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ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

EL MODERNISME I BARCELONA

DEL 3 AL 29 DE SETEMBRE

Tècnica: dibuix amb tinta xinesa 
traçat amb una canya
Lloc: vestíbul
A càrrec de Joan Mataró 
@joanmatarofilomeno
Amb la col.laboració de: 
@modernismeCAT

L’artista JoanMataró es va formar a
l’Escolad’ArtsiOficisdeBarcelona,i
al’EscolaMassana.
Ha desenvolupat la técnica del di-
buix amb tinta xinesa traçat amb una 
canya, mentre va treballar d’orfebre,
cisellador i dissenyador de joieria. Ac-
tualmentals88anys,enspresentaal
CentreCívic“CanDeu”deLesCorts,
aquest recull de dibuixos que són una 
mostra del modernisme català a la 
Ciutat Comtal.
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CTIVITATS CULTURALS

MÚSICA

CANÇÓ I ÒPERA ITALIANA 

DIVENDRES,8D’OCTUBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

La soprano italiana Romina Krieger i 
el pianista català Ricardo Estrada de-
lectaran al públic amb un repertori ín-
tegrament dedicat a la música italiana
Cançó napolitana, àries de càmera
de Bellini, àries d’òpera de Puccini,
cançó italiana del famós compositor
Tosti.

G

JAZZ & CLÀSSICA

DISSABTE,9D’OCTUBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

”Igotrhythm”,unviatgeenblancine-
gre a través de les tecles del piano i els 
colorsdelaveuhumanadel’Amèrica
del’inicidesegle.
Elritme,elsaborprofundperòvibrant
de les composicions genials dels ar-
tistes que han cambiat el rumb de la 
música i la cultura clàssica.

L’amor romàntic explicat per George
Gershwin, la passió entre els carrers
de Nova York en les composicions de 
Leonard Berstein i la irreverència de 
Cole Porter vénen reinterpretats amb 
música de la soprano Romina Krieger i 
el pianista Poyo Moya.

G

STRAVINSKY 50

DIVENDRES,29D’OCTUBRE
A les 19 h 
A càrrec de: Carme Just i Carles Puig  
al piano
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Concert pianístic amb projecció 
d’imatgescreadesadhocalvoltantde
dosballetsd’IgorStravinsky(LaCon-
sagració de la Primavera i Apol.lo) en 
ocasió del cinquantenari de la mort del 
compositor.

G
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ACTIVITATS CULTURALS

DAVID GIORCELLI TRIO

DIJOUS,16DESETEMBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

David Giorcelli, en l’actualitat és un
dels màxims exponents en el que a 
PianoBluesiBoogieWoogieesrefe-
reix al nostre país.

La seva habilitat i dinamisme, l’han
portat a participar en múltiples països 
per Europa i fins i tot l’Orient Mitjà,
entreells Itàlia,Portugal,Suïssa,Po-
lònia,Holanda,Xipre,França,aquest
últimonésunhabitualenl’històricclub
deParísinauguratel1946,Li caveau 
de la Huchette.

DavidGiorcelli:piano
LluísSalvador:contrabaix,
Albert Escudero: bateria.

CICLE DIJOUS JAZZ
P

BIG DANI PÉREZ & ALBERT 
BELLO QUINTET

DIJOUS,28D’OCTUBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

L’any1910neix, aunpetit poblede
Bélgica, Django Reinhardt, un gui-
tarrista gitano considerat per molts 
el creador del jazz manouche o gip-
sy jazz. Dotze anys més tard, l’any
1922,neixaLouisianaelsaxofonista
afroamericàIllinoisJacquet,potserel
primer referent del so Honker. ¿Ens
podem imaginar què hauria passat si 
aquests dos músics haguessin tingut 
l’oportunitatdecompartirescenari?

AlbertBelloiBigDaniPérez,dosdels
referents d’aquests estils al nostre
país, ens proposen endinsar-nos en
aquesta aventura amb un repertori 
que permet barrejar aquestes dues 
sonoritats. Un quintet a escena, un
concert inèdit i una trobada musical 
arriscadaquefascinarà.piano.

BigDaniPérez,saxo
AlbertBello,guitarrasolista
ClaudiLàzaro,guitarrarítmica
CamilArcarazo,guitarrarítmica
JoanMotera,contrabaix
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ACTIVITATS CULTURALS

THE CAVALIERE 

DIJOUS,11DENOVEMBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

The Cavaliere és un Trio inspirat en 
les petites formacions del jazz i del
swingdelesdècadesdels40’s,50’si
60’s,onelpianoilesdolcesmelodies
de la veu busquen crear un ambient 
delsgransclubsde l’èpocadaurada
del Jazz
Amb l’elegància i l’exquisidesa com
alesnostressenyesd’identitat,The
Cavaliere ens ofereix un ampli re-
pertori que viatja des del Swing i la
Bossa nova a la cançó italiana i el 
Rock’n’Roll.DesdeNàpolsaChica-
go i des de Las Vegas a Salvador de 
Bahia,TheCavaliereofereixelegàn-
cia,festaibongustperalesvostres
vetllades.

Marc Riera: veu
EduardFernández:piano
Joan Subirats saxo

VICTOR PUERTAS & MARC 
FERRER TRIO

DIJOUS,4DENOVEMBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Victor Puertas va néixer el mateix dia 
que Sonny Terry (24 d’Octubre), un
gran harmonicista que a més com-
parteix amb el piano, el hammond
orgue i la guitarra. De totes formes,
l’harmònicavaserelseuprimeramor
ilafaparlarambunaprofundaemo-
ció i una gran sensibilitat. Es un dels 
favoritsenlallistadeJerryPorntoy.

AmbMarcFerrerTrioesvan  juntar
perrememorarundiscmíticdeGene
Harris&JackMcDuffcombinantdos
instruments de tecles com són el pia-
no i el Hammond. Al repertori hi han 
incorporat altres clàssics i estan tre-
ballantenlagravaciód’unnoudisc.

Victor  Puertas: hammond
MarcFerrer:piano
Pep Rius: guitarra
OlivierRocque:bateria
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ACTIVITATS CULTURALS

ANGUE&HER HOT JAZZ TRIO

DIJOUS,25DENOVEMBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Estandards i cançons de principis de 
S.XX interpretades amb l’emotivitat
pròpiadelesgransdivesdeljazzide
lamàdedosexponentsde l’escena
aBarcelona:MicheleFaber(Piano),
PepRius(Contrabaix).

En cada espectacle recreen l’època
daurada del jazz a través de vells 
standards i composicions de principis 
deS.XX;amblacalidesaisensualitat
dels sonsmés primitius, amb la “in-
tensitat extravertida de la improvisa-
ció”...
 
Amésd’interpretacionsevocantaBi-
llieHoliday,CleoBrownoFatsWaller
han incorporat temes originals en un 
repertori que no us deixarà indife-
rents,iamblaveudeRocíoAngué

JOHNNY BIGSTONE & SWEET
MARTA

DIJOUS,18DENOVEMBRE
A les 20 h 
Preu(assistirpresencial):8€
Preu(veure-hoenstreaming):6,95€
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

JohnnyBigStone iSweetMarta for-
men un duo acústic de blues i música 
tradicional Americana. Traslladant-
nosalafidelsegleXIXirepresentant
cançons dels esclaus afroamericans
que es caracteritzaven pel seu aire 
melancòlic amb lletres sobre proble-
mes socials i personals. 
Deltablues,PiedmontbluesiOldes-
taficountrysónalgunsdelsestilsque
fan, interpretant artistes com a Jazz
Guillum,ReverendGaryDavis,Blind
Lemon Jefferson, Blind Blake, entre
altres.. un tren que no pots perdre!!
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ACTIVITATS CULTURALS

KOMPISAR

DIMECRES,15DESETEMBRE
A les 20 h 
Caltenirunataulaaljardí,noespot
estar dempeus. 
Per tenir una taula és imprescindible 
consumiralacafeteria

Duetformatperlaballarinadeclaqué
Laia Molins i el cantant i guitarrista 
MarcRiera,ambunrepertoriíntimde
cançons d’arreu del món. Desde te-
mesdecantautorscatalans,delbrasil,
defrança,etc.
Laia Molins.Ballarina de claqué. Va 
néixer i créixer a Barcelona. Llicencia-
da en Sociología per la Universitat de 
Barcelona l’any 2001. Formada com
aballarinadeclaqué,tambéhaestu-
diatjazz,flamenc,clàssic,cantclàssic
imodern,solfeigipercussió.Varebre
formaciócomplementariaaEEUU.
MarcRieravaneixericreixeraOristà,
amb una dilatada carrera musical en el 
món del cant i la guitarra que va desde 
el jazz passant pel clàssic i per molts 
altres estils i gèneres.
La fusiódelsdosmúsicsensportaa
un projecte molt ric en sensacions.

VESPRADES 
ACÚSTIQUES

G
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ACTIVITATS CULTURALS

VIO’Z

DIMECRES,29DESETEMBRE
A les 20 h 
Caltenirunataulaaljardí,noespot
estar dempeus. 
Per tenir una taula és imprescindible 
consumiralacafeteria

VIO’Zofereixunviatgea travésd’un
gènere francès molt característic “La
Chanson Française” i cançó d’autor.
Des de fa diversos anys, juntament
amb les seves cançons pròpies,
aquest grup rescata melodies que han 
influïtenmúltiplesartistesd’Espanyai
delmónsencer, icreenarranjaments
peraunainterpretaciódiferent.Durant
tots aquests anys, el grup ha actuat
ambdiferentsmúsicsdetotaEuropa,
lapassiódelaqualperlacançófran-
cesaelshaunitamblafundadoradel
projecteNathalieMeyer (França).Un
duo, format per la veu càlida, acor-
dió i la interpretació teatralitzada de 
Nathalie,ielsubtilcontrapuntdelsaxo
iflautainterpretatperDuskaMiscevic
(Sèrbia).Unconjuntqueustraslladarà
a sensacions que despertaran els vos-
tres sentiments.

EMILIO MARTÍN ALFA CENTAURI

DIMECRES,22DESETEMBRE
A les 20 h 
Caltenirunataulaaljardí,noespot
estar dempeus. 
Per tenir una taula és imprescindible 
consumiralacafeteria

La recerca contínua de noves sono-
ritats harmòniques i rítmiques és la
constant d’Alfa Centauri.Amb un re-
pertori íntegrament original i interpretat 
per una mescla d’instruments acús-
tics i electrònics, es poden apreciar
influènciesd’estilsmoltdiferentsmés
enllàdeljazz:funk,hip-*hop,irocksón
algunsd’ells.
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ACTIVITATS CULTURALS

CICLE BARCELONA 
DISTRICTE CULTURAL

G

PER SONARE 

DIVENDRES,5DENOVEMBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Aquest duet d’“Isabeles”’ - Isabel Vi-
nardell en la veu i la dansa i Isabelle 
Laudenbach en la guitarra i els cors – 
tornen a escena per seduir-nos amb 
PerSonare,undirecteons’arrisquen
aexplorarl’origendelasevaveu:com
sorgeix, com travessa i com ressona
voltant.
Persona.Del llatípersonare.Laprò-
pia veu sempre és el resultat d’una
experiènciainterprersonal,d’undiàleg
constantambl’altrequeactivalaprò-
pia caixa de ressonància. 
Per-sonare. Perquè ressonar no és res 
més que el micro moment de conne-
xió íntimaa travésde l’altre.Desdel
teuinterior,ambl’altrapersonaienel
medi. 

SANDRA BAUTISTA 
PRESENTA TRAPEZISTA

DIVENDRES,22D’OCTUBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Gronxar-se en un trapezi és buscar
l’equilibri entre la por, l’atreviment
i l’amor, les úniques energies que
mouen la vida en totes les seves di-
mensions.Això és el que fa la San-
dra Bautista, una de les perles del
panorama musical català, presentant
les cançonsdel seudarrer disc,Tra-
pezista. Té joventut, talent i una veu
dolça i incisiva, iposael focusacui-
darfinsal’últimdetallelsseustemes,
quegravitenalvoltantdelpop,elrock,
els ritmes llatinoamericans, el funk o
la rumba. Guanyadora del concurs
“Sona9”l’any2018,télainfluènciade
latradicióanglosaxonaid’autorssud-
americans,ambpropde150concerts
al’esquenaimultituddepremisireco-
neixements.
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ACTIVITATS CULTURALS

UNIVERSO NORMAL

DIVENDRES,10DEDESEMBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

La pianista i cantant Lucía Fumero
obre una porta a la seva imaginació 
amb la presentació del treball Universo 
normal,farcitdemúsicaoriginalplena
de vitalitat i aire fresc. En format de
trio,ambMartinLeitonalcontrabaix i
Juan R. Berbín a la bateria i percus-
sions,ensapropaalseuuniverssonor
ques’arrelaalfolkloreis’enriqueixgrà-
cies al seu bagatge en la clàssica i el 
jazz,fentesclatarcolorsúnicsisingu-
lars.Unacol•leccióde temes,alguns
amb lletra i d’altres instrumentals,
s’expressa amb un ritme marcat de
carisma ipersonalitat.Quancompon,
totflueix,ballaicaptivademanerain-
evitable.

AURA

DIVENDRES,19DENOVEMBRE
A les 19 h 
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Sabeuelqueésl’aura?Se’ndiuaura
del camp energètic de radiació llumi-
nosa multicolor que envolta les perso-
nes o els objectes com un halo i que 
roman invisible per a la majoria de les 
persones.Aura tambéés l’espaimu-
sical lluminós i en canvi constant que 
va sorgir de la trobada a Nou Barris de 
Monique Makon i Clara Martín. Makon 
té una de les veus més potents i càli-
des de Barcelona i Martín toca una gui-
tarra rumbera i sensible a parts iguals. 
Juntesreivindiquenlalluitafeministaa
travésd’unrecorregutperlesveusfe-
menines més potents i carismàtiques 
delsúltimsanys,ambtemesdesouli
rhythm’n’bluesi,també,composicions
pròpies.
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RECITALS CAN DEU POESIA

DIMECRES,8DESETEMBRE
DIMECRES,6D’OCTUBRE
DIMECRES,3DENOVEMBRE
DIMECRES,1DEDESEMBRE
A les 19.30 h 
OrganitzatperProartcat
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

POESIA I 
PRESENTACIONS DE 
LLIBRES G

ACTIVITATS CULTURALS

MAMA TENGO ANSIEDAD...
¡OTRA VEZ!

DIJOUS,30DESETEMBRE
A les 19 h 
A càrrec de A càrrec de: Marina 
Pagliara
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Aquestllibreestàbasatenl’experiència
personal de l’autora, qui exposa una
manera de mirar l’ansietat des d’un
puntdevistadiferental’habitual:una
maneramenysdramàtica,méslleuge-
ra, ifins i totdivertida,perquèpuguis
aprendre a relativitzar les teves emo-
cions.
Al llibre trobaràs quins són els meca-
nismes mentals que desencadenen i 
afavoreixenl’ansietat,aixícomlestèc-
niques que l’autora ha aplicat durant
deuanysiquel’hanajudataentendre
i superar les emocions que ha anat ex-
perimentant.Amés,l’obraexplicacom
la pràctica de ioga pot ser una gran 
aliadaperenfrontar-seal’ansietat.
Siellahapogutambl’ansietat...segur
que tu també podràs vèncer-! sembla 
saber-ho tot.

MÚSICA I PARAULA  PER A LA
IMAGINACIÓ

DILLUNS,11D’OCTUBRE
A les 19 h 
A càrrec de María del Mar Poyatos 
Andújar
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

La música està carregada de senyals 
d’identitat, usos, significats què,més
llunyans o més propers a nosaltres,
podemarribaraentendrei,sobretot,a
sentir. Quan la música està vinculada 
auntext,aunaimatge,aunaobraar-
tísticaoaunpersonatge,esprojecta
la nostra imaginació per visualitzar i 
relacionaridees,sensacionsiimatges
per després crear un significat per a
nosaltres.Sónperexempleelstòpics
i vincles subtils que cada època i cada 
compositor ha anat aportant. 
Aquesta xerrada-taller és un breu punt 
de partida per convidar-nos a desco-
brir-los. 

CONFERÈNCIA
G
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SOLO QUIEN AMA VUELA

DIJOUS,2DEDESEMBRE
A les 19 h 
A càrrec de Clara Benet i Thales
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Unaaproximaciópersonalal’obrade
MiguelHernándeza travésde la po-
sada en diàleg de la seva poesia amb 
diferentmúsicaclàssicaperapiano.
Mitjançant una selecció de textos re-
ferents dels poemaris hernandians
presentema l’espectador un recorre-
gut pels temes i intenses imatges de 
lasevapoesia,quevandesdel’amor,
elnaixementdelsfills,ladenúnciaso-
cial, la deshumanització causada per
la guerra i les reflexions existencials
que susciten en el poeta.

Sólo quien ama vuela és el primer 
versdeVuelo,undelspoemesúltims
de Miguel Hernández. Sota aquesta
reflexió obrim l’experiència sensible
d’estimar com una actitud davant el
món, la capacitat de tornar-nos per-
meables i oberts a entendre la belle-
sa de l’experiència humana en tota
la seva dimensió per a arribar a una 
completa vivència en tots i cadascun 
de nosaltres. Una cosa a la qual ens 
permetaccedir lapoesia i,enaquest
cas,l’obradeMiguelHernández.

ACTIVITATS CULTURALS

LLUNA DE NACRE

DIJOUS,14D’OCTUBRE
A les 19 h
AcàrrecdeMònicaSolerRanzani
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Què passa quan la minyona és el tes-
timonisilentdelsfetsmisteriososque
ocorren dins la intimitat d’una saga
poderosa? LanissagadelCamprubí
és unapròspera  i acabalada família
dedicada a la fabricació de botons a
Barcelona.Noobstantaixòelsdiners
nodonenlafelicitat.LaveudelaFina
ens explicarà els secrets més ama-
gats,ilasevavisiódelsfetsmésobs-
curs que es passegen per la novel·la 
i dels quals ningú, sinó ella, en sap
elsdetalls.Misterisal’abricdelapor,
del poder, l’adulteri, del franquisme,
del’església,lafidelitatmalentesaals
amos... tot plegat seran com lloses 
sobreposades que juntament amb el 
tempscontribuiranaenterrarfetsines-
crutables,sinofosperunacriadabo-
camolla, tafanera i llengua llargaque
sembla saber-ho tot.
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

UNA CONVERSA SOBRE EL MEN-
JAR I LA CIUTAT

DIMECRES,27D’OCTUBRE
A les 18.30 h 
A càrrec del grup de recerca Habitar
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

El menjar té una gran presència al 
carrer i desencadena nombroses ac-
cionsenl’espaipúblic.Ésactualment
urbanismeiurbanitat,ielvehiclemés
clarperarelacionarl’espaiprivatamb
l’espaipúblic.Aquestcurtmetratgere-
cullunaconversaalvoltantd’unataula
en laqueelscomensals(arquitectes,
periodistes, geògrafs, politòlegs i an-
tropòlegs) comparteixen la seva per-
cepciósobreaquestfenomenurbà.
Activitat emmarcada dina la Setmana 
del’AlimentacióSostenible.

CONTES RECICLATS

DIJOUS,7D’OCTUBRE
Ales17.30h
A càrrec de Raig de Sol Contes
Adreçatainfantsde4a10anys
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Una sessió de contes per parlar de la 
importànciadel’aigua,delreciclatgei
reutilització, amés de totes aquelles
conductes que contribueixen a preser-
var el medi ambient.

ESPECTACLE INFANTIL CURTMETRATGE I 
TAULA RODONA

G
G

MEDI AMBIENT
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PSICOLOGIA CANINA. LA 
IMPORTÀNCIA DEL VINCLE 
HUMÀ-GOS

DIMARTS,28DESETEMBRE
A les 18.30 h
AcàrrecdeDaniHervella,professio-
nal de l’educació canina,  psicòleg i
comunicador animal.
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

En aquesta xerrada tractarem as-
pectes com la importància del vincle 
humà-gos. Posarem en comú casos 
particularsdecadapersona,donarem
ideesperpoderposarenpràctica,con-
solidar i millorar el vincle. Finalment
parlaremde comescollir (adoptar) el
gosquemillors’adaptialescaracterís-
tiques i estil de vida de cada persona.

CONFERÈNCIES
G

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS

NUTRICIÓ I ETAPES DE VIDA

DIMECRES,17DENOVEMBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de Susana Eva Martínez 
Dra. Bioquímica i Biologia Molecular. 
Especialistaenendocrí,metabolisme
i nutrició. Terapeuta, conferenciant i
divulgadora.
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Saps que una mala alimentació 
està relacionada amb el cansament,
l’ansietatol’insomni?Iqueelteuestat
d’àniminflueixenelteupes?Sapsque
cada etapa de la nostre vida te reque-
riments nutricionals especials de gran 
importànciaalamaduresailavellesa?

Enl’actualitatexisteixungraninterès,
motivat sens dubte pel legítim desig de 
gaudird’unavidallargaisana.Aquesta
conferència interactivaestàdirigidaa
públic adult per explorar quina alimen-
tació es la més adient en la etapa de la 
maduresailavellesa,etapesambca-
racterístiques i necessitats nutricionals 
especials que si els tenim en compte a 
la nostra dieta ens poden ajudar a pre-
venir malalties com la diabetis, arte-
riosclerosis,malalties cardiovasculars
oeldeterioramentcognitiuiafavorirun
bon manteniment i desenvolupament 
físicymental.

Unaconferènciainteractivasobrel’ali-
mentacióinutricióalavellesaifinalde
vida,queestrobadinsdelaSetmana
de la Ciència.
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SEPARACIÓ DE RESIDUS I 
COMPOSTATGE A LA LLAR

DIMECRES,20D’OCTUBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de Clara Benet i Thales
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

Serem recordats com l’Homo Resi-
duus? A Catalunya el 60% dels re-
sidus acaben a la incineradora o a 
l’abocador.Granpartd’aquestsnosón
brossa sinó font de vida. En parlem
mentrecompostem?
Activitat emmarcada dina la Setmana 
del’AlimentacióSostenible.

L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE AL 
TEU PLAT

DIJOUS,21D’OCTUBRE
A les 18.30 h 
A càrrec de la cooperativa Mengem 
AMB Sentits
Cal inscripció prèvia. Places limita-
des. 

En aquesta sessió s’introduirà com
portar una alimentació saludable i sos-
tenible en el nostre dia a dia. 
Activitat emmarcada dina la Setmana 
del’AlimentacióSostenible.

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
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PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS EN XARXA

ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS A 
LES NOSTRES XARXES SOCIALS
Actualmenttenimactiusunasèriedeprojectesculturals,elsquals,
moltsd’ellselspodeuseguiratravésdelesnostresxarxessocials.
Si entreu al nostre canal de YouTube els podeu veure per llistes de 
reproducció.TambésiensseguiuaInstagram,TwitteroFacebook
també estareu al dia de tot!

PLURALITATS
ECO TROBADES
DIÀLEGS MUSICATS
Dimarts a les 19 h

Aquests projectes en format en-
trevista tenen l’objectiu de donar
suport i donar a conèixer a dife-
rents col·lectius.
Pluralitats inclou entrevistes amb:
-artistesdediferentsdisciplines
- comerços del barri i del Districte 
de les Corts
- Entitats i equipaments del Dis-
tricte
- Altres professionals del sector
formatiu.

PLURALITATS
Entrevistes amb persones, enti-
tats i comerços relacionades amb 
temàtica mediambiental.

ECO TROBADES

DIÀLEGS MUSICATS
Entrevistesambprofessionalsdel
món jazzístic.
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PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS EN XARXA

PASSATGES POÈTICS 
Divendres a les 19 h
Projecte que fomenta la difusió
de la poesia. Un espai obert a la 
participació de tothom que vulgui 
compartir poesia. Convocatòria
oberta.

Únicament cal enregistrar un àudio 
ambelmóbild’unpoema,ienviar-
hoperwhatssapal934101007.

Projecció de documentals i 
pel·lícules,lliuresdedretsd’autor,
relacionades amb el medi ambient 
i altres temàtiques de sensibilit-
zació social. Si seguiu les xarxes 
o us subscriviu al nostre butlletí 
informatiu estareu al corrent de
quan podreu veure aquests posts
Setembre: Dos tomates y dos 
destinos
Octubre: Mujeres rurales: pre-
sente y futuro
Novembre: Verde que te quiero 
verde
Desembre: Las montañas más 
hermosas de los Alpes

FILMSHOME
1 dissabte al mes a les 19 h

EN ALTAVEU
1 dimecres al mes a les 19 h

Projecte que es basa en Podcasts 
com a mitjà comunicatiu per ex-
pressar reflexions, pensaments i
molt més. Un espai obert a la par-
ticipació de tothom que vulgui dir 
alguna cosa.

Únicament cal enregistrar un àu-
dio amb el móbil i enviar-ho per 
whatssapal934101007.

EN CLAU DE DONA
1 dia al mes

Aquestprojecteresponal’objectiu
d’empoderarelpaperdeladona,
a través de xerrades i vídeos di-
vulgatius. Si seguiu les xarxes 
o us subscriviu al nostre butlletí 
informatiu estareu al corrent de
quan podreu veure aquests posts.

Setembre:Donesfolkloristes
Octubre: El paper de la dona en 
l’arquitectura
Novembre: dones poetes
Desembre: dones i ràdio

PLURALITATS
ECO TROBADES
DIÀLEGS MUSICATS
Dimarts a les 19 h
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PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS EN XARXA

#JAZZDESDECASA
Dijous a les 19 h

Tenint en compte que la músi-
ca jazz és una de les especialit-
zacions del centre, cada dijous
parlem d’aquest estil musical, a
travésdediferentscontinguts re-
lacionats altres disciplines artísti-
ques,curiositatsialtres.
Setembre: instruments típics del 
jazz
Octubre: dones del jazz
Novembre: jazz i ciència
Desembre: jazz i dansa

STORIES INSTA
Segons calendari festiu

Sabíeu que gairebé cada cosa té 
elseudiadecelebració?
N’hihanmoltesqueniushoima-
ginaríeu. Aquestes curioses cele-
bracions les podreu veure en els 
Stories del nostre Instagram

DIES INTERNACIONALS 
MEDIAMBIENTALS
Segons calendari festiu
Atravésdel’Aulad’EducacióAm-
bientaltreballemelsdiferentsdies
Mundials i Internacionals relacio-
nats amb aquesta especialització 
del centre, a través de Tips, ví-
deos divulgatius i molt més.
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AGENDA D’ACTIVITATS PRESENCIALS

OCTUBRE

Dimecres6 A les 19.30 h Recital Can Deu Poesia Poesia Pàg. 13
Dijous7 Ales17.30h Contes reciclats Espectaclefamiliar Pàg. 11
Divendres 8 A les 19 h Cançó i Òpera italiana Música Pàg. 03
Dissabte 9 A les 19 h Jazz & Clàssica Música Pàg. 03

Dilluns 11 A les 19.30 h Música i paraula per a la 
imaginació

Conferència Pàg. 13

Djous 14 A les 19 h Lluna de Nacre Presentació de llibre Pàg. 14

Dimecres 20 A les 18.30 h Separació de residus i 
compostatge a la llar

Conferència Pàg. 12

Dijous 21 A les 18.30 h L’alimentaciósosteniblealteu
plat

Conferència Pàg. 12

Divendres 22 A les 19 h Sandra Bautista presenta 
Trapezista

Música Pàg. 09

Dimecres27 A les 18.30 h Una conversa sobre el menjar 
i la ciutat

Documental Pàg. 11

Dijous 28 A les 20 h Big Dani Pérez & Albert Bello 
Quintet

Música Pàg. 04

Divendres 29 A les 19 h Stravinsky50 Música Pàg. 03

Aquestes graelles d’activitats s’aniran ampliant a mida que 
anem programant, així que estigueu atents/es al nostre web que 
anirem actualitzant el programa.

SETEMBRE

Del 3 al 29 De 9 a 22 h El modernisme i Barcelona Exposició Pàg. 02

Dimecres 8 A les 19.30 h Recital Can Deu Poesiar Poesia Pàg. 13
Dimecres15 A les 20 h Kompisar Música Pàg.07
Dijous16 A les 20 h DavidGiorcelliTrio Música Pàg. 04
Dimecres 22 A les 20 h EmilioMartínAlfaCentauri Música Pàg. 08
Dimarts 28 A les 18.30 h Psicologia canina. La 

importància del vincle humà-gos
Conferència Pàg. 12

Dimecres 29 a les 20 h Vio’z Música Pàg. 08

Dijous 30 A les 19 h Mama tengo ansiedad...¡otra 
vez!

Presentació de llibre Pàg. 13
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AGENDA D’ACTIVITATS PRESENCIALS

NOVEMBRE

Dimecres 3 A les 19.30 h Recital Can Deu poesia Poesia Pàg. 13

Dijous 4 A les 20 h VictorPuertas&MarcFerrer
Trio

Música Pàg05

Divendres5 A les 19 h Per sonare Música Pàg. 09
Dijous 11 A les 20 h The cavaliere Música Pàg.05
Dimecres17 A les 19 h Nutrició i etapes de vida Conferència Pàg 14
Dijous 18 A les 20 h JohnnyBigstone&SweetMarta Música Pàg.06
Divendres 19 A les 19 h Aura Música Pàg. 10

DESEMBRE

Dimecres 1 A les 19.30 h Recital Can Deu poesia Poesia Pàg. 13

Dijous 2 A les 19 h Solo quien ama vuela Música i poesia Pàg 14
Divendres 10 A les 19 h Universo normal Música Pàg. 10



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 14.00 h i 
de 16.00 a 20.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

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

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

AV DA  D IAG ONAL

H8, 59 

PL. CONCÒRDIA

JO
AN GÜELL

H8, 59

V7

H8, 59

H8, 59
66, 78, N0, V7

NUM
ÀNCIA

TRAVESSERA DE LES CORTS

AV. DIAGONAL 

78, N0, V7, 
33, 34, 6, 7, 

63,67,78

T1, 
T2, T3

LÍNIA 3
MARIA 

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

@BCN_LesCorts
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