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ACTIVITAT GRATUÏTA
Foto portada: Shutterstock
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NOVETAT

INTÈRPRET EN
LLENGUA DE SIGNES

ACTIVITATS CULTURALS

DESTACATS

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina
web, la cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu o bé de manera presencial.

EXPOSICIONS
DIBUIXOS ASSISTITS PER ORDINADOR
DE CLARA CONCRETA CONCISA

LA MEVA BARCELONA
DEL 2 AL 29 DE MAIG
A càrrec de Ricardo Alonso
Tècnica: construcció mitjançant pals de
fusta amb cola calenta termofusible
Lloc: vestíbul
Inauguració: dimarts, 5 de maig, a les 19 h

ORIENT
Foto: Clara Fernández

L’ordinador amb la lupa de Windows és
una eina necessària per a la Clara, per la
seva discapacitat visual i disfunció motora.
Conjunt de dibuixos abstractes i espontanis com a reflex pictòric d’una explosió
d’emocions no descriptibles amb paraules.

Foto: Ricardo Alonso

DE L’1 AL 29 D’ABRIL
A càrrec de Clara Fernández
Tècnica: dibuixos abstractes fets a través
de l’ordinador i la lupa de Windows
Lloc: vestíbul
Inauguració: divendres, 3 d’abril, a les 19 h

DEL 2 AL 29 DE JUNY
A càrrec de Manel Sánchez Lambies i Jordi Sánchez Teruel
Tècnica: fotografia
Lloc: primer pis
La cultura oriental té com a eix l’equilibri i,
com a tal, evita alterar la naturalesa de les
coses. Les aus, la vegetació, els animals
i els rius tenen una raó de ser. No obstant això, no vol dir que aquesta cultura no
hagi fet grans obres per modificar la natura. I, malgrat això, la idiosincràsia oriental
encara té molts misteris.

Foto: Manel Sánchez

La Torre de Sant Sebastià, barri on vaig
néixer, la Barceloneta. Can Deu i la parròquia de Santa María del Remei, de les
Corts, barri on he viscut més de quaranta
anys i on han nascut els meus fills. I una
masia catalana, representació de l’estima
que sento pel meu país.
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EXPOSICIONS

SORTIDA CULTURAL

SORTIDES CULTURALS

P

Aquestes sortides inclouen un o una guia exclusiu per al grup i la durada aproximada és
de dues hores.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial, a partir del 9 de març.
15 LLOCS DEL RAVAL QUE CAL
CONÈIXER
DIMARTS 12 DE MAIG
A les 10 h
Punt de trobada: porta de la Sala Barts
(Av Paral·lel, 62).
A càrrec d’Explica’m Barcelona
Preu: 9,95 €
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Foto: Google

Sabies que al Raval hi ha un munt de
punts d’interès històric? Hi has passejat
moltes vegades però no saps res de la
seva història?
Sovint es fa menció d’aquest barri com una
zona de conflicte, però si vols endinsar-te
amb nosaltres i aprendre totes les coses
interessants que amaga, aquest és el
moment.
Descobrireu antigues fàbriques de la
Revolució Industrial, així com també
edificis modernistes. Coneixereu quins
són els bars més antics de la ciutat, i com
a curiositat el lloc on es va inventar el
Cacaolat. I no acabarem la sortida sense
parlar dels convents, així com d’antics
hospitals i orfenats.
Una apassionant ruta per conèixer el barri
del Raval a fons.
Aquesta sortida inclou la visita d’una de
les fàbriques de la Revolució Industrial.
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CONFERÈNCIES

SORTIDES CULTURALS

MONOGRÀFICS

G

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, la
cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial, a partir del 9 de març.

CLARA, CONCRETA, CONCISA
DIVENDRES 3 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Clara Fernández
Coneixerem el procés de les seves obres,
i el concepte legal de discapacitat.
ESTATS DEPRESSIUS
DIMECRES 15 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de David Matamoros, psicòleg
Parlarem de què es componen aquests
estats i com encarar-los.
SER HOME, SER DONA, AVUI
DILLUNS 20 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Mónica Timón
Què són els rols de gènere i quins estereotips s’associen a cadascun dels gèneres?
CARTOGRAFIA DE L’AMISTAT
DIMECRES 22 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec del Dr. Alfredo Díez Merino, catedrátic de Filosofia i investigador
Ho organitza: Associació Cultural i Recreativa de les Corts
L’amistat, valor enriquidor per a l’ésser
humà, que requereix un argument de la
nostra existència.
LA PREVENCIÓ PRECOÇ
DEL CÀNCER DE MAMA
DIMECRES 6 DE MAIG
A les 17.30 h
A càrrec de professionals de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona

Avantatges de la detecció precoç a les dones d’entre 50 i 52 anys.
ASSOCIACIÓ NEUROCIÈNCIA APLICADA BARCELONA (A.N.A. BCN)
DILLUNS 18 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec d’A.N.A. BCN
Disciplines, mètodes i activitats que potencien la neuroplasticitat i modulen el
nostre comportament.
LA PATERNITAT
DIMECRES 27 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec d’Ester Clamosa, psicòloga clínica, membre de Pòrtic
Quina és la funció del pare en l’estructura
familiar? Hi ha declivi en l’actualitat?
GELOSIA I ENVEJA. SÓN INEVITABLES?
DILLUNS 15 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Laura Blanco i Carlos Carbonell, psicoterapeutes del Gabinet de Psicoteràpia
Com s’originen, fins a quin punt és possible controlar-les i com condicionen les
nostres vides.
COMUNICACIÓ I ASSERTIVITAT
DIMECRES 17 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Mónica Timón
terapeuta Gestalt
Aprendrem què és l’assertivitat i els diferents estils de comunicació
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

CONFERÈNCIES

G

TI

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina
web, la cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu.
o bé de manera presencial, a partir del 9 de març.

SUMI AMB NICO BAY
DIUMENGE 19 D’ABRIL
A les 12 h
A càrrec de SUMI | Suzuki Music Institute

RECITALS MARIDATS. CAN DEU
POESIA
A les 19.30 h
A càrrec de Proartcat
proartcatpoesia.com

Els petits grans violinistes de SUMI ens
ensenyaran el treball fet amb el violinista
Nico Bay. Un concert amb molta marxa!

Recitals oberts a la participació i maridats
amb vi. Iniciarem les sessions amb el projecte Espurna Fest.
DILLUNS 6 D’ABRIL
Participació d’Helga Simon i Roser Bastida amb música i poemes.

Foto: R. Escolano

DILLUNS 4 DE MAIG
Amb el grup Alma Bejaev, música gitana.
DILLUNS 8 DE JUNY
Espectacle de màgia a càrrec d’Antonio
Ortega.
RODA EL MÓN

VETLLADA DE VEU I PIANO

Foto: Joan Mestre

Viatge musical intimista, on música i prosa formen una simbiosi màgica. Guitarra:
Rubén Caneiro; violí: Marçal Pàmies.
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DIVENDRES 24 D’ABRIL
A les 20 h
A càrrec de la soprano Rebeca Murguía i
el pianista Ricardo Acosta
Recital d’òpera a càrrec de músics mexicans que interpretaran peces que van des
del barroc fins al romanticisme.

Foto: Ana Murguía

DIVENDRES 17 D’ABRIL
A les 19.30 h
A càrrec de TERRA
Preu: taquilla inversa

MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

CONCERT DE PRIMAVERA - 3a edició

CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA PER
A GUITARRA I HARMÒNICA

DISSABTE 25 D’ABRIL
A les 11.30 h
A càrrec de la Coral Escola Lavínia

DIMECRES 13 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Martí Batalla
Preu: taquilla inversa

Coral sorgida de l’AMPA i dirigida per l’exalumne i actual pare de l’escola Guillem
Baladia. Hi participarà com a cor convidat
els Blues Shouters, el cor de blues de
l’escola Blue Move BCN, de Gràcia.

A Martí Batalla la música li permet comunicar-se amb el públic que no veu i mostrar els seus sentiments més profunds..

DIÀLEGS: LA FORMA I EL SIGNIFICAT

Foto: Martí Batalla

DILLUNS 27 D’ABRIL
A les 19 h
A càrrec de Daniel Falces Pulla i Anna
Sala Alsina
Preu: taquilla inversa
En aquest recital, a través de les mans
de dos pianistes, s’oferirà un diàleg entre
parelles d’obres d’estil molt diferent però
que amaguen un fil en comú: la forma i el
significat.

CINEMA I DEBAT. ANDREI RUBLIOV ANDREI TARKOVSKI

Foto: Anna Sala

DIMARTS 12 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec de Valeria Pedrosa i Jorge R.
Ariza

RECITAL AMOR I FORÇA
DIVENDRES 8 DE MAIG
A les 18.30 h
A càrrec del Trobador de la Segarra i el
mestre Ramon Bonjoch al piano
Recital de poemes del Trobador de la Segarra i la música, en viu i en directe, del
mestre Ramon Bonjoch, tots dos fills de
la Segarra.

Al segle XV, Andrei Rubliov va a Moscou per pintar els frescs de la catedral
de l’Assumpció del Kremlin. Fora de
l’aïllament de la seva cel·la, Rubliov començarà a adonar-se de les tortures, els
crims i les matances que tenen atemorit
el poble rus.
FAURÉ ÚLTIM
DISSABTE 16 DE MAIG
A les 19 h
A càrrec de Joan-Ramon Company
Música de Gabriel Fauré, on la puresa en
les línies i les textures, fan un dels repertoris més bells de la literatura pianística.
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MÚSICA, POESIA I ESPECTACLES

SETMANA DE LA POESIA

THE GIL’S BRIDGE

DEL 17 AL 20 DE MAIG
Ho organitza: Proartcat

DISSABTE 23 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec de Xavi Criado (piano), Francesc
Puig (clarinet) i Demià Arenas (contrabaix)
Preu: taquilla inversa

Amb motiu de la Setmana de la Poesia de
Barcelona, Proartcat organitza una sèrie
d’activitats on la poesia i la música hi seran presents.
Los tiempos no están cambiando
DIUMENGE 17 DE MAIG
A les 12 h
A càrrec de: Javier Gil (veu i harmònica) i
Sergio Marín (veu i guitarres)
L’escriptor Javier Gil i el músic Sergio Marín presenten aquest espectacle on l’amor
i la música seran els protagonistes principals.
Presentació del poemari En el Kaos
DIMARTS 19 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec d’Enrique Ibaville i amb la participació de la poeta Aigua Maria
Poemari on l’autor tracta no tan sols de
reconèixer-se amb un esperit crític, sinó
que també intenta posar ordre a una sèrie
d’esdeveniments de la realitat vertiginosa
que ens envolta, perquè l’eco desfragmentat de la memòria no caigui en l’oblit.
Homenatge a Josep Guinovart
DIMECRES 20 DE MAIG
A les 19.30 h
A càrrec de José Luis Ruiz Castillo, Llum
Ventura, Nuria Basté, Aigua Maria, César
Larriba, i Salvador Comalada al piano
A través dels poemes de José Luis Ruiz
Castillo, es pretén homenatjar la gran
obra pictòrica de l’artista Josep Guinovart.
Pintures, gravats, dibuixos i litografies
conformen una bellesa singular i creativa.
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Referències clàssiques amb algunes llicències jazzístiques i del pop. Música
emotiva, relaxant i evocativa molt propera
a sensacions cinematogràfiques.
ARRELS
DIVENDRES 12 DE JUNY
A les 19 h
A càrrec de Xabier Gullón Elgarresta, clarinet; María Alonso-Allende, piano.
Preu: taquilla inversa
El talent, l’energia i les subtileses que tots
dos ofereixen fa d’aquest concert una cita
ineludible en el calendari.
SONATES RUSSES DEL SEGLE XX
PER A PIANO
DISSABTE 13 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec de Feodor Veselov
Preu: taquilla inversa
Sonates per a piano dels compositors
russos del segle XX com A. Scriabin, S.
Rachmaninov i S. Prokofiev.
ESPECIAL CAN DEU POESIA
Homenatge a la poesia de Joan Manuel
Serrat
DIVENDRES 26 DE JUNY
A les 19.30 h
Ho organitza: Proartcat
Dedicat a l’autor Joan Manuel Serrat, perquè des de la seva creativitat poètica, milions de persones es van acostar al món
de la poesia.

AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE
LES CORTS
Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, la
cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
o bé de manera presencial, a partir del 9 de març.

EXPOSICIONS

G

ELS CETACIS AL MEDITERRANI: PROJECTE DE FOTOIDENTIFICACIÓ

CRIATURES RECICLADES
DE L’1 AL 20 DE JUNY
A càrrec de Noni Font, dissenyador industrial
Lloc: vestíbul
Tècnica: material reciclat

DEL 2 AL 29 D’ABRIL
A càrrec d’Eva Rizo Gómez
Lloc: primer pis
Tècnica: fotografia

Foto: Pixabay

Foto: Noni Font

A través de l’escultura, Noni Font expressa
la seva afició al mar i a la pràctica del busseig. Vol donar vida i mostrar el seu treball
amb material reciclat.

Es tracta d’una sèrie de fotografies on es
poden veure les diferents espècies de cetacis i ocells del mar Mediterrani, així com
alguns peixos que hem pogut albirar a
les nostres sortides dintre del projecte de
Fotoidentificació que està portant a terme
l’Associació Cetàcea.
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SORTIDES

EXPOSICIONS

G

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina
web o la cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Hi ha dos tipus de sortides, fixeu-vos en les especificitats de cadascuna per fer les
inscripcions.

ORGANITZADES PER: UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS
Per poder assistir a les sortides, cal inscriure-s’hi prèviament a la UEC de Sants
(c/ Jocs Florals, 51-53) personalment o
trucant al telèfon 933 325 494, tots els dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 19.00
a 22.00 hores.
Observacions: cal portar roba adient per
anar a la muntanya segons l’estació de
l’any, bon calçat, cantimplora (mínim un
litre), esmorzar i dinar, capelina, i bastons
de tresc (opcional).
Documentació: DNI i targeta sanitària.
Punta del Curull (Conca de Barberà)
DIUMENGE 19 D’ABRIL
Sortida: 7 h a la plaça de Sants
Transport: autocar discrecional
Dificultat: mitjana (12 km)
Desnivell: + 500 m – 500 m
Recorregut: el Vilosell - ermita de Sant
Miquel de la Tosca - cova dels Calaixos
- punta del Curull (1.022 m) - capella del
Crucifici - el Vilosell
Santa Magdalena (Berguedà)
DIUMENGE 17 DE MAIG
Sortida: 7 h a la plaça de Sants
Transport: autocar discrecional
Dificultat: mitjana (10 km)
Desnivell: + 400 m – 400 m
Recorregut: Vallcebre - ermita de Santa
Magdalena - grau del Sastre - grau de la
Canaleta - ermita de Sant Ramon - Vallcebre
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Rasos de Peguera (Berguedà)
DIUMENGE 7 DE JUNY
Sortida: 7 h a la plaça de Sants
Transport: autocar discrecional
Dificultat: mitjana (10,5 km)
Desnivell: + 400 m – 400 m
Recorregut: pista de la Torreta - pas de
Puigventós - torreta dels Enginyers - pla
de l’Orri i collada dels Rasets - les Fontetes - rasos de Baix - el Pedró (2.060 m)
- les Collades - rasos de Dalt (2.077 m) placeta dels Rasos - creu dels Rasos
ORGANITZADES PER: LA FÀBRICA
DEL SOL
Inscripcions presencials: a partir del 9 de
març de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, al Centre
Cívic Can Deu.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant
el web
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
Superilla sonora (La Maternitat i Sant
Ramon)
DIMECRES 29 D’ABRIL
De 17.30 a 19.30 h
Punt de trobada: Hotel Sofia. Plaça de
Pius XII
Accessibilitat: no apte per a persones amb
mobilitat reduïda
Observacions: parts del recorregut, pel
barri de la Maternitat i Sant Ramon, es
farà amb els ulls tapats, supervisat per
una persona que fa de guia. Cal portar un
mocador o accessori per tapar-se els ulls
i calçat còmode per caminar i preferiblement silenciós.

CONFERÈNCIA

SORTIDES

CONFERÈNCIES

G

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, la
cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu o bé de
manera presencial, a partir del 9 de març.

ELS CETACIS AL MEDITERRANI: PROJECTE DE FOTOIDENTIFICACIÓ
DIMARTS 28 D’ABRIL
A les 18.30 h
A càrrec d’Eva Rizo Gómez

Foto: Pixabay

Des de l’Associació Cetàcea volem donarvos a conèixer la riquesa de vida dels nostres mars, en concret, el mar Mediterrani.
El nostre objectiu és protegir, conservar i
investigar la vida i els hàbitats marins en
el litoral català. Estudiant els cetacis en
llibertat, en el seu entorn, que és on ens
proporcionen una informació valuosíssima. Mitjançant les nostres activitats, esperem sumar el nostre granet de sorra en
la preservació del medi marí i les espècies
que hi viuen.
Us presentarem els nostres projectes,
entre els quals el projecte de Fotoidentificació on descobrireu no només quines
espècies de cetacis podem trobar-nos
davant de la nostra costa, sinó quins individus són i aprendre’n les característiques
per diferenciar-los.
A més, parlarem del projecte Amics del
Mar de ciència ciutadana on vosaltres
sou els protagonistes col·laborant amb
nosaltres compartint, promovent i difonent
el tresor biològic de què disposem al mar
Mediterrani i que molta gent desconeix.

11

CONFERÈNCIES

ESPECTACLES

G

CIA. KÜBIK

DIMECRES 3 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec d’ACTEA Cor Femení

DIVENDRES 5 DE JUNY
A les 20 h
A càrrec de Leandra Trenas

ACTEA és un cor femení format per setze
cantants. Des de la seva presentació l’abril
del 1992, amb el nom de Cor de Noies del
CMMB, el grup ha actuat amb gran èxit a
nombrosos auditoris de Catalunya tot
participant en diversos festivals i cicles
de concerts. Ha estat guardonat diverses
vegades a la Mostra de Cant Coral de la
Generalitat de Catalunya i al Festival Internacional de Música de Cantonigròs en
dues ocasions.
El concert proposa un viatge narratiu per
l’univers de l’animació japonesa de Studio
Ghibli a través de les seves bandes sonores i on la dona, la natura i la innocència
en són el fil conductor.

Veurem com quatre persones, amb camins diferents, es troben en un encreuament inesperat que els posa el repte
d’aprendre, escoltar, entendre i acceptar el món de l’altra persona per poder
avançar pel seu propi camí. Cel, terra, mar
i foc, volen ser escoltades però amb perspectives i formes oposades.

Foto: Tryni Actea Cor femení

ACTEA CANTA GHIBLI
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Foto: Tryni Reinoso

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, la
cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu o bé
de manera presencial, a partir del 9 de març.

TALLERS

G

Hi poden haver canvis en la programació. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, la
cartelleria del centre o bé que ens truqueu per telèfon.
Podeu fer la inscripció en línia mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu o bé de
manera presencial, a partir del 9 de març.

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

CONSUM CONSCIENT: COM POSARLO EN PRÀCTICA

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

DIMARTS 2 DE JUNY
A les 18 h
A càrrec de MEL. Educació ambiental

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 alternatives? Us falta experiència per saber què plantar, quan fer-ho
i com? En aquests tallers pràctics resoldrem totes aquestes qüestions i moltes
més!

En aquest taller es parla del camí que
recorren alguns dels productes que més
utilitzem en la vida quotidiana (aliments,
roba, mòbils...) i com afecta la seva producció i consum en el canvi climàtic i la
justícia global.

Foto: VisualHunt

Els cultius de primavera i preparació
dels d’estiu en els horts urbans
DIMARTS 21 D’ABRIL
De 16.30 a 18 h
Com cuidar l’hort del nostre balcó o terrassa durant l’estiu per menjar tomàquets, pebrots, albergínies i cogombres

Foto: VisualHunt

DIMARTS 26 DE MAIG
De 16.30 a 18 h

CONTES RECICLATS
DIMECRES 3 DE JUNY
A les 17.30 h
A càrrec de Raig de Sol Contes
Lloc: plaça de la Concòrdia
Una sessió de contes per parlar de la importància de l’aigua, del reciclatge i reutilització, a més de totes aquelles conductes que contribueixen a preservar el medi
ambient.
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TALLERS

CONSTRUCCIÓ DE JOGUINES AMB
MATERIALS NATURALS O MATERIALS
RECICLATS
DIJOUS 4 DE JUNY
A les 17.30 h
Lloc: plaça de la Concòrdia
A càrrec de l’associació Dekimba Guardianes del Planeta
Adreçat a infants a partir de 5 anys
acompanyats d’un adult
Després de reduir, reutilitzar és imprescindible per cuidar el nostre planeta. Vine
i construeix les joguines més divertides
amb residus.

MESURES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR
DIMARTS 16 DE JUNY
A les 18.30 h
A càrrec del programa “Carrega’t
d’energia”
Has mesurat mai l’eficiència energètica de
casa teva? Tens la casa ben aïllada tèrmicament? Com pots actuar per aprofitar
millor l’energia? En aquest taller veurem
els elements que cal tenir en compte per
determinar el grau d’eficiència energètica
de la teva llar.

CONTACONTES: LA GRANOTA DE
TRES ULLS
DISSABTE 6 DE JUNY
A les 12 h
A càrrec d’El Gat Pelut i Moonima
Adreçat a infants a partir dels 3 anys

Foto: Visualhunt

Contacontes basat en l’àlbum il·lustrat
Rana de tres ojos d’Olga de Dios. Tracta
dels efectes de la contaminació del medi
ambient en l’entorn natural i en els éssers
que hi viuen. Taller creatiu d’elaboració
d’un personatge a favor de la cura del
medi ambient.
JUGUEM A LA PLAÇA?

Foto: Google

DILLUNS 6 D’ABRIL
DILLUNS 22 DE JUNY
De 17 a 19 h
Lloc: plaça de la Concòrdia
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Activitats familiars per prendre consciència de la importància de cuidar el nostre
planeta. Aquestes activitats es troben dins
del projecte de convivència de la plaça de
la Concòrdia.

CICLE DIJOUS JAZZ
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 (2, 16 i 23 d’abril), jardí (7, 14, 21 i 28 de maig, 4, 11 i 18 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 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 persona 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 sis 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 moure de la ubicació establerta
per l’organització.
• 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 desfavorables, els concerts que es facin al jardí es traslladaran a la sala d’actes. La numeració de les entrades adquirides en els concerts celebrats al jardí no tindrà
validesa quan es traslladi a la sala d’actes, i el seient serà ocupat per ordre d’entrada.
• L’adquisició d’una entrada comporta l’acceptació d’aquesta normativa.

AUGUST THARRATS TRIO

SLALOM TRIO

DIJOUS 2 D’ABRIL

DIJOUS 16 D’ABRIL

August Tharrats és, sens dubte, el pioner
del blues i bugui-bugui piano a Catalunya.
Autodidacte, amb una gran capacitat
de comunicació i capaç de captivar els
espectadors amb el seu estil.

Viatgen entre diferents mons rítmics més
enllà del swing, però amb la sonoritat del
jazz manouche. Ofereixen un repertori
tant dinàmic com energètic!
Federico Fiore: guitarra rítmica / Ivan
Kovacevic: contrabaix / Julien Chanal:
guitarra acústica
Foto: Laura Soriano

Foto: August Tharrats

August Tharrats: piano / Jordi Mestres:
contrabaix / Xavi Hinojosa: bateria
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CICLE DIJOUS JAZZ

OCTOPUSSY CATS

WOMBLUES

DIJOUS 23 D’ABRIL

DIJOUS 14 DE MAIG

Presenten el segon treball discogràfic on
Sergi Sirvent ha desplegat la seva visió
musical orquestrant aquesta banda a
través de temes icònics de grans noms de
la història del jazz.

Tres dones artistes uneixen les seves
veus i respectius instruments per compartir experiències i sensibilitats damunt
l’escenari.

ORIOL ROMANÍ HOT JAZZ CATS

JIM SKILLMAN
DIJOUS 21 DE MAIG

Oferiran el seu jazz ple de swing i bona
energia, recreant temes típics del jazz
dels anys vint, trenta i quaranta a Nova
Orleans, Chicago i Nova York, i tocant
també blues, espirituals negres i algun
tema de collita pròpia.

Foto: Oriol Romaní

Oriol Romaní: clarinet i veu / Toni Gili: saxo
tenor / Albert Romaní: guitarra / Josemi
Moraleda: contrabaix / Joan Casares:
bateria

El grup interpreta temes originals de
Sirvent així com algunes versions. El so
està tenyit de blues, soul, rock però amb
una mescla amb el jazz i altres músiques
folk o ritmes de música ètnica.
Sergi Sirvent: veu i guitarra acústica
i loops / Oscar Doménech: bateria i
percusions / Jordi Mestres: baix elèctric,
guitarra elèctrica i guitarra acústica

Foto: Cels Burgès

DIJOUS 7 DE MAIG
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Big Mama Montse: veu i guitarra / Sister
Marion: piano i veu / Sweet Marta: veu,
harmònica i percussió

Foto: Joan Linux

Foto: Cava Jazz Terrassa

Sergi Sirvent: piano i arranjaments / Jordi
Gaspar: contrabaix / Jordi Gardeñas:
bateria / Jaume Llombart: guitarra / Benet
Palet: trompeta / Albert Cirera: saxo
tenor i soprano / Hugo Astudillo: saxo alt
i soprano / Pau Domènech: clarinet baix,
clarinet sib i flauta travessera

THE LINDY HOOPERS BAND

POTATO HEAD JAZZ BAND

DIJOUS 28 DE MAIG

DIJOUS 11 DE JUNY

Una banda de swing amb un repertori
de temes dels anys trenta i quaranta, de
solistes i orquestres de l’època del swing
com Count Basie, Duke Ellington o Benny
Goodman.

Una banda de hot jazz, swing i dixieland,
formada per sis membres de diferents
procedències, Granada, Galícia, Cadis i
Argentina. Actualment és considerada per
molts la millor banda de jazz tradicional
del país, i sens dubte la de més reconeixement i projecció internacional. Es
tracta d’un espectacle divertit, enèrgic,
didàctic i, sobretot, interactiu.

Foto: Audrey Baryta

Mireia Feliu: veu / David A. Garcia: guitarra
/ Roger Mas: piano / Juan de Diego:
trompeta / Oriol Romaní: clarinet / David
Mengual: contrabaix / Xevi Matamala:
bateria

Antonio Fernández: banjo / Alejandro
Tamayo: contrabaix / Luis Landa: bateria /
Alberto Martín: trompeta / Valentín García:
trombó / Martín Torres: clarinet

PETE’S BAND

Foto: Potato Head Jazz Band

CICLE DIJOUS JAZZ

LA MAFIA DEL SAXO

Una banda de dixieland i jazz tradicional
de Barcelona. Una banda totalment
acústica que es manté fidel als sons de
les primeres etapes del jazz.

Foto: Daniel Bartolomé

Joan Aragon: banjo / Josemi Moraleda:
contrabaix / Cesc Montmany: saxo /
Juanjo Molina: trompeta

DIJOUS 18 DE JUNY
Formació de blues i swing instrumental,
que interpreta temes propis i clàssics dels
grans saxofonistes del gènere honker
format per prestigiosos músics de l’escena
del blues a Barcelona.
Eduardo Introcaso: saxo tenor / Balta
Bordoy: guitarra / Cristian Moya: piano /
Federico Salgado: baix / Marc Gómez:
bateria
Foto: Paola Becerra

DIJOUS 4 DE JUNY
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MONOGRÀFICS

TALLERS

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.
RENOVACIONS
DEL 24 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 9 DE MARÇ
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Inici d’activitats: dilluns, 30 de març
Finalització d’activitats: divendres,19 de juny
Període de devolucions (sense justificant): del 24 de febrer al 13 de març

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• Es considerarà que la plaça està ocupada quan
s’ha-gi efectuat el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia i de manera presencial, per ordre d’arribada. En cap cas no es reservarà
plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres
tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones
més.
• 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.
• Les persones que estiguin a l’atur tindran una subvenció del 50% en el preu d’un taller al trimestre actual
presentant la vida laboral (de l’últim mes) o el SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i l’empadronament.
• Així mateix, les persones residents al municipi amb
algun tipus de discapacitat o que siguin ateses en algun centre públic de Salut Mental tindran una reducció
del 75% o del 50% segons diversos criteris establerts
al BOPB. Caldrà presentar la documentació acreditativa i l’empadronament.
• 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 pel fet de no
tenir un nombre mínim de participants, s’efectuarà la
devolució íntegra.
• 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, excepte en els dies festius del calendari (9 d’abril per
la tarda, 10 i 13 d’abril, 1 de maig i 1 de juny.
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• Una vegada acabat el període de devolucions,
no 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 el taller, es retornarà la part
proporcional en funció de la data que ho sol·liciti.
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 vegada passats aquests percentatges, no
es retornaran els diners tot i que la data del justificant
sigui anterior.
• 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.
•Les persones que n’acompanyin d’altres amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat estaran
exemptes 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 en declina tota responsabilitat, de manera que és aconsellable que vagin acompanyades quan entrin i surtin de l’aula on s’imparteix
l’activitat.
• La inscripció a un taller comporta 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.
• Recordeu que amb una adreça electrònica només es
pot registrar una persona.
Si voleu registrar una altra persona haureu d’utilitzar
una altra adreça.

TALLERS

NOVETAT A DESTACAR
Aquest any com a cloenda, el Sinòptic es tradueix en un tastet de diferents sessions gratuïtes. Podreu provar tallers que no sabeu si us agradaria fer o desconeixeu que es facin.
Atenció a les xarxes, cartelleria i al nostre web on sortiran els diferents cursos que podeu
optar a provar.
Caldrà inscripció prèvia. Places limitades

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES SOCIALS
HISTÒRIA DE CATALUNYA III
DEL 20 D'ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 17 a 18.30 h

N

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 17 a 18.30 h
Preu: 69,74 €
Observacions: aquest taller constarà de
nou sessions
En aquest curs analitzarem el final de
l’edat moderna a Catalunya i l’inici de
l’edat contemporània
CREACIÓ LITERÀRIA
DE L’ 1 D’ABRIL AL 20 MAIG
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Preu: 54,24 € + 2 € de material (en concepte de fotocòpies)
Observacions: aquest taller constarà de
set sessions
EL FEMINISME EN L’ART
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, d’11 a 12 h
Preu: 51,67 €

N

Repàs artístic a través de diferents artistes i obres de conceptes i problemàtiques
que el feminisme ha tractat a través de
l’art.

LES AVANTGUARDES DEL SEGLE XX
DE L’ 1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, de 12 a 13 h
Preu: 51,6 €

N

Farem un repàs de l’art del segle XX i dels
canvis socials i històrics que es van esdevenir i que van afectar l’art.
INTRODUCCIÓ A L’ART MODERN

N

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dijous, de 10.30 a 12 h
Preu: 77,50 €
Recorrerem des de la pintura dels grans
mestres impressionistes fins a les seves
derivacions en altres moviments (postimpressionisme, puntillisme, divisionisme).
ART I FILOSOFIA

N

DEL 2 D’ABRIL AL 4 DE JUNY
Dijous, de 12 a 13.30 h
Preu: 77,50 €
El problema del sentit de la vida, la felicitat, les normes que han de regir el nostre
comportament, el coneixement i la veritat,
la bellesa, l’amor o el concepte de Déu
són qüestions que han recorregut tota la
història de l’art i el pensament occidental des dels seus inicis a Grècia fins a
l’actualitat.
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TALLERS

COMUNITAT DIGITAL

ESTAMPACIÓ TÈXTIL
DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns, de 16 a 17.30 h
Preu: 77,50 €

BENVINGUTS/UDES
A LA FOTOGRAFIA

GANXET MITJÀ

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 20 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous, de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 €
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals.

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Observacions: cal portar un ganxet
(n. 2,5 i n. 3) i una troca de llana de fil
de cotó de gruix mitjà.
PINTURA AMB AQUAREL·LA

CLUB DE FOTOGRAFIA

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 €
Observacions: cal portar una càmera
digital amb funcions manuals

PINTAR AMB TÈCNIQUES MIXTES
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 16 a 18 h
Preu: 103,33 €

ARTS PLÀSTIQUES
DIBUIX I PINTURA

LLENGÜES

DEL 30 DE MARÇ AL 15 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: 77,50 €

ITALIÀ

Foto: Pixabay

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Conversa: dilluns, de 18 a 19 h
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DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Iniciació: dimecres, de 18.30 a
19.30 h
Preu: 51,67 € + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)

TALLERS

ALEMANY
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Iniciació: dimecres, de 10 a 11 h
Nivell conversa: dimecres, d’11 a
12 h
Nivell mitjà: dimecres, de 12 a 13 h
Preu: 51,67 € + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)

RUS
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Nivell mitjà: dimarts, d’11.30 a
12.30 h
Preu: 51,67€ + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)
SCOPRIRE L’ITALIA NASCOSTA
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 51,67 € + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Observacions: curs impartit en italià

FRANCÈS
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Nivell iniciació: divendres, de 9.30 a 11 h
Preu: 77,50 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Nivell mitjà A: divendres, d’11 a 12 h
Nivell mitjà B: divendres, de 12.30 a
13.30 h
Nivell conversa: divendres, de 13.30 a
14.30 h
Preu: 51,67 € + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)

ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE
DANSA CONTEMPORÀNIA
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Preu: 77,50 €

N

Adreçat a persones que vulguin conèixer
els principis bàsics de l’art contemporani,
a través d’un treball exploratori des de la
consciència corporal, exercicis de tècnica
i improvisacions. No es necessita experiència prèvia en dansa.
BALLS DE SALÓ AMB PARELLA
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Nivell mitjà: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Nivell avançat: dimecres, de 19.30 a
20.30 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Iniciació: dijous, de 20 a 21 h
Preu: 51,67 € (per persona)

HIP-HOP
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Preu: 77,50 €

N

Aprendreu a crear improvisacions i a memoritzar coreografies de hip-hop fusionades amb contemporani.
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TALLERS

TEATRE

SALUT I BENESTAR

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous, de 21 a 22 h
Preu: 51,67 €

IOGA NIL
DEL 30 DE MARÇ AL 10 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: 77,50 €

SEVILLANES
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Iniciació: dijous, de 18 a 19 h
Nivell avançat: dijous, de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
CHEAR DANCE

IOGA NIDRA

N

N

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Dilluns, de 15 a 16 h
Preu: 51,67 €

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 51,67 €
El taller ajuda a mantenir-nos en forma
física i mental, experimentar noves tècniques, combatre l’estrès i barrejar diverses
danses com la dansa del ventre, la salsa
o el gym-dance.

Amb el ioga Nidra o ioga del son treballarem la relaxació física, emocional i mental.
HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ

SWING SOLO

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h
Grup D: dilluns, de 12.30 a 13.30 h

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 51,67 €

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Grup C: dimecres, de 12.30 a 13.30 h

SWING AMB PARELLA

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup E: divendres, de 18.30 a
19.30 h
Preu: 51,67 €

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Divendres, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 € (per persona)

Foto: Pixabay

GIMNÀSTICA POSTURAL
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DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 17 a 18 h
Preu: 51,67 €

N

Focalitzat en la respiració, consciència de
el cos i de la postura.

TALLERS

MINDFULNESS I ACTITUD
POSITIVA III
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup C: dijous, de 19 a 20 h

N

El mindfulness és la capacitat humana
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.
PRENDRE DECISIONS
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 €

N

Entendrem com gestionem el nostre dia i
com podem millorar en la presa de decisions que ens afecten constantment, com
ara problemes a la feina, parella, fills/filles.
ASHTANGA VINYASA IOGA
DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup C: dimarts, de 20 a 21 h
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 21 a 22 h
Preu: 51,67 €

DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup D: divendres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 51,67 €
MINDFULNESS COS I MENT
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous, de 17 a 18 h
Preu: 51,67€

N

Treballarem mitjançant diferents eines,
com ara body scan, moviment conscient,
meditació i relaxació, per tal d’aprendre a
escoltar el cos, entendre les nostres emocions, fer conscients patrons inconscients,
situar-nos en el present i alliberar el passat per obrir la porta als canvis.
COMUNICACIÓ NO VERBAL
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous, de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €

N

Aprendrem a conèixer i comprendre la naturalesa de la comunicació no verbal i el
seu funcionament.
HATHA IOGA

OSTEOPILATES

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup E: dimarts, de 16 a 17 h

DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup C: dimecres, de 20 a 21 h

DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 19 a 20 h

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup F: dijous, de 17 a 18 h
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TALLERS

MARXA NÒRDICA I SALUT
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Nivell I: dijous, de 20.30 a 22 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Nivell 0: divendres, d’11.30 a 13 h
Preu: 77,50 €
Observacions: cal dur calçat i roba còmodes
i ampolla d’aigua.

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup G: dijous, de 21 a 22 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup H: divendres, de 19.30 a 20.30 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup J: dijous, de 18 a 19 h

N
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup K: divendres, d’11.30 a 12.30 h

IOGA PER A TOTHOM
Preu: 51,67 €
DEL 31 DE MARÇ AL 4 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, de 9 a 10 h
Grup B: dimarts i dijous, de 10 a 11 h
Preu: 103,33 €
TAITXÍ
DEL 7 D’ABRIL A L’11 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: 77,50 €

PILATES
DEL 30 DE MARÇ AL 15 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Grup I: dimarts, d’11.30 a 12.30 h
Grup D: dimarts, de 21 a 22 h
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup E: dimecres, de 17 a 18 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
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ESTIRAMENTS
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 51,67 €
GIMNÀSTICA DOLÇA PER A PERSONES MÉS GRANS DE 60 ANYS
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 9.30 a 10.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup B: divendres, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 42,70 €
TXIKUNG
DE L’1 D’ABRIL AL12 JUNY
Dimecres i divendres, de 10.30 a
11.30 h
Preu: 103,33 €

TALLERS

TXIKUNG CLÀSSIC
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 €

IOGA INTEGRAL

N

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous, de 20 a 21 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup C: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 €

Ideal per fer un treball global i holístic en
el qual mantenim tot el cos sa i energètic,
i alhora aconseguim que una sensació
d’alegria i temprança que ens durarà tot
el dia.

ENTRENA LA MEMÒRIA
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30 h
Grup F: divendres, de 12.30 a 13.30 h
Grup D: divendres, de 17.30 a 18.30 h
Grup E: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 51,67 € + 1,99 € de material (en
concepte de fotocòpies)

ZUMBA
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 20.30 a 21.30 h
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY N
Grup B: dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 €
GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

MÚSICA I VEU

DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 €

GUITARRA
DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
Grup B: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 51,67 €

PILATES FASCIA
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 51,67 €

GUITARRA INICIACIÓ

Foto: shutterstock

DEL 31 DE MARÇ AL 2 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 20.30 a 21.30 h
DEL 2 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Grup B: dijous, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 51,67 €
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TALLERS

CANT
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Dimecres, de 19 a 20 h
Preu: 51,67€

FAMILIARS
MÚSICA PER ALS INFANTS
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 17 a 18 h
Adreçat a infants d’1 a 2 anys
acompanyats d’una persona adulta
Grup B: dimecres, de 18 a 19 h
Adreçat a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Preu: 51,67 €

TALLERS ORGANITZATS
PER ENTITATS
ANGLÈS. ASSOCIACIÓ CULTURAL I
RECREATIVA LES CORTS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS DE
L’ASSOCIACIÓ ORGANITZATIVA
Les inscripcions seran per ordre d’arribada. Una persona pot fer, com a màxim,
dues inscripcions.
No es reservarà plaça per telèfon.
L’entitat organitzadora 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.
Qualsevol dubte o pregunta s’ha d’adreçar
al telèfon de contacte de l’entitat que organitza aquests cursos, ja que el centre
cívic només fa una cessió d’espai.
TALLERS AMB PLACES LLIURES
DE L’1 D’ABRIL AL 3 DE JUNY
Beginners 1: dimecres, de 16 a
17.30 h
DEL 3 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Beginners 2: divendres, d’11 a 12.30 h
Preintermediate: divendres, de 17 a
18.30 h

25 DE MARÇ, de 10 a 13 h i de 18.30
a 21 h
26 DE MARÇ , de 10 a 13 h
Tallers 1 h setmanal: 60 € + 1 € de material
(en concepte de fotocòpies)
Tallers 1,5 h setmanals: 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.
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Foto: shutterstock

INSCRIPCIONS DE PLACES VACANTS

Foto: shutterstock

TALLERS
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Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59, 78
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 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h,
i diumenges, de 10.00 a 14.00 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

