
CASAL DE BARRI 
BAC DE RODA-POBLENOU
Camí Antic de València, 
96-116. 08005 Barcelona  
Tel. 93 303 24 47
info@cdbacderodap9.org 
www.cdbacderodap9.org
      casalbarribacderoda
      @CdBacdeRoda

METRO: L4 POBLENOU / SELVA DE MAR              TRAM: T4 FLUVIÀ

BUS: 7, 36, H14, 40, 42, V27                  BICING: C/ ESPRONCEDA
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Inscripcions

ON, QUAN I HORARIS
Al taulell d’informació del CdB, del 18 setembre, 16h, fins l’inici del 
curs i/o fins exhaurir places. Inscripció preferent activitats infan-
tils: 17 setembre, 10h. Horari habitual d’inscripcions: de dimarts a 
divendres de 10 a 13,30h i de 16 a 20,30h. Dilluns només tarda: 16 
a 20,30h. Dissabte només matí: 10 a 13h.

NOTES D’INTERÈS
1) El CdB es reserva el dret a suspendre les activitats en les quals no 
hi hagi un mínim de participants. NOMÉS en aquest cas es retornaran 
els diners de la inscripció. 2) La inscripció només es pot fer de manera 
presencial, i es realitzarà per estricte ordre d’arribada i de pagament.  
3) Es podrà fer un màxim de 3 inscripcions per persona a cada taller.

CASAL DE BARRI BAC DE RODA - POBLENOU
ENTITAT DE GESTIÓ CÍVICA:  ACS BAC DE RODA

L’Associació Cultural i Social Bac de Roda és l’entitat que gesti-
ona aquest equipament sota el model de gestió cívica. Segura-
ment ja ens coneixes perquè fa 38 anys que treballem pel barri, 
perquè has vingut a la Festa Major del Parc del Centre, perquè 
has ballat a la nostra Revetlla de Sant Joan, perquè ens has vist 
lluitar per aconseguir millores a l’entorn (espais verds, parc de 
jocs infantils), perquè gestionem l’Hort dels Pebrots o perquè 
ens coneixes de persona, perquè som gent del Poblenou.

Si no ens coneixes, i ens vols conèixer, veuràs de primera mà 
tota l’altra feina que fem i que no es veu a simple vista: són re-
clamacions de millores urbanístiques pel veïnat, és lluita contra 
les retallades sanitàries, és reivindicar més equipaments al barri, 
més espais de joc i zones verdes. En definitiva, lluitem per millo-
res que fan que la vida al barri sigui millor. 

Per més informació, suggeriments o voluntariat, contacta’ns: 
entitat@acsbacderoda.org - www.acsbacderoda.org
Esperem veure’t aviat!

ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL 
BAC DE RODA

espai reiki solidari

horari: Dijous, 11.30 - 13h 
preu: Gratuït 
coordina: Josep Bausà
data inici: 3 octubre

sardanes

horari: Dilluns, 19.30 - 21h 
preu: 10€ / any (oct-juny) 
data inici: 30 setembre

punt de creu

punt de creu: Dc, 16.30-18.30h
preu: 30€ / any (oct-juny) 
data inici: 2 octubre

club de lectura

horari: Dv, 18.30 - 20h 
preu: Gratuït (oct-juny) 
data inici: 11 oct (2n div/ mes)

club de cosmètica natural (2 grups)
horari: Divendres, 18-20h 
preu: 30€ / trim. (3 classes) 
demana +info al casal!

club costura creativa

horari: Dv, 18.30 - 20h 
preu: 30€ / any (oct-juny) 
data inici: 4 octubre

espai obert familiar (2 grups)
horari: Dc, 12-13.30h / Dj 18.30-20h 
preu: Gratuït 
inscripció contínua fins juny.

parelles lingüístiques en català

horari: Dc, 12-13.30h / Dj 18.30-20h 
preu: Gratuït 
coordina: Àngel Quiles
inscripció contínua fins juny.

ESPAIS / GRUPS
DE TROBADA

L’ACS Bac de Roda, com a entitat social que és i fidel a la seva filosofia 
de participació, posa a disposició de les persones usuàries espais/
grups de trobada on els veïns i veïnes que vulguin poden reunir-se, 
relacionar-se, divertir-se i/o aprendre mentre fan una activitat. 

Espai per fomentar la tradició i cul-
tura catalanes. Espai cogestionat 
amb el Casal de GG Quatre Cantons. 

Espai de trobada per aprendre a 
realitzar treballs de punt de creu 
amb suport, i en bona companyia.

Espai per llegir, discutir i apren-
dre d’un llibre. L’objectiu és asse-
gurar lectures interessants.

TAMBÉ AMB NOSALTRES...

Espai per oferir i rebre Reiki de 
manera gratuïta. El grup rea-
litza el voluntariat a través de  
l’Associació Reiki Solidari.

Trobades de cosmètica guiades 
per la professora i adaptades a 
les necessitats de cada alumne.

Grup autogestionat per veïnes 
del barri que tenen ganes de fer 
costura en companyia.

Espai obert de recolzament 
a la maternitat per a mares i 
pares amb nadons.

Intercanvi lingüístic en un en-
torn flexible i acollidor, sota 
l’eixopluc del CPNL.

Casal de Barri 
Bac de Roda-Poblenou

Programa
d’activitats
octubre -
desembre 2019
Inscripcions a partir 
del 17/18 setembre
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Districte de
Sant Martí

zumba  
horari: Dissabte, 10 - 11h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Pendent.

cuina nadalenca (3c)

Diferents plats de la cuina inter-
nacional pensats per a les festes 
nadalenques. 

horari: Dissabte, 11-13h
preu: 22€ (3 classes) + ingr.
dies lectius: 30/11, 14 i 21/12
imparteix: Silvia Inés Marchiano

cosmètica zero 
waste! (1c)

En aquest taller posem el focus 
en el medi ambient: elaborarem 
productes d’higiene sense generar 
residus!

horari: Dissabte, 10-13h
preu: 12€ (sessió única) + mat.
data d’inici: 23 novembre
imparteix: Noelia Narejo

cuina creativa: 
de l’àvia al plat! (4c)

Plats tradicionals d’arreu i de 
temporada amb un toc creatiu.

horari: Dissabte, 11-13h
preu: 30€ (4 classes) + ingr.
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Silvia Inés Marchiano

fotografia per 
viatjar  
horari: Dissabte, 10-12.30h
preu: 50€ (5 classes)
data d’inici: 19 octubre
imparteix: Joan Masats

sortida fotogrà-
fica per barcelona 
Si vols més informació sobre 
aquesta activitat, demana-la al  
casal o subscriu-te al nostre news-
letter! En breu concretarem dates: 
bit.do/subscripciocdb
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DISSABTE MATÍ

SORTIDES

Recorrido por la Vila de Gràcia a través 
de su pasado rural y su transforma-
ción urbana a través de sus plazas. 
Las Fiestas de Gràcia, el concepto de 
autogestión e implicación vecinal, la 
Revuelta de las Quintas, el nacimiento 
de la Rumba Catalana como movi-
miento cultural... Estos y más temas 

data: Dissabte 19 octubre, 
10.30h (2h aprox.) 
preu: 12€ (inclou cerveseta)
guia: Mariano Pesín, historiador 
i guia cultural.

ruta per la vila de gràcia 

en camí...
» artesans, mercaders i banquers (23 nov)

» els aiguamolls urbans, diagonal mar

EXPOS
Tens una obra què mostrar? Fotogràfica, artística, treball manual? 
Ets del Poblenou o... l’obra tracta del Poblenou? Vols donar-la a 
conèixer al nostre espai? 
Si és així, no ho dubtis, envia’ns un correu; volem mostrar la feina 
que fas! info@cdbacderodap9.org

Subsciu-te per rebre +info de tot el que fem! bit.do/subscripciocdb

serán explicados con el objetivo 
de descubrir uno de los barrios 
mas importantes de Barcelona.



primeres notes 
musicals 

1-3a: Dijous, 15.40-16.30h
1-3a: Dijous, 16.35-17.25h
3-5a: Dijous, 17.30-18.20h
0-12m: Divendres, 11.10-12h
0-12m: Divendres, 12.05-12.55h
10m-24m: Divendres, 13-13.50h
preu: 54/50€ (10/9 classes) 
data d’inici: 10/4 octubre
imparteix: Lucía Barea

ioga mares i 
nadons (0-10m)

horari: Dijous, 10-11.15h 
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 10 octubre
imparteix: Francesca Giusti

pilates (m/t)
iniciació: Dilluns, 17.30 - 18.30h
avançat: Dilluns, 18.30 - 19.30h
matí: Dimarts, 10 - 11h
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 7/8 octubre
imparteix: Marisol Robertson

ioga (bàsic /av.)
bàsic: Dimarts, 16.30 - 18h 
avançat: Dimecres, 19.30 - 21h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 8/9 octubre
imparteix: Mariana Roigé

feldenkrais

Mètode d’educació somàtica que 
ajuda a les persones a moure’s 
més eficaçment i a sentir-se millor.

horari: Dimarts, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 8 octubre
imparteix: Yurena Ruiz

cicle maternitat i 
criança: alimenta-
ció saludable 
horari: Dc, 12-13.30h / Dj, 
18.30-20h 
preu: 6€ (classe única) 
dies lectius: 6/7 novembre
imparteix: Aida Rodríguez i  
Míriam Sánchez

potenciant el mòbil 
(bàsic/avançat) (5s)

horari: Dilluns, 19-20.30h
preu: 25€ (4 classes) 
inici bàsic: 14 octubre
inici avançat: 11 novembre
imparteix: Sílvia Inés Marchiano

zumba 
tarda1: Dimarts, 18.15 - 19.30h
tarda2: Dimarts, 19.45 - 21h 
preu: 56€ (10 classes) 
data d’inici: 8 octubre
imparteix: Laura Fernández

bollywood 
horari: Dijous, 20 - 21h
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 10 octubre
imparteix: Polly Casson

dansa africana 
horari: Dijous, 19.45-21h 
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 10 octubre
imparteix: Chantal d’Alafia Afroclub

country (iniciació)
horari: Dimecres, 18.30-19.30h 
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 9 octubre
imparteix: Marta Stevie 

salsa en parella

(diferents nivells)
iniciació: Divendres, 18 - 19h
avançat: Divendres, 19 - 20h
preu: 50€ (9 classes)  
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Míriam Sánchez

balls de saló 
(avançat)
horari: Divendres, 20 - 21h 
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Míriam Sánchez

salsa i batxata 
(individual)
horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 9 octubre
imparteix: Erick Dueñas 

hipopressives (m/t)
tarda: Dilluns, 16.45 - 17.30h
amb nadons: Dilluns, 15.45 - 16.30h
matí: Dimarts, 11 - 11.45h 
amb nadons: Dimarts, 11.45-12.30h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 7/8 octubre
imparteix: Noemí Lloret

gac (m/t)
matí: Divendres, 10 - 11h
tarda: Divendres, 19.30-20.30h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Jimena Bordesio

cosmètica natural: 
elabora les teves 
cremes, emulsions (6c)

horari: Dijous, 10.30 - 12.30h 
preu: 42€ (6 classes) + mat. 
data d’inici: 24 octubre
imparteix: Noelia Narejo

cosmètica natural: 
especial nadal (2c)

horari: Dijous, 19 - 21h 
preu: 15€ (2 classes) + mat. 
dies lectius: 5 i 12 desembre
imparteix: Noelia Narejo

ENTRE SETMANA

cos, ment, salut i benestar

balls i moviment

habilitats artístiques

xerrades, debats i altres

noves tecnologies

coneixements PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

OCT-DES 2019
N

anglès bàsic

horari: Dimecres, 18 - 19h 
preu: 56€* (10 classes)  
data d’inici: 9 octubre
imparteix: EZ English

anglès (conversa)

horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 9 octubre
imparteix: EZ English

italià bàsic

horari: Dilluns, 19.30-21h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Salvatore Cattogno

rebosteria (5c)
Pastissos, cupcakes, lioneses i més! 

horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 35€ (5 classes) + ingr.  
data d’inici: 12 novembre
imparteix: Cristina Martínez

guitarra (iniciació) 
horari: Dimecres, 19 - 20h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 9 octubre
imparteix: Miguel Climent 

iniciació al tast

de vins (4c)

horari: Divendres, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 11, 25/10 i 8, 22/11 
imparteix: Jorge Cátedra

iniciació al tast

de cerveses (4c)

horari: Dijous, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 17, 31/10 i 14, 28/11
imparteix: Jordi de Mier Vinue

taller d’escriptura 
en català!  
horari: Dilluns, 18.30-20.30h 
preu: 10€* / 8 classes (mat. 
didàctic inclòs)
data d’inici: 14 octubre
imparteix: Vicenta Rambla

anglès intermedi

horari: Dimecres, 19 - 20h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 9 octubre
imparteix: EZ English

francès iniciació

horari: Dijous, 18.30 - 20h 
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 10 octubre
imparteix: Lucie Abdul

italià intermedi

horari: Dilluns, 18 - 19.30h 
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Salvatore Cattogno

cuina sense 
gluten (3c)

horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 22€ (3 classes) + ingr.  
dies lectius: 15, 22 i 29 octubre
imparteix: Aurélie Rofidal

guitarra (2n nivell) 
horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 9 octubre
imparteix: Miguel Climent

cicle fotografia 
especialitzada: 
fotografia nocturna

dia i horari: Dijous 24 octubre, 
18-21h
preu: 15€ (classe única) 
imparteix: Joan Masats

(+activitats de fotografia al dors!)

N

N

N N

N

N

N

N

N

N

N

familiars entre setmana

massatge 
infantil (0-12m) 

horari: Dimecres, 10.30 - 12h 
preu: 40€ (6 classes) 
data d’inici: 23 octubre
imparteix: Cristina Sanz

ioga en família 
(diferents edats)
2,5-5 anys: Dc, 17.15-18.05h
12m-2,5 anys: Dv, 17-17.50h
preu: 54/50€ (10/9 classes)
data d’inici: 9/4 octubre
imparteix: Francesca Giusti 

hipopressives 
mares i nadons

tarda: Dilluns, 15.45h - 16.30h
matí: Dimarts, 11.45 - 12.30h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 7/8 octubre
imparteix: Noemí Lloret

* Els preus indicats fan refe-
rència a un adult i un infant 
per activitat.

(* Material didàctic inclòs).

Us proposem formar part d’un 
grup de cant coral social. Obert 
a totes les persones amb 
passió per la música, el cant i  
la veu. Amb repertori clàssic, 
tradicional i contemporani.

horari: Dilluns, 19.30 - 21h 
preu: 30€ / any (oct-juny)  
imparteix: Teo Wrönskiano
inscripció contínua.

veu i cant coral

Espai de trobada amb un deno-
minador comú: la cuina en català 
(que no és el mateix que cuina 
catalana). Adreçat a totes les 
persones vinculades al VxL (vo-
luntariat per la llengua) i al CPNL 
(Consorci per la normalització 
lingüística).
Espai dirigit per Àngel Quiles. 
sessió inform.: 30 set, 18.30h
horari: Matí i tarda

TROBADES CULINÀ-
RIES EN CATALÀ

SI VOLS SABER MÉS SOBRE EL CONTINGUT DE TOTS ELS TALLERS, 
CONSULTA ELS TEMARIS A LA WEB!  BIT.DO/TEMARISCDB

CONSULTA ELS TEMARIS A LA 
WEB O AL SEGÜENT ENLLAÇ:  
bit.do/temariscdbinf

JORNADA:

parlem de la 
menstruació 
dissabte 28 setembre, matí 

La Pepa, la tia Maria, els Dies Dolents, 
la Mala Setmana, la Cosa, la Puta 
d’Oros, the Course (la maledicció)... 
Tot, per evitar dir: la menstruació, la 
regla, el cicle, la sang, etc.  Som al 
segle XXI i encara és necessari obrir 
espais per parlar i compartir sense 
pors ni vergonyes el que vivim cada 
mes milions de persones al món 
durant bona part de la nostra vida. Us 
proposem aquesta jornada per parlar 
amb naturalitat i expressar oberta-
ment totes les nostres inquietuds 
al voltant de la menstruació des de 
diferents òptiques i sensibilitats.

preu: Gratuït
+info: bit.do/menstruacio

» xerrada: com 
compatibilitzar 
la maternitat amb 
l’èxit professional

Sovint quan som mares el nostre 
futur professional queda en 2n terme 
i sembla que no pugui ser compatible 
la maternitat amb treballar en allò que 
ens agrada. Veurem doncs les solu-
cions als errors que comentem i que 
limiten la nostra carrera professional. 
dia i hora: Dijous 24 oct, 18.30-20h
imparteix: Laia Arcones. Gratuït.

» xerrada: plantes 
medicinals a la llar

Introducció al món de les plantes 
medicinals per incorporar-les a la 
vida diària de la nostra llar.
dia i hora: Diss 16 nov, 11-13h
imparteix: Raul Arqueros. Gratuït.

confecció i 
patronatge (m/t)
tarda: Dimarts, 17.30-19.30h
matí: Dijous, 11 - 13h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 8/10 octubre
imparteix: Pendent.

dibuix i pintura, 
diferents tècniques

horari: Divendres, 18.30-20.30h
preu: 54€ (9 classes) + mat. 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Emilia Melià

patchwork i 
pintura sobre 
seda i tela

horari: Dimarts, 10.30-12.30h 
preu: 60€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 8 octubre
imparteix: Emilia Melià

EN CAMÍ...
» marca personal: com 
vendre’t a tu mateix

amb Laia Arcones

» programació per joves 
amb scratch i python

amb Roger Roca

» paquet office (bàsic/
intermig)
amb Roger Roca

» el món google
amb Roger Roca


