Casal de Barri
Bac de Roda-Poblenou

balls i moviment
dansa africana

Il·lustració d’estudibmdz.com

horari: Dm, 19.15-20.30h

Programa
d’activitats
abril-juny
2022

preu: 58€

(10 classes)
data d’inici: 5 abril
imparteix: Chantal

Inscripcions a partir
del 21 i 22 de març!

horari: Divendres, 20

balls de saló

(avançat)
- 21h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 8 abril
imparteix: Míriam Sánchez

salsa en parella

ioga (bàsic /av.)

» tarda 1: Dm, 18.30-19.30h
» tarda 2: Dm, 19.45-20.45h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 5 abril
imparteix: Alocubano

» bàsic: Dc, 18.30 - 19.45h
» avançat: Dc, 19.50 -21.05h
preu: 58€ (10 classes)
data d’inici: 6 abril
imparteix: Mariana Roigé

country

cosmètica d’estiu N

horari: Dc, 18.30-19.30h

horari: Dissabte, 10-13h

preu: 55€

(10 classes)
data d’inici: 6 abril
imparteix: Marta Stevie

benestar
pilates (m/t)

- 20h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 8 abril
imparteix: Míriam Sánchez

» iniciació: Dll, 17.45-18.45h
» avançat: Dll, 19 - 20h
» matí: Dm, 10 - 11h
preu: 55€ (10 cl.)
data d’inici: 4/5 abril
imparteix: Marisol Robertson

bollywood fusió

feldenkrais

horari: Dijous, 20

horari: Dimarts, 20

(avançat)
horari: Div., 19

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

zumba (2 grups)

- 21h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 7 abril
imparteix: Polly Casson

- 21h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 5 abril
imparteix: Daya Cortés

preu: 15€ (classe única) + mat.
dies lectius: 28

maig
imparteix: Noelia Narejo

gestió de les emo- N
cions per persones
estressades (6c)
horari: Dm, 18.15-19.45h
preu: 40€

(6 classes)
dies lectius: 26 abril
imparteix: Noemí Guillamón,
psicòloga d’Espai Nonna

fes el teu sabó!

N

horari: Diss, 10-13h
preu: 12€

(classe única)mat.
data d’inici: 14 maig
imparteix: Ivo Galés

familiars
massatge
infantil (0-10m)

ioga en família
2,5-5 anys: Dc, 17.15-18.15h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 6 abril
imparteix: Marina Palop

horari: Dc, 11.30-12.45h
preu: 38€

(6 classes)
data d’inici: 4 maig
imparteix: Mònica Tornadijo

ioga mares i
nadons (0-10m)
matí: Dc, 10-11.15h
preu: 58€

(10 classes)
data d’inici: 6 abril
imparteix: Francesca Giusti

primeres notes
musicals
0-12m: Dv, 11.30-12.20h
13-24m: Dv, 10.30-11.20h
1-3 anys: Dv, 16.30-17.20h
1-3 anys: Dv, 17.30-18.20h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 8 abril
imparteix: Lorena López /
Alba Muñoz.

Cicle xerrades: Maternitat i criança
» Olis essencials, un recurs natural per cuidar dels
nostres fills
dia i hora: dj 28/04, 17-18.30h. imparteix: Samanta
Garcia, La Llar dels Encants. Gratuït.
» Porteig ergonòmic per a l’estiu
dia i hora: ds 7/05, 10.30-12h. imparteix: Upa Upa Porteo. Gratuït.
» Alimentació complementària dirigida pel bebè (BLW)
dia i hora: dj 19/05, 17-18.30h. imparteix: Samanta Garcia. preu: 5€

artístiques!
espai d’art: patchwork,
pintura i tècniques decoratives
horari: Dm, 10.30-12.30h

preu: 62€

(10 cl.) + mat.
abril
imparteix: Emilia Melià
data d’inici: 5

confecció i patronatge
horari: Dm, 18

- 20h
(10 cl.) + mat.
data d’inici: 5 abril
imparteix: Núria Bonet
preu: 62€

dibuix i pintura
horari: Div, 18.30-20.30h
preu: 62€

(10 cl.) + mat.
data d’inici: 1 abril
imparteix: Emilia Melià

restauració de
mobles petits
horari: Ds, 10-12h
preu: 62€

(10 cl.) + mat.
abril
imparteix: Eva García
data d’inici: 2

L’Associació Cultural i Social Bac de Roda és l’entitat que gestiona aquest
equipament sota el model de gestió cívica. Segurament 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 reclamacions 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.

Esperem veure’t aviat!

INSCRIPCIONS

CASAL DE BARRI
BAC DE RODA-POBLENOU

casalbarribacderoda
@CdBacdeRoda
@acsbacderoda
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Camí Antic de València, 106
08005 Barcelona
Tel. 93 303 24 47
whatsapp 657 48 02 16
info@cdbacderodap9.org
www.cdbacderodap9.org
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BAC DE RODA

Per més informació, suggeriments o voluntariat, contacta’ns:
entitat@acsbacderoda.org - www.acsbacderoda.org

LOPE DE VEGA

ASSOCIACIÓ
CULTURAL I SOCIAL

PUJADES
MAR

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

Districte de
Sant Martí

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

ON, QUAN I HORARIS
Al taulell d’informació del CdB, del 22 març,
16h en endavant, fins l’inici del curs i/o fins
exhaurir places. Inscripció preferent activitats familiars: 21 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. 4) Mascareta obligatòria per a
totes les activitats interiors.

coneixements
francès
» bàsic: Dj, 18.45 - 19.45h
» bàsic 3: Dj, 20 - 21h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 7 abril
imparteix: Lucie Abdul

anglès (dif. nivells)
» bàsic: Dc, 18-19h
» intermedi: Dc, 19.10-20.10h
preu: 55€ (10 classes)
data d’inici: 7 abril
imparteix: Agnès B., EZ English

fotografia de viatge N
horari: Dissabte, 10-13h
preu: 60€

(5 classes)
data d’inici: 7 maig
imparteix: Joan Masats

riureteràpia
horari: Dijous, 19

- 20.30h
(5 classes)
data d’inici: 12 maig
imparteix: Inés Simarro
preu: 35€

cuina d’aprofitament N

tast de cerveses

horari: Dc, 18.30-20.30h

del món (4c)

preu: 30€

(4 classes)
data d’inici: 20 abril
imparteix: Silvia Marchiano

guitarra (dif. nivells) N
» iniciació: Dc, 18.30-19.30h
» intermedi: Dc, 19.45-20.45h
preu: 55€ (10 cl.) + guitarra
data d’inici: 6 abril
imparteix: Miguel Climent

italià (dif. nivells)
» bàsic: Dll, 19.30-20.45h
» intermedi: Dll, 18-19.15h
preu: 58€ (10 classes)
data d’inici: 4 abril
imparteix: Salvatore Cattogno

la familia, la

N

millor escola
horari: Dm, 16-17.30h
preu: Gratuït

(11 classes)
data d’inici: 19 abril
imparteix: CAP Ramón Turró
Per famílies amb infants 6 a 11 anys.

N

horari: Dijous, 19

- 20.30h
preu: 25€ (4 classes) + mat.
dies lectius: 26/5, 2, 9 i 16/6
imparteix: Jordi de Mier Vinue

tast: introducció

SORTIDES
»

visita a la catedral del
mar - ds 9/4, 11h (15€)

»

visita teatralitzada a la
casa amatller - ds 14/05,

10.30h (18€)

N

als vins francesos (4c)
horari: Dijous, 19

- 20.30h
preu: 25€ (4 classes) + mat.
dies lectius: 21 i 28/4, 5 i 12/05
imparteix: Borja Pérez

comunicació no
violenta (cnv)
horari: Dilluns, 19

- 20.30h
preu: 48€ (8 classes)
data d’inici: 25 abril
imparteix: Cecile Arondel

»

visita al museu de les illusions - ds 14/06, 11h (7€)

horari: Dc, 18.30-20.30h
preu: 30€

(4 classes)
data d’inici: 25 maig
imparteix: Zouhra Chabach

Sardanes

horari: Dll, 19.30

- 21h
preu: 10€ / any (oct-juny)
inscripció contínua.
Club costura creativa
horari: Dv, 18.30
preu: Gratuït.

Trobades amb
l’autor i autora!

inscripció contínua.

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

horari: 1er

» 29/04, 19h - Edith piñas
Recital de poesia i comentari
del llibre ‘Geografia dels sentits’
» 27/05, 19h - Assumpció
malagarriga

cuina marroc 2 (4c) N

Espais de trobada i altres

Xerrada ‘Visc amb un Ictus’ i
comentari del llibre.
» 18/06, 11h - Assumpa
montellà

Comentari del llibre ‘La Maternitat d’Elna.

- 20h

El Foto Fòrum

N

horari: Últim

dimecres del mes,
18.30-20.30h.
preu: Gratuït.
col·labora: Voluntariat per la
llengua, CPNL i la FISC.
inscripció contínua.

Tennis taula!

N

dijous/mes,
19-20.30h.
preu: Gratuït.
organitza: Josep M. March

horari: Dissabte, 11.30-13h

Aprèn a escriure
català!
bàsic: Dimarts, 18.30-20h

Xerrada sobre la
hipocondriaquia en
temps de COVID

data d’inici: 5

preu: Gratuït

preu: Gratuït

(10 classes)
abril
imparteix: Vicenta Rambla
Club de lectura
horari: 2n

dijous/mes,
18.30-20.30h
preu: Gratuït.

preu: Gratuït

espai gestionat per: Assoc.

Cultural Roc Boronat.

horari: Dj

21/04, 18.30-20h

imparteix: Noemí

Guillamón

TAMBÉ AMB NOSALTRES

