
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 març, 16h, fins l’inici del curs 
i/o fins exhaurir places. 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 els cursos o tallers en els 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.

Estem oberts a noves propostes, vine i suggereix-nos-la!

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
inscripció contínua.

sardanes

horari: Dilluns, 19.30 - 21h 
preu: 10€ / any (oct-juny) 
inscripció tancada fins oct.

punt de creu

punt de creu: Dc, 16.30-18.30h
preu: 30€ / any (oct-juny) 
inscripció contínua.

club de lectura

horari: Dv, 18.30 - 20h 
preu: Gratuït (oct-juny) 
dates: abril (2n div/ mes)

escola d’adults: competències bàsiques

horari: Dc i Dv, 10-11.30h 
preu: Gratuït (oct-juny) 
data d’inici: 26 setembre
imparteix: Martinet Solidari

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) 
dates: Octubre-juny

espai de criança (2 grups)
horari: Dc, 12-14h / Dj 17.30-19.30h 
preu: Gratuït 
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 autogestionat de recol-
zament a la maternitat per a 
mares amb nadons.

Casal de Barri 
Bac de Roda-Poblenou

Programa
d’activitats
abril -
juny 2019
Inscripcions a partir 
del 18 març

Ensenyament de competènci-
es bàsiques i cultura general. 
Pregunta condicions d’accés al  
Casal de Barri.
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Districte de
Sant Martí

zumba  
horari: Dissabte, 10 - 11h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 6 abril
imparteix: Ximena Puente

al bon temps,  
plats frescos i 
gelats! (5s)

Plats variats i lleugers basats en 
una cuina senzilla de diferents 
orígens.

horari: Dissabte, 11-13h
preu: 35€ (5 classes) + ingr.
data d’inici: 4 maig
imparteix: Silvia Inés Marchiano

restauració i reci-
clatge de mobles

horari: Dissabte, 10-12h 
preu: 54€ (9 classes) + mat. 
data d’inici: 6 abril
imparteix: Eva García 

fes el teu spa a 
casa! (1s)

Espelmes aromàtiques, exfoliants
corporals... elabora’t els teus propis 
productes, cuida’t i dona’t un respir!

horari: Dissabte, 10-13h
preu: 12€ (sessió única) + mat.
data d’inici: 24 abril
imparteix: Noelia Narejo

teatre en família  
horari: Dissabte, 12-13.30h
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 6 abril
imparteix: Agustina Basso
* Preu per a un adult i un infant.

sabó natural (1s)

Aprendem la teoria i pràctica per 
fer els teus propis sabons.

horari: Dissabte, 10-13h 
preu: 5€ (materials inclosos). 
data d’inici: 15 juny
imparteix: Ivo Galés

cicle: fotografia 
especialitzada

Inscriu-te a una, o més, de les se-
güents càpsules que et proposem!

» flash: Dissabte 04/05, 10-13h
» retrat: Dissabte 18/05, 10-13h
» macro: Dissabte 25/05, 10-13h
» fotografia nocturna: Pendent 
concretar, demana +info al Casal!
preu: 15€/càpsula 
imparteix: Joan Masats

fotografia per 
viatjar 
Si vols més informació sobre 
aquest taller, demana +info al casal 
o subscriu-te per rebre el nostre 
newsletter! En breu concretarem 
dates... bit.do/subscripciocdb
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DISSABTE MATÍ

SORTIDES

Aquesta ruta ens mostrarà 650 anys in-
interromputs de vida monàstica en mig 
de tots els fets històrics que van marcar 
el pols de la ciutat. Veurem com vivien, 
dormien, resaven, menjaven, treballaven 
i morien les filles de l’alta aristocràcia.

data: Dium. 7 abril, 10.30h
durada: 2,5h (aprox.) 
preu: 10€
guia: Meritxell Carreres, guia 
oficial de Catalunya.

monestir de pedralbes, el retir d’una reina

en camí...
» visita al cementiri de poblenou (19/05)

» ruta: camp de la bota i la mina (01/06)

» sortides en grup al teatre

Envia’ns un correu per rebre més informació! info@cdbacderodap9.org



primeres notes 
musicals 

1-3a: Dijous, 15.40-16.30h
1-3a: Dijous, 16.35-17.25h
0-12m: Divendres, 11-11.50h
0-12m: Divendres, 12-12.50h
0-12m: Divendres, 13-13.50h
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 4/5 abril
imparteix: Lucía Barea

ioga mares i 
nadons (0-10m)

horari: Dijous, 10-11.15h 
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 4 abril
imparteix: Francesca Giusti

pilates (m/t)
iniciació: Dilluns, 17.30 - 18.30h
avançat: Dilluns, 18.30 - 19.30h
matí: Dimarts, 10 - 11h
preu: 50€/54€ (9/10 classes) 
data d’inici: 1/2 abril
imparteix: Marisol Robertson

ioga (bàsic /av.)
bàsic: Dimarts, 16.30 - 18h 
avançat: Dimecres, 19.30 - 21h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 2/3 abril
imparteix: Mariana Roigé

feldenkrais

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

horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 3 abril
imparteix: Yurena Ruiz

paquet office (5s)

horari: Dilluns, 19-20.30h
preu: 20€ (5 classes) 
data d’inici: 29 abril
imparteix: Roger Roca

el món google (3s)

horari: Dijous, 19-20.30h 
preu: 12€ (3 classes) 
data d’inici: 16 maig
imparteix: Roger Roca

zumba (m/t) 
tarda1: Dimarts, 18.15 - 19.30h
tarda2: Dimarts, 19.45 - 21h 
matí: Dissabte, 10 - 11h
preu: 54€/50€ (10/9 classes) 
data d’inici: 2/6 abril
imparteix: Ximena Puente

bollywood modern 
horari: Dijous, 20 - 21h
preu: 50€ (9 classes)  
data d’inici: 11 abril
imparteix: Dev Kalandara

dansa africana 
horari: Divendres, 19.30-20.45h 
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 5 abril
imparteix: Chantal d’Alafia Afroclub

country (iniciació)
horari: Dimecres, 18.30-19.30h 
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 3 abril
imparteix: Marta Stevie 

salsa en parella

(diferents nivells)
iniciació 3: Divendres, 18 - 19h
avançat: Divendres, 19 - 20h
preu: 50€ (9 classes)  
data d’inici: 12 abril
imparteix: Míriam Sánchez

balls de saló 
(avançat)
horari: Divendres, 20 - 21h 
preu: 50€ (9 classes) 
data d’inici: 12 abril
imparteix: Míriam Sánchez

salsa i batxata 
(individual)
horari: Dimarts, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 2 abril
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: 54€/60€ (9 / 10 classes) 
data d’inici: 1/2 abril
imparteix: Noemí Lloret/Laia Ariño

gac 
horari: Divendres, 10 - 11h
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 5 abril
imparteix: Jimena Bordesio

cosmètica natural: 
prepara la teva 
pell per l’estiu (2s)

horari: Dijous, 19 - 21h 
preu: 15€ (2 classes) + mat. 
dies lectius: 23 i 30 maig
imparteix: Noelia Narejo

smartphones i 
xarxes socials (4s)

horari: Dijous, 19-20.30h 
preu: 16€ (4 classes) 
data d’inici: 25 abril
imparteix: Roger Roca

ENTRE SETMANA

cos, ment, salut i benestar

balls i moviment

habilitats artístiques xerrades, debats i teatre-fòrum

noves tecnologies

coneixements PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

ABRIL-JUNY 2019

Descarrega’t els temaris a la web!
www.cdbacderodap9.org
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anglès bàsic 2
horari: Dimecres, 18 - 19h 
preu: 56€* (10 classes)  
data d’inici: 3 abril
imparteix: EZ English

anglès (conversa)

horari: Dijous, 20 - 21h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 4 abril
imparteix: EZ English

italià intermedi

horari: Dilluns, 19.30 - 21h 
preu: 52€ (9 classes) 
data d’inici: 1 abril
imparteix: Salvatore Cattogno

cuina vegana (3s)

horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 22€ (3 classes)  
dies lectius: 9, 23 i 30 abril
imparteix: Aurélie Rofidal

guitarra: millora, 
continuitat i  
perfeccionament 3 
horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 3 abril
imparteix: Miguel Climent

tast de vins  
coneguts i  
reconeguts (4s)

horari: Divendres, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 3, 17, 31/05 i 14/06
imparteix: Jorge Cátedra

anglès intermedi 2
horari: Dimecres, 19 - 20h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 3 abril
imparteix: EZ English

italià bàsic 2
horari: Dilluns, 18 - 19.30h
preu: 52€ (9 classes) 
data d’inici: 1 abril
imparteix: Salvatore Cattogno

francès iniciació 3
horari: Dijous, 18.30 - 20h 
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 4 abril
imparteix: Lucie Abdul

cuina dietètica (3s)

horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 22€ (3 classes)  
dies lectius: 4, 11 i 18 juny
imparteix: Aurélie Rofidal

guitarra (in. 3) 
horari: Dimecres, 19-20h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 3 abril
imparteix: Miguel Climent
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familiars entre setmana

massatge 
infantil (0-12m) 

horari: Dimecres, 10.30 - 12h 
preu: 40€ (6 classes) 
data d’inici: 8 maig
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€ (10 classes)
data d’inici: 3/5 abril
imparteix: Francesca Giusti 

hipopressives 
mares i nadons

tarda: Dilluns, 15.45h - 16.30h
matí: Dimarts, 11.45 - 12.30h
preu: 54€/60€ (9/10 classes) 
data d’inici: 1/2 abril
imparteix: Noemí Lloret/Laia Ariño

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

(* 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

EXPOS

Si vols ajudar a l’aprenentatge 
del teu idioma, o bé vols millorar 
la teva forma de parlar-lo en 
un context quotidià, flexible i 
acollidor, apunta’t a les nostres 
parelles lingüístiques!
Espai dirigit per Àngel Quiles. 

PARELLES LINGÜÍS-
TIQUES EN CATALÀ

SI VOLS REBRE INFORMACIÓ DE LES NOSTRES ACTIVITATS, SUBS-
CRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER! bit.do/subscripciocdb

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

inauguració: div 26 abr, 19h

“Paissatges en blanc i 
negre” per Fotoclub Poblenou

Aquesta és una exposició col·lectiva dels membres del fotoclub 
Poblenou. Restarà exposada fins al 17 maig.

TEATRE + DEBAT:

no es país para 
negras 
de Sílvia Albert Sopale

Monòleg que promou l’acceptació de 
la realitat multicultural de la societat 
i debat posterior amb la comunitat 
afro-descendent del Poblenou.

quan: Divendres 26 abril, 18.30h
preu: Gratuït

EN CAMÍ...

» xerrada: dolors 
musculoesquelè-
tics i emocions”
Explicarem les causes de patolo-
gies generals (columna, espatlles, 
fascitis, entre d’altres) i les seves 
possibles vinculacions emocionals.

 » xerrada: plantes 
medicinals a la llar

Introducció al món de les plantes 
medicinals per incorporar-les a 
la vida diària de la nostra llar.

confecció i 
patronatge (m/t)
matí: Dijous, 11 - 13h
tarda: Dimarts, 17.30-19.30h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 2/4 abril
imparteix: Rosa Fernández

dibuix i pintura, 
diferents tècniques

horari: Divendres, 18.30-20.30h
preu: 60€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 5 abril
imparteix: Emilia Melià

patchwork i 
pintura sobre 
seda i tela

horari: Dimarts, 10.30-12.30h 
preu: 60€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 2 abril
imparteix: Emilia Melià

veus en dol

Taller de lectures i escriptura
al voltant del dol i la pèrdua.

horari: Dijous, 18 - 20h 
dies lectius: 25/04, 2, 9 i 
15/05 (última sessió al  
Cementiri del Poblenou).
organitza: Sònia Moll,  
Emma Navó i en col·laboració 
amb Apropem-nos.
activitat gratuïta.


