HAIG DE FER SI… 

VULL FER PROPOSTES 
DE CURSOS I TALLERS 

Cal que enviïs el 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, ETCÈTERA) 

Cal que enviïs la teva proposta a 
raquelgarcia@lleuresport.cat.

VULL FER PROPOSTES 
DE MÚSICA JAZZ 

Cal que enviïs la teva proposta, així 
com un enllaç de web, YouTube, etcète-
ra, 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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MONOGRÀFICS

VOLS PARTICIPAR, 
ACTIVAMENT, EN 
ELS PROJECTES 
DEL CENTRE?  

PROJECTES

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

GRUP MOTOR KM0

GRUP MOTOR JAZZ10

HORT EN COMUNITAT

RECICLART !

COMISSIÓ PARTICIPATIVA
COL·LECTIUS&CO

L’OBRADOR DE TALLERS

    

GRUP MOTOR KM0

Si ets expert o experta en canvi climàtic, 
recursos, residus, o si pertanys a al-
guna organització, associació, grup de 
recerca o equipament dins de l’àmbit 
del medi ambient i vols participar i de-
cidir 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 raquelgarcia@lleuresport.cat.

GRUP MOTOR JAZZ10

Si ets músic consolidat/ada o emer-
gent, estudiant o crític/a musical, 
anima’t a formar part d’aquest grup 
amb l’objectiu de crear un espai de re-
flexió i elaborar nous projectes. Si vols 
formar-ne part, fes un clic al bàner del 
Grup Motor Jazz10 que trobaràs al cc-
candeu.com o posa’t en contacte amb 
nosaltres a través de l’adreça electrò-
nica
martacorcoles@lleuresport.cat.
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PROJECTES

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 i entitats del barri, així 
com particulars i famílies puguin tenir 
contacte amb les taules de cultiu, res-
ponsabilitzar-se’n i tenir cura de man-
tenir-les 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
raquelgarcia@lleuresport.cat.

COMISSIÓ PARTICIPATIVA 
COL·LECTIUS&CO  

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

L’OBRADOR DE TALLERS  

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 
a fer-los.
L’objectiu és poder oferir tot allò que 
respongui a unes necessitats ciutada-
nes. Si voleu fer-hi propostes, feu clic 
al bàner “L’Obrador de Tallers” a 
cccandeu.com o contacteu amb no-
saltres a través de 
ciscorosich@lleuresport.cat.
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PROJECTES

CULTURA&CO

Si ets un/a artista emergent, amateur 
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-hi propostes, feu clic al 
bàner “Cultura&Co” a cccandeu.com 
o contacteu amb nosaltres a través de 
elisabetberges@lleuresport.cat.
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MONOGRÀFICS

ALTRES SERVEIS  

BOOKCROSSING

CESSIÓ D’ESPAIS AMB PREU PÚBLIC

ESPAI OBERT

BUTLLETÍ DIGITAL

XARXES SOCIALS

ESPURNA FEST

Aquest projecte és una plataforma per 
donar a conèixer artistes amateurs 
de qualsevol tipus de disciplina de les 
arts escèniques. El primer dilluns de 
cada mes fem un recital poètic, obert 
a la participació, organitzat per Proart-
cat. T’oferim l’espai, trenta minuts (de 
19.30 a 20h) per mostrar el teu talent 
dins d’aquest esdeveniment mensual, 
que ja compte amb un públic fidel.
Si és del vostre interès feu clic al ba-
ner “Espurna Fest.” a cccandeu.com o 
contacteu amb nosaltres a través de 
martacorcoles@lleuresport.cat.
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ALTRES SERVEIS 

BOOKCROSSING

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!

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 
podeu llegir fer treballs... i, si porteu 
l’ordinador, podeu avançar tasques. 
És 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.

BUTLLETÍ DIGITAL

Si voleu rebre setmanalment l’agenda
de les activitats que es fan, entreu 
a la pàgina web cccandeu.com i 
feu la subscripció al nostre butlletí 
informatiu.

XARXES SOCIALS

Podeu estar al dia de tot el que fem
si ens seguiu i feu clic a “M’agrada” a:
Facebook Centre Cívic: facebook.
com/cciviccandeu/
Facebook Aula Ambiental: facebook.
com/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
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MONOGRÀFICS

ENTITATS  
ENTITATS

ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL  

Proartcat. Fundada per a la difusió
de l’art poètic
Can Deu Poesia - Recitals oberts a la
participació del públic. Poetes, rapso-
des i aficionats a recitar poesia.
Primer dilluns de cada mes, de 19.30 
a 21 h
Ho organitza: Proartcat
Més informació: tel. 616 842 048
(deixa-hi un missatge i et respon-
drem)
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.

Si voleu posar-vos en contacte amb 
aquestes entitats, podeu venir els 
dies que s’indiquen en cadascuna o 
posar-vos-hi en contacte en cas que 
hi hagi un telèfon o correu
electrònic.
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ENTITATS

ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL,
PSICOLÒGIC I DE VOLUNTARIAT

AECC, Catalunya Contra el Càncer
Si esteu interessats/ades en les tas-
ques de voluntariat, els recursos psi-
cosocials i les ajudes que l’AECC us 
pot oferir, podeu demanar informació 
a la UD Les Corts el segon i quart di-
jous 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 psi-
coterapèutic per a infants, adoles-
cents, persones adultes, gent gran i 
famílies.
Poseu-vos en contacte amb M. Vic-
tòria Peris Montía, al tel. 616 365 294 
o amb Anna Vilaseca Roca tel. 650 
698 422

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

ENTITATS D’ÀMBIT INCLUSIU
I D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Associació de Difusió de la 
Comunitat Sorda
Informació i difusió sobre les perso-
nes sordes, la llengua de signes i la
comunitat sorda.
difusord@gmail.com; difusord.org

Centre d’Higiene Mental de les 
Corts
Tel. 934 454 474

ENTITATS D’ÀMBIT 
MEDIAMBIENTAL

Centre Excursionista l’Àliga
Organització de sortides excursionis-
tes mensuals.
centrealiga@ono.com
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AGENDA D’ACTIVITATS

OCTUBRE

De l'1 al 29 De 9 a 22 h Tu i jo sumem perquè som 
diferents

Exposició Pàg. 05

Dimarts 1 A les 18 h Residu zero Taller Pàg. 22

Dimecres 2 A les 7.15 h Bages Sortida mediambiental Pàg. 18

Dijous 3 A les 20.30 h Spring Sisters Música Pàg. 26

Diumenge 6 A les 11.30 h Menjadores d’ocells amb 
material reutilitzat

Activitat familiar Pàg. 15

Dilluns 7 A les 19.30 h Recital maridat. Can Deu poesia Recital poètic Pàg. 10

Dimarts 8 De 18 a 
19.30 h

La gran medicina de les petites 
herbes

Conferència Pàg. 19

Divendres 11 A les 17 h Visita guiada a l’Ateneu de 
Fabricació Digital de les Corts

Visita guiada Pàg. 15

Dimarts 15 A les 18 h El Ficma presenta: Hondar 2050 Documental Pàg. 21

Dimecres 16 A les 18 h La Barceloneta: orígens, passat 
industrial i evolució urbanística

Sortida cultural Pàg. 07

Dimecres 16 A les 10.30 h Presentació del llibre Verdades 
olvidadas

Presentació de llibres Pàg. 10

Dijous 17 A les 19 h Paraules d’amor Música Pàg. 11

Dissabte 19 A les 19 h Dansa i poesia. Ciclo de 
paisajes poéticos

Dansa i poesia Pàg. 11

Dimarts 22 A les 19 h Alcoholaturs d’herbes 
medicinals per a ús extern

Taller Pàg. 19

Dimecres 23 De 18 a 
19.30 h

Relacions de parella Conferència Pàg. 09

Dimarts 29 A les 19 h Ringana: conèixer l’alternativa a 
la indústria convencional

Conferència Pàg. 20
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AGENDA D’ACTIVITATS

NOVEMBRE

Del 2 al 27 De 9 a 22 h @Art @Arte @
Patriciacancelo

Exposició Pàg. 06

Del 4 al 29 De 9 a 22 h Flors Exposició Pàg. 14

Dilluns 4 A les 19.30 h Recital maridat. Can Deu 
poesia

Recital poètic Pàg. 10

Dimarts 5 De 16.30 a 18 h Cultius de tardor, protecció 
del fred i les pluges

Taller Pàg. 23

Dimecres 6 A les 7.30 h Barcelonès. Serra de Marina Sortida 
mediambiental

Pàg. 18

Divendres 8 A les 19.30 h Swing for wings Música Pàg. 11

Dissabte 9 A les 19.30 h Nuestros poetas Teatre Pàg. 11

De l’11 al 15 De 10 a 12 i de 
17 a 19 h

Renova la teva roba: recollida 
de roba

Activitat de ciutat Pàg. 16

Dimarts 12 A les 18 h UseLess Documental Pàg. 17

Dimecres 13 A les 10.30 h Sant Gervasi: orígens i 
edificis emblemàtics

Sortida cultural Pàg. 08

Divendres 15 A les 19.30 h El monstre de Frankenstein a 
través de Karloff

Cinema i debat Pàg. 12

Dimarts 19 De 17 a 19.30 h Renova la teva roba: 
intercanvi

Activitat de ciutat Pàg. 16

Dimecres 20 A les 19.30 h La paternitat Conferència Pag.09

Dijous 21 A les 19.30 h Tardor, poemes i cançons. 
11a edició

Música i poesia Pàg. 12

Dimarts 26 De 16.30 a 18 h Cultius d’hivern, plantes fàcils 
de cuidar amb poca llum

Taller Pàg. 23

DESEMBRE

De l'1 al 29 De 9 a 22 h Somnis Exposició Pàg. 06

Dilluns 2 A les 19.30 h Recital maridat. Can Deu poesia Recital poètic Pàg. 10

Dimecres 4 A les 8 h Baix Llobregat Sortida 
mediambiental

Pàg. 18

Dilluns 9 A les 19 h Quan la vida es paralitza. 
Obsessions i fòbies

Conferència Pàg. 09

Dimarts 10 A les 18 h El Ficma presenta: Food City: 
Feast of the Five Boroughs

Documental Pàg. 21

Dimecres 11 A les 19 h Superant les dependències 
afectives

Conferència Pàg. 09

Divendres 13 A les 19.30 h Inspirats per la natura Música Pàg. 12

Dimecres 18 A les 18 h Concert de Nadal Música Pàg. 12
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES

MATÍ

Dibuix i pintura A, B
Italià conversa
Ioga Nil A, B
Hipopressius i sòl pelvià A i D

Anem fent història A
Pintura amb aquarel·la
Rus nivell mitjà
Ioga per a tothom A, B
Taitxí A, B
Pilates B, I
Estiraments

L’impressionisme
L’art de l’antiga Roma
Ioga Nil A, B
Hipopressius i sòl pelvià B, C
Gimnàstica dolça per a més 
grans de 60 anys A
Txikung
Alemany iniciació
Alemany mitjà
Alemany conversa

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

TARDA

Història de Catalunya A
Benvinguts/udes a la fotografia 
A
Club de fotografia
Dibuix i pintura C, D, E
Estampació tèxtil
Ashtanga Vinyasa Ioga A
Osteopilates A
Pilates A

Anem d’exposició C, D
Ashtanga Vinyasa Ioga C
Pintar amb tècniques mixtes 
Dansa contemporània
Balls de saló mitjà
Mindfulness i actitud positiva
Hatha ioga A, E
Pilates D
Guitarra A, B, iniciació
Defensa personal per a dones
Anglès conversa nivell mitjà 
Anglès intermediate
Anglès upper-intermediate i con-
versa nivell alt

Història de Catalunya A
Ganxet iniciació
Ganxet mitjà
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
Anglès beginners 1
Anglès preintermediate 2
Anglès conversa nivell bàsic

AGENDA DE TALLERS
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DIJOUS DIVENDRES

Anem fent història B
Glutis, abdominals i cames
Pilates Fascia
Pilates Barre
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
Txikung
Gimnàstica dolça per a més grans  
de 60 anys B
Ioga integral C
Marxa nòrdica i salut nivell 0

DIJOUS DIVENDRES

Benvinguts/udes a la fotografia B
Fotografia creativa
Balls de saló iniciació
Teatre
Sevillanes iniciació A, avançat
Pilates G, J
Ioga integral A, B
Marxa nòrdica i salut nivell I
Patchwork
Osteopilates C
Hatha ioga F

Swing solo
Swing amb parella
Hatha ioga D
Pilates H
Entrena la memòria C, D, E
Anglès conversa nivell bàsic
Anglès begginers 2
Anglès preintermediate

AGENDA DE TALLERS
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MAPA

ADREÇA HORARIS

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

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

De dilluns a divendres, de 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h, 
i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

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

Bus: H8, 59, 78, V7, 33, 34, 6, V5 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
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