
CASAL DE BARRI 
BAC DE RODA-POBLENOU
Camí Antic de València, 106 
08005 Barcelona  
Tel. 93 303 24 47
info@cdbacderodap9.org 
www.cdbacderodap9.org
      casalbarribacderoda
      @CdBacdeRoda
      @acsbacderoda

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

BUS: 7, H14, V27, B20, B25                  BICING: C/ ESPRONCEDA
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Inscripcions

ON, QUAN I HORARIS
Al taulell d’informació del CdB, del 21 de març, 16h, fins l’inici del 
curs i/o fins exhaurir places. Inscripció preferent activitats fa-
miliars: 20 març, 16h. Horari habitual d’inscripcions: de dimarts a 
divendres, de 16 a 20,30h. De dilluns a dissabte, de 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 i taller.

L’Associació Cultural i Social Bac de Roda és l’entitat que gestio-
na aquest equipament sota el model de gestió cívica. Segurament 
ja ens coneixes perquè fa més de 40 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 gestionavem 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 recla-
macions 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 millores 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!

Sobre nosaltres!

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
I SOCIAL BAC DE RODA

Casal de Barri 
Bac de Roda-Poblenou

Programa
d’activitats
abril-juny
2023
Inscripcions a partir 
del 20/21 març
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Espais de trobada i comunitaris

del 28 abril al 19 de maig, 19h:
“Retalls d’una pandèmia” 
i taller Collage terapèutic
de Maite Castillo, sanitària de l’Hospi-

tal del Mar. Complementa l’activitat el 

taller Collage terapèutic.

del 2 al 23 de juny, 19h:
“Les formes de l’aigua” 
de Jordi Casademont, membre del 

Fotoclub Poblenou. 

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
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Equipament gestionat per:

Associació 
Cultural i Social 

Bac de Roda

Club de costura creativa
horari: Divendres, 18.30-20h
data d’inici: 14 abril
preu: Gratuït
inscripció contínua.

Espai de criança 
(infants de 8 a 24 m)
horari: Dilluns, 16-17.30h
data d’inici: 17 abril
preu: Gratuït
coordina: Marta Nolla i Paloma Iraizoz
inscripció contínua.

Sardanes!
horari: Dilluns, 19.30-21h
data d’inici: 17 abril
preu: 10€/any (octubre-juny)
coordina: Ma Rosa Miguel i Ferran García

Club de lectura
horari: 2n dijous del mes, 18.30-20.30h
dies lectius: 13/04, 11/05 i 08/06
preu: Gratuït
coordina: Malú Caballé i Mª Teresa Abad
inscripció contínua.

Trobades amb l’autor i autora

» 21/04, 19h - simon tadberli

Col·loquin d’un llibre ben especial: 
Más de cien gotas de vida, un poe-
mari d’haikus de l’alter ego de J. M. 
Villa Lobo.
activitat oberta i gratuïta.

Aquesta activitat, proposada des del 
Club de Lectura, vol apropar els au-
tors i autores dels llibres que llegei-
xen al Casal de Barri. Et proposem:

Grup d’acompanya-
ment al dol
horari: Dimarts, 17.15 a 19.15h
data d’inici: Abril (activitat quinzenal)
preu: 10€/trim. (amb entrevista prèvia)
coordina: Mireia Riera i Montse Puig 
inscripció contínua.

Aprèn a escriure català!
horari: Dimarts, 18.30-20h
data d’inici: 11 abril
preu: 5€* (en concepte de mat. didàctic)
imparteix: Vicenta Rambla
inscripció contínua. 

Espai de trobada gratuït per jugar a scrabble 
en català: una forma divertida d’ampliar el 
teu vocabulari!

horari: Últim dimecres del mes, 18.30-20.30h
dies lectius: 26/04, 31/05 i 28/06
col·labora: CPNL i la Federació Intern. 
d’Scrabble en Català. 
coordina: Edith Piñas i Àngel Quiles
inscripció contínua.

Reiki solidari
horari: Dimarts, 11.30-13h
data d’inici: 11 abril
preu: Gratuït
coordina: Assoc. Reiki Solidari 
inscripció contínua. 

Tennis taula
horari: Dissabte, 11.30-13.30h
data d’inici: 15 abril
preu: Gratuït
coordina: Assoc. Cultural Roc Boronat
inscripció contínua. 

El Foto-fòrum!
horari: 1er dijous del mes, 19-20.30h 
dies lectius: 13/04, 04/05 i 01/06
preu: Gratuït
coordina: Josep Maria March
inscripció contínua.

Club de cosmètica!
horari: Divendres, 18.30-20.30h
dies lectius: 28/04, 19/05 i 16/06
preu: 30€ (+ materials)
coordina: Noelia Narejo

També amb nosaltres....

nou!

Familiar: Sòmines de l’Àrtic
Dijous 20 abril, 17.30h

La Maga Martina necessita ajuda 
per salvar l’Àrtic: Els glaciars s’es-
tan desfent! Amb l’ajuda del Jun i de 
l’Esquimal Ninuk, hauran de derrotar 
a la terrorífica Capitana Focum. Junts 
salvaran animals, conservaran iglús i 
lluitaran per millorar la situació catas-
tròfica del canvi climàtic.

Amb la Cia. Toma Pa Ti • Gènere: Musi-
cal. Durada: 50 mins • Preu: 4€. +3 anys

+info sobre la programació 
d’espectacles     a la web!



pilates (m/t)
» iniciació: Dilluns, 17.45-18.45h
» avançat: Dilluns, 19 - 20h
» matí: Dimarts, 10 - 11h
preu: 50€/55€ (10/9 classes) 
data d’inici: 17/11 abril
imparteix: Marisol Robertson

ioga (bàsic /av.)
» bàsic: Dimecres, 18.30-19.45h 
» avançat: Dimecres, 19.50-21.05h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 12 abril
imparteix: Mariana Roigé

cosmètica 
natural d’estiu

Apren a elaborar productes na-
turals per a l’estació de l’any que 
s’apropa, i cuidar la teva pell!
 

horari: Dilluns, 18.30-20.30h 
preu: 50€ (8 classes) + mat.
data d’inici: 17 abril
imparteix: Noelia Narejo

neurofitness

horari: Dimarts, 11.30-13h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 11 abril
imparteix: Mercè Novel

ENTRE SETMANA

cos, ment, salut i benestar

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

ABRIL-JUNY’23N
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dansa africana 
horari: Dimarts, 19.15-20.30h 
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 11 abril
imparteix: Chantal, Amics de Benin

balls de saló (av.)
horari: Divendres, 20 - 21h 
preu: 55€ (10 classes) 
data d’inici: 14 abril
imparteix: Míriam Sánchez

salsa individual 
horari: Divendres, 18-19h 
preu: 55€ (10 classes) 
data d’inici: 14 abril
imparteix: Míriam Sánchez

country

horari: Dimecres, 18.30-19.45h 
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 12 abril
imparteix: Marta Stevie 

zumba (m/t) 
» tarda: Dimarts, 19.30-20.30h
» mati: Dissabte, 10-11h 
preu: 55€/44€ (10/8 classes) 
data d’inici: 11/15 abril
imparteix: Alocubano

salsa en parella

(avançat)
horari: Divendres, 19-20h
preu: 55€ (10 classes)  
data d’inici: 14 abril
imparteix: Míriam Sánchez

bollywood fusió 
horari: Dijous, 20 - 21h
preu: 55€ (10 classes)  
data d’inici: 13 abril
imparteix: Polly Casson

balls i movimentconeixements

N N

guitarra (dif.nivells)

» iniciació: Dc, 18.30-19.30h
» intermedi: Dc, 19.45-20.45h
preu: 55€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 12 abril
imparteix: Miguel Climent 

tast de cerveses: 
coneix la cervesa 
artesana (4c)

horari: Dijous, 19-20.30h
preu: 30 (4 classes) + cerveses  
data inici: 20 abril
imparteix: Jordi de Mier Vinnue 

anglès (dif.nivells)

» bàsic: Dimecres, 18-19h
» intermedi: Dimecres, 19-20h
preu: 56€* (10 classes)  
data d’inici: 12 abril
imparteix: S. Carril, EZ English

italià (dif.nivells)

» bàsic: Dilluns, 19.30-20.45h
» intermedi: Dill, 18-19.15h
preu: 54€* (9 classes) 
data d’inici: 17 abril
imparteix: Salvatore Cattogno

llengua de signes 
en català

horari: Dimarts, 18.30-19.45h 
preu: 58€ (10 classes)
data d’inici: 11 abril
imparteix: Mireia Angulo

monogràfics de 
fotografia:
• foto de carrer: Dimarts 
16/05 (19-20h), dimecres 17/05 
(18-21h) i dijous 18/05 (19-21h).

• foto de viatge: Dimarts 13/06 
(19-20h), dimecres 14/06 (18-
21h) i dijous 15/06 (19-21h).

preu: 30€ (3 classes)
imparteix: Josep Maria March

francès intermedi

horari: Dijous, 20-21h
preu: 56€* (10 classes)
data d’inici: 13 abril
imparteix: Isabelle Domingo

* Inclou material didàctic.

SORTIDES

Vine a passejar pel quadrat d’Or, la zona burgesa 
de la ciutat, per conèixer els edificis modernistes 
més bonics i emblemàtics, realitzats pels millors 
arquitectes que van treballar a Barcelona a principis 
del segle XX.

data: Dissabte 20 maig, 11h. preu: 12€. implementat per: Ma Carmen 
Ro-dríguez, Guia Oficial de Catalunya

un passeig senyorial per 
l’eixample

altres sortides...
» visita als habitatges cooperatius de la balma: 
dissabte 22 abril, 11h - gratuït.
» visita guiada al museu marítim: juny

restauració de 
mobles petits

horari: Dissabte, 10-12h
preu: 50€ (8 classes) + mat.
data d’inici: 15 abril
imparteix: Andrea Zaragoza 

el poder màgic 
de les paraules: 
reprograma la teva ment  
Aprendrem a identificar i modificar 
creences limitants que afecten a la 
percepció que tenim de nosaltres 
mateixos, de la resta de persones i 
de les situacions que ens envolten.

horari: Dissabte, 10 - 13h
preu: 15€ (classe única) 
data d’inici: 20 maig
imparteix: Maty Gálvez

zumba  
horari: Dissabte, 10 - 11h
preu: 44€ (8 classes) 
data d’inici: 15 abril
imparteix: Alocubano

fotografia per 
a mòbils  
horari: Dissabte, 10 - 13h
preu: 15€ (classe única) 
data d’inici: 27 maig
imparteix: @somriualacamera

cosmètica zero

waste

horari: Dissabte, 10-13h
preu: 15€ (classe única) + mat.
data d’inici: 6 maig
imparteix: Noelia Narejo 

DISSABTE MATÍ

marxa nòrdica

Apren aquesta pràctica esportiva 
que consisteix a incorporar l’ús ac-
tiu d’uns bastons al patró de marxa 
natural de caminar.

horari: Dimecres, 19-20.30h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 12 abril
imparteix: Uma Baldrich, de 
Walk&Health

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: 55€ (10 classes) 
data d’inici: 11 abril
imparteix: Daya Cortés

aromateràpia 
per al dia a dia (2c)

Astenia primaveral, al·lèrgies... co-
neix els olis essencials que t’ajuden 
en el teu dia a dia! 
 

horari: Dijous, 18.30-20.30h 
preu: 18€ (2 classes) + mat.
dies lectius: 18 i 25 maig
imparteix: Noelia Narejo

LA PROGRAMACIÓ DEL CASAL
ÉS UNA PROGRAMACIÓ “VIVA”: 

SUBSCRIU-TE PER REBRE per mail 
TOTES LES ACTIVITATS QUE fem!

bit.ly/subscripciocdbbit.ly/subscripciocdb
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primeres notes 
musicals 

0-12m: Divendres, 12-12.50h
13m-24m: Divendres, 11-11.50h
1-3a: Divendres, 16.30-17.20h
1-3a: Divendres, 17.30-18.20h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 14 abril
imparteix: Lorena López i Alba 
Muñoz

ioga mares i 
nadons (0-10m) 

horari: Dimecres, 10-11.15h
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 12 abril
imparteix: Francesca Giusti 

ioga en família 
(3-5a)

horari: Dc, 17.15-18.15h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 12 abril
imparteix: Marina Palop

familiars

Els preus de les activitats famili-
ars fan referència a una persona 
adulta i un infant per activitat.

espai d’art: 
patchwork i pintura 
sobre seda i tela

horari: Dimarts, 10.30-12.30h 
preu: 62€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 11 abril
imparteix: Emilia Melià

confecció i 
patronatge 
horari: Dimarts, 18-20h
preu: 62€ (10 classes) 
data d’inici: 11 abril
imparteix: Sílvia Maestre 

habilitats artístiques

espai d’art: 
tècniques decoratives

horari: Dimecres, 10.30-12.30h 
preu: 62€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 12 abril
imparteix: Emilia Melià

dibuix i pintura

horari: Divendres, 18.30-20.30h
preu: 62€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 14 abril
imparteix: Emilia Melià

collage terapèutic

horari: Divendres, 18.30-20h
preu: Gratuït
data d’inici: 5 maig (sess. única)
imparteix: Maite Castillo

Complementa l’exposició Retalls 
d’una pandèmia!

xerrades, càpsules i altres

» cicle: criança digital 
• Educant als nostres fills i filles 
en l’era digital | DJ 11/05, 18.30h

Parlarem dels reptes d’aquesta era, de 
treure partit a la tecnologia i consells 
pràctics per gestionar la criança digital.

Adreçat a mares i pares amb infants de 
0 a 17 anys.

• Què fer quan el teu fill/a et de-
mana un mòbil? | DJ 8/6, 18.30h

Parlarem dels riscos de la tecnologia, 
factors a tenir en compte en aquesta 
decisió, edats recomanades, límits i 
configuració del dispositiu.

Adreçat a mares i pares amb infants  
de 7 a 14 anys.

imparteix: Eva Bello
preu: 5€* / xerrada (bescanviables 
per activitats del Casal)

» cicle: coneix la his-
tòria i històries de la 
catedral de barcelona

Coneixerem la catedral en detall, la 
seva història i les seves històries. 

• La cripta de Santa Eulàlia | 
DJ 27/04, 19h

El riu de Santa Eulàlia; la seva vida i 
el seu martiri, la troballa del seu cos i 
la seva llegenda... i més!

• La Catedral de les cinc portes | 
DJ 25/05, 19h

Què hi ha d’en Gaudí a la Catedral, 
la façana modernista d’en Manuel 
Girona, la Porta de Sant Iu, l’atemptat 
contra Ferran el Catòlic... i més!

imparteix: Miguel Giménez
preu: 5€* / xerrada (bescanviables 
per activitats del Casal)

Ja sabeu que  a Bac de Roda ens 
agrada la Festaaaaaa! I per això n’estem 

preparant una per final de curs! Estigueu atents i atentes... 

• Gossos i pirotècnia |  
DM 9/5, 19h

Entendrem com afecta als gossos el 
Sant Joan i donarem tips per acom-
panyar-los de la millor manera.

• Comportament caní |  
DJ 15/6, 18.30h

El comportament dels gossos ens parla 
de com es senten. Veurem què volen 
dir-nos en funció del seu comportament.

 » xerrades de la comi de gossos de l’entitat 

imparteix: CanBiosis, Educació Empàtica Canina. preu: Taquilla inversa


