
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 setembre, 16h, fins l’inici del 
curs i/o fins exhaurir places. Inscripció preferent activitats fami-
liars: 20 setembre, 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.

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 ges-
tiona aquest equipament sota el model de gestió cívica. Segu-
rament 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 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: en-
titat@acsbacderoda.org - www.acsbacderoda.org
Esperem veure’t aviat!

ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL 
BAC DE RODA

Casal de Barri 
Bac de Roda-Poblenou

Programa
d’activitats
octubre-
desembre 2022
Inscripcions a partir 
del 20/21 setembre
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Districte de
Sant Martí

zumba  
horari: Dissabte, 10 - 11h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 1 octubre
imparteix: Alocubano

restauració de 
mobles petits

horari: Dissabte, 10-12h
preu: 56€ (9 classes) + mat.
data d’inici: 1 octubre
imparteix: Andrea Zaragoza

cosmètica zero

waste 2 (1c)

Elaborarem productes en pols i 
sostenibles amb el medi ambient!

dia i horari: Diss. 12 nov, 10-13h
preu: 15€ (classe única)+mat. 
imparteix: Noelia Narejo

NN

DISSABTE MATÍ

22/09 inauguració expo pictòrica:

“Artistes per a la història” 
a càrrec de l’alumnat de pintura del  
Casal. Professora Emilia Melià.

i al desembre...
“Exposició de Diorames”
amb la col·laboració de Carles 

Borràs Mañé

del 4 al 20 novembre:
“Fotofest Poblenou” 
un Festival de Fotografia del Poblenou, a càrrec del 

Fotoclub Poblenou, en col·laboració amb altres entitats i 

col·lectius del barri. +info: fotoclubpoblenou.cat.

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

SORTIDES

Aquesta ruta recull les aportacions 
de la recerca més recent i resse-
gueix la trajectòria de Gaudí i Güell 
per entendre aquest projecte com 
l’obra conjunta d’un mecenes i un 
arquitecte. Situa el projecte dins la 
trajectòria d’un Gaudí que expandirà 

data: dissabte 22 octubre, 11h
preu: 8€
implementat per: Muhba

gaudí al park güell: arquitecte, urbanista 
i paisatgista

altres sortides...
» visita guiada al mirador de glòries: dissabte 
19 nov, 11h - 20€
» visita al pis-museu de la casa bloc, símbol de 
l’arquitectura racionalista a barcelona: dis-
sabte 17 des, 12.45h - 5€

el seu paper d’arquitecte compro-
mès amb les arts i el diàleg amb 
la natura, per esdevenir urbanista i 
paisatgista.

      Subscriu-te al nostre newsletter per rebre més info sobre totes les 
visites que realitzem! bit.ly/subscripciocdb

xerrades, càpsules i altres

» nadal i infància | 
novembre

Donarem recursos per viure les tradici-
ons d’aquesta època de forma positiva 
i respectuosa amb els infants: gestió 
emocional els dies previs, tema regals, 
reis/pare noel, idees pel calendari 
d’advent, decoració de la casa... 

imparteix: Samanta García, La 
Llar dels Encants. 
preu: 8€

» porteig ergonòmic a 
l’hivern | dijous 20/10, 
10.30-12h

En aquesta xerrada coneixerem què és 
el porteig, les seves característiques 
principals i els tipus de porteig més 
adequats per a l’estació hivernal que 
s’apropa.

imparteix: Patricia Maia, d’Upa 
Upa Porteo.
preu: 5€* 

» salut sexual i noves 
sexualitats | novembre

imparteix: Laura Navarro, CAP 
Ramón Turró.
preu: Gratuït

TAMBÉ AMB
NOSALTRES...

Monòleg: Manías
Dijous 10 novembre, 20h

Sí, tener manías es algo natural. Lo malo viene 
cuando su disfrute supone torturar a los que 
te rodean: escuchar música a todo volumen, 
crujirte los nudillos, hurgarte en la nariz… Y 
claro, ¿quién tiene preferencia? ¿Tu derecho a 
ser maniático o el suyo a no ser molestados? 

Amb Ramón LSD • Gènere: Monòleg còmic
Durada: 1h 15 mins • Taquilla inversa.

+info sobre la programació d’espectacles     a la web:
www.cdbacderodap9.org/espectacles

LA PROGRAMACIÓ DEL CASAL
ÉS UNA PROGRAMACIÓ 

“VIVA”: SUBSCRIU-TE PER 
REBRE per mail TOTES LES 
ACTIVITATS QUE afegim!

bit.ly/subscripciocdb
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LA PROGRAMACIÓ DEL CASAL
ÉS UNA PROGRAMACIÓ 

“VIVA”: SUBSCRIU-TE PER 
REBRE per mail TOTES LES 
ACTIVITATS QUE afegim!

bit.ly/subscripciocdb* Bescanviables per activitats del Casal 
de Barri.



pilates (m/t)
» iniciació: Dilluns, 17.45-18.45h
» avançat: Dilluns, 19 - 20h
matí: Dimarts, 10 - 11h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 3/4 octubre
imparteix: Marisol Robertson

ioga (bàsic /av.)
» bàsic: Dimecres, 18.30-19.45h 
» avançat: Dimecres, 19.50-21.05h
preu: 52€ (9 classes) 
data d’inici: 5 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: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Daya Cortés

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

horari: Últim dimecres del mes, 
18.30-20.30h
col·labora: Voluntariat per la 
llengua, CPNL i la Federació In-
ternacional d’Scrabble en Català.
Espai dirigit per Àngel Quiles
inscripció contínua.

Aprèn a escriure 
català!
horari: Dimarts, 18.30-20h
data d’inici: 4 octubre
preu: 5€* (en concepte de 
material didàctic)
imparteix: Vicenta Rambla

Club de lectura
horari: 2n dijous del mes, 
18.30-20.30h
data inici: 8 setembre (llibre: 
Entre Amigas, de Laura Freixa)
preu: Gratuït
coordina: Malú Caballé i Maria 
Teresa Abad
inscripció contínua.

dansa africana 
horari: Dimarts, 19.15-20.30h 
preu: 52€ (9 classes)  
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Ada Saliou 

balls de saló (av.)
horari: Divendres, 20 - 21h 
preu: 55€ (10 classes) 
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Míriam Sánchez

salsa individual 
horari: Divendres, 18-19h 
preu: 55€ (10 classes) 
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Míriam Sánchez

country

horari: Dimecres, 18.30-19.30h 
preu: 50€ (9 classes)  
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Marta Stevie 

zumba (m/t) 
» tarda: Dimarts, 19.30-20.30h
» mati: Dissabte, 10-11h 
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 1/4 octubre
imparteix: Alocubano

salsa en parella

(avançat)
horari: Divendres, 19-20h
preu: 55€ (10 classes)  
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Míriam Sánchez

bollywood fusió 
horari: Dijous, 20 - 21h
preu: 55€ (10 classes)  
data d’inici: 6 octubre
imparteix: Polly Casson

la fotografia com 
a eina terapèutica

Potenciaràs el creixement personal 
i l’autoestima a través de la foto-
grafia com a eina d’expressió en la 
teràpia Gestalt.

horari: Dimarts, 18.30-19.45h 
preu: 52€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Josep Martín

neurofitness

horari: Dimarts, 11.30-13h
preu: 54€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Mercè Novel

ENTRE SETMANA

cos, ment, salut i benestar

balls i moviment

 espais de trobada i altres!

coneixements

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

OCTUBRE-DESEMBRE’22

N

tallers dissabte al dors

=tallers nous   m/t= matí i tardaN

guitarra (dif.nivells)

» iniciació: Dc, 18.30-19.30h
» intermedi: Dc, 19.45-20.45h
preu: 50€ (9 classes) + guitarra  
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Miguel Climent 

tast de vins: vins 
del nou món (4c)

horari: Dijous, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
data d’inici: 10 novembre
imparteix: Borja Pérez

apren a jugar a 
escacs!
horari: Divendres, 18-19.15h 
preu: 58€ (10 classes)
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Jordi Sabater

comunicació no 
violenta 2
horari: Dilluns, 19-20.30h 
preu: 48€ (8 classes)
data inici: 10 octubre
imparteix: Cécile Arondel

llengua de signes 
en català

horari: Dimarts, 18.30-20h 
preu: 42€ (7 classes)
data d’inici: 11 octubre
imparteix: Mireia Angulo

cuina marroc 3 (4c)

horari: Dijous, 18.30-20.30h 
preu: 30€ (4 classes) + ingr.  
data inici: 6 octubre
imparteix: Zouhra Zabach
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Tennis taula
horari: Dissabte, 11.30-13h
data d’inici: 1 octubre
preu: Gratuït
coordina: Associació Cultural 
Roc Boronat
inscripció contínua.

Club de cosmètica!
horari: Dijous, 18.30-20.30h
dies lectius: 29/09, 17/11,  
15/12. preu: 30€ (+ mat.)
coordina: Noelia Narejo

Sardanes!
horari: Dilluns, 19.30-21h
data d’inici: 3 octubre
preu: 10€/any (octubre-juny)
coordina: Ma Rosa Miguel i 
Ferran García
inscripció contínua.

El Foto-fòrum!
horari: 1er dijous del mes,  
19-20.30h. dies lectius: 6/10, 
3/11 i 1/12. preu: Gratuït
coordina: Josep Maria March

Club de costura creativa
horari: Divendres, 18.30-20h
preu: Gratuït
data d’inici: 7 octubre
inscripció contínua.

anglès (dif.nivells)

» bàsic: Dimecres, 18-19h
» intermedi: Dimecres, 19-20h
» conversa: Dimecres, 20-21h
preu: 52€* (9 classes)  
data d’inici: 5 octubre
imparteix: A. Bartrina, EZ English

italià (dif.nivells)

» bàsic: Dilluns, 19.30-20.45h
» intermedi: Dill, 18-19.15h
preu: 54€* (9 classes) 
data d’inici: 3 octubre
imparteix: Salvatore Cattogno

francès (dif.nivells)

» bàsic: Dijous, 19-20h
» intermedi: Dijous, 20-21h
preu: 56€* (10 classes)  
data d’inici: 6 octubre
imparteix: Fanny Dulon

tast de cerveses 
del món (4c)

horari: Dimecres, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 5 octubre (amb visita 
a la Cervesera del Poblenou l’última 
classe del taller)
imparteix: Jordi de Mier Vinue

Trobades amb l’autor i autora

» 21/10, 19h - assumpta 
montellà

Presentació del llibre i col·loqui  
‘La Maternitat d’Elna’.

» 18/11, 19h - jordi bonet

Col·loqui i comentari del llibre ‘El 
torn dels innocents’.
activitats obertes i gratuïtes.

Aquesta activitat, proposada des del Club de Lectura, vol apropar els 
autors i autores dels llibres que llegeixen al Casal de Barri.  Et proposem:

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

horari: Dimarts, 10.30-12.30h 
preu: 56€ (9 classes) + mat. 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Emilia Melià

espai d’art: 
tècniques decoratives

horari: Dimecres, 10.30-12.30h 
preu: 56€ (9 classes) + mat. 
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Emilia Melià

escriptura 
creativa per a guió

audiovisual (+16a)

Injecta creativitat a les teves idees 
i converteix-les en un guió de pel-
lícula... o de tiktok!
 

horari: Dilluns, 18.30-20h 
preu: 54€ (9 classes)
data d’inici: 3 octubre
imparteix: Maruví Leonett, gui-
onista de Lunes o martes nunca 
domingo.
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habilitats artístiques

confecció i 
patronatge 
horari: Dimarts, 18-20h
preu: 56€ (9 classes) 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Núria Bonet

dibuix i pintura

horari: Divendres, 18.30-20.30h
preu: 62€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Emilia Melià

taller de manga 
(+10a)

Aprèn a dissenyar els teus propis 
personatges... i crea un còmic!

horari: Dimarts, 17.30-19h
preu: 54€ (9 classes) + mat. 
data d’inici: 4 octubre
imparteix: Anna Valdivia (Dragon-
fly Lunne)

taller de 
microteatre 
horari: Dijous, 19-20.30h
preu: 45€ (9 classes)  
data d’inici: 6 octubre
imparteix: Maria Pujadas

massatge 
infantil (0-10m) 

horari: Dijous, 10.30-11.45h
preu: 38€ (6 classes) 
data d’inici: 27 octubre
imparteix: Monica Tornadijo

ioga mares i 
nadons (0-10m) 

horari: Dimecres, 10-11.15h
preu: 52€ (9 classes)  
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Francesca Giusti

primeres notes 
musicals 

0-12m: Divendres, 11.30-12.20h
13m-24m: Div, 10.30-11.20h
1-3a: Divendres, 16.30-17.20h
1-3a: Divendres, 17.30-18.20h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 7 octubre
imparteix: Lorena López i Alba 
Muñoz.

ioga en família 
(2.5-5a)

2,5-5 anys: Dc, 17.15-18.15h
preu: 50€ (9 classes)
data d’inici: 5 octubre
imparteix: Marina Palop

familiars entre setmana

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

* Inclou material didàctic.

al Casal de Barri!

dijous 
29 set

16 a 20h

CONSULTA ELS TEMARIS A LA 
WEB: bit.ly/cdb_temaris


