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

ON, QUAN I HORARIS
Al taulell d’informació del CdB, del 10 desembre, 16h, fins l’inici del 
curs i/o fins exhaurir places. Inscripció preferent activitats infan-
tils: 9 desembre, 16h. 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: Montse Estruch
data inici: 16 gener

sardanes

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

punt de creu

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

club de lectura

horari: Dv, 18.30 - 20h 
preu: Gratuït (oct-juny) 
demana +info al casal!

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) 
inscripció contínua fins juny

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
gener -
març 2020
Inscripcions a partir 
del 9/10 desembre
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Districte de
Sant Martí

zumba  
horari: Dissabte, 10 - 11h
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 18 gener
imparteix: Laura Martín, A lo Cubano

cuina creativa 
internacional (4c)

Plats d’orígens diferents aplicant la 
nostra creativitat i adaptant-los a la 
cuina diària.

horari: Dissabte, 11-13h
preu: 30€ (4 classes) + ingr.
data d’inici: 29 febrer
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: 15€ (sessió única) + mat.
data d’inici: 28 març
imparteix: Noelia Narejo

cuina italiana (4c)

horari: Dissabte, 11-13h
preu: 30€ (4 classes) + ingr.
data d’inici: 25 gener
imparteix: Silvia Inés Marchiano

fotografia 
pràctica (5c)

horari: Dissabte, 10-12.30h
preu: 50€ (5 classes)
data d’inici: 1 febrer
imparteix: Joan Masats

restauració de 
mobles petits

horari: Dissabte, 10.30-12.30h
preu: 60€ (10 classes) + mat.
data d’inici: 18 gener
imparteix: Andrea Zaragoza

sortida fotogrà-
fica per barcelona 
Si vols +informació, demana-la al 
casal o subscriu-te al nostre news-
letter! bit.do/subscripciocdb
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DISSABTE MATÍ

SORTIDES

Des de la Barcelona gremial, 
passant per l’època de les Indianes 
i durant tota la revolució industrial 
el treball de la dona es considerava 
accessori i complementari. Des del 
barri del Raval fins el barri de Sant 
Pere milers de dones durant més de 
700 anys van treballar igual que els 
homes patint discriminació salarial, 

data: Diss. 7/03, 10.30h (2h aprox.) 
preu: 12€ (inclou audioguia)
guia: Meritxell Carreras, Guia Ofici-
al de Catalunya.

data: Diss. 18/01, 10h (2h aprox.) 
preu: 3€.
implementat per: La Fàbrica del 
Sol.

ruta: dona et labora, diss. 7 març 10.30h

els aiguamolls urbans, diss. 18 gen, 10h

segregació de les ocupacions i 
exaltació del treball masculí. Aquest 
és un itinerari urbà que reivindica 
l’emprempta laboral de les dones 
de Barcelona.

En aquest parc dissenyat pels arqui-
tectes Enric Miralles i Benedetta 
Tagliabue, el segon més gran de 
Barcelona, descobrirem l’exuberant 
vegetació i les històries que amaga 
la Torre de l’Aigua de la desapare-
guda fàbrica Macosa.

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
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€ (10 classes) 
data d’inici: 16/17 gener
imparteix: Lucía Barea

ioga mares i 
nadons (0-10m) (m/t)
tarda: Dimecres, 15.45-17h
matí: Dijous, 10-11.15h
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 15/16 gener
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: 13/14 gener
imparteix: Marisol Robertson

ioga (bàsic /av.)
bàsic: Dimarts, 16.30 - 18h 
avançat: Dimecres, 19.30 - 21h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 14/15 gener
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: 14 gener
imparteix: Yurena Ruiz

mindfulness

horari: Dilluns, 19.45 - 20.45h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 13 gener
imparteix: Pilar Alonso

treu-li suc al  
teu smartphone 
(bàsic/avançat) (5c)

horari: Dilluns, 19-20.30h
preu: 25€ (4 classes) 
inici bàsic: 20 gener
inici avançat: 24 febrer
imparteix: Sílvia Inés Marchiano

el món google (3c)

horari: Dimecres, 19-20.30h 
preu: 20€ (3 classes) 
data d’inici: 29 gener
imparteix: Roger Roca

marca personal: 
com vendre’t a tu 
mateixa (5c)

horari: Dijous, 18.30-20.30h
preu: 40€ (5 classes) 
data d’inici: 27 febrer
imparteix: Laia Arcones

paquet office 
bàsic (5c)

horari: Dimecres, 19-20.30h
preu: 30€ (5 classes) 
data d’inici: 26 febrer
imparteix: Roger Roca

zumba 
tarda1: Dimarts, 18.15 - 19.30h
tarda2: Dimarts, 19.45 - 21h 
preu: 56€ (10 classes) 
data d’inici: 14 gener
imparteix: Laura Fernández

bollywood fusió 
horari: Dijous, 20 - 21h
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 16 gener
imparteix: Polly Casson

dansa africana 
horari: Dijous, 19.45-21h 
preu: 56€ (10 classes)  
data d’inici: 16 gener
imparteix: Michel Doudou

country (iniciació)
horari: Dimecres, 18.30-19.30h 
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 15 gener
imparteix: Marta Stevie 

salsa en parella

(diferents nivells)
iniciació 2: Divendres, 18 - 19h
avançat: Divendres, 19 - 20h
preu: 54€ (10 classes)  
data d’inici: 17 gener
imparteix: Míriam Sánchez

balls de saló 
(avançat)
horari: Divendres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 17 gener
imparteix: Míriam Sánchez

salsa i batxata 2 
(individual)
horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 15 gener
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
amb nadons 2: Dm, 12.30-13.15h
preu: 54€ (9 classes) 
data d’inici: 27/28 gener
imparteix: Laia Ariño

gac

horari: Divendres, 19.30-20.30h
preu: 54€ (10 classes) 
data d’inici: 17 gener
imparteix: Jimena Bordesio

cosmètica natural: 
emulsions 2 (7c)

horari: Dijous, 10.30 - 12.30h 
preu: 50€ (7 classes) + mat. 
data d’inici: 23 gener
imparteix: Noelia Narejo

farmaciola natural 
(2c)

horari: Dimarts, 19 - 21h 
preu: 15€ (2 classes) + mat. 
dies lectius: 21 i 28 gener
imparteix: Noelia Narejo

ENTRE SETMANA

cos, ment, salut i benestar

balls i moviment

habilitats artístiques

xerrades, càpsules i altres

noves tecnologies

coneixements PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

GENER-MARÇ 2020
N

anglès bàsic 2
horari: Dimecres, 18 - 19h 
preu: 56€* (10 classes)  
data d’inici: 15 gener
imparteix: A. Bartrina, EZ English

anglès (conversa)

horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 15 gener
imparteix: A. Bartrina, EZ English

italià bàsic 
horari: Dilluns, 19.30-21h
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 13 gener
imparteix: Salvatore Cattogno

cuina asiàtica (3c)
horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 22€ (3 classes) + ingr.  
data d’inici: 4, 11 i 18 febrer 
imparteix: Aurélie Rofidal

guitarra (iniciació 2) 
horari: Dimecres, 19 - 20h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 15 gener
imparteix: Miguel Climent 

tast de vins 
internacionals (4c)

horari: Divendres, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 17,31/01 i 14, 28/02  
imparteix: Jorge Cátedra

apren a escriure en 
català! (8c)  
horari: Dilluns, 18.30-20.30h 
preu: 10€* / 8 classes (mat. 
didàctic inclòs)
data d’inici: 20 gener
imparteix: Vicenta Rambla

anglès intermedi

horari: Dimecres, 19 - 20h 
preu: 56€* (10 classes) 
data d’inici: 15 gener
imparteix: A. Bartrina, EZ English

francès iniciació 2
horari: Dijous, 18.30 - 20h 
preu: 58€ (10 classes)  
data d’inici: 16 gener
imparteix: Lucie Abdul

italià intermedi

horari: Dilluns, 18 - 19.30h 
preu: 58€ (10 classes) 
data d’inici: 13 gener
imparteix: Salvatore Cattogno

cuina sense 
gluten 2 (3c)

horari: Dimarts, 19-21h 
preu: 22€ (3 classes) + ingr.  
dies lectius: 3, 10 i 17 març
imparteix: Aurélie Rofidal

guitarra (intermedi) 
horari: Dimecres, 20 - 21h 
preu: 54€ (10 classes) + guitarra  
data d’inici: 15 gener
imparteix: Miguel Climent

tast de cerveses 
del món (4c)

horari: Dijous, 19 - 20.30h 
preu: 25€ (4 classes) + mat. 
dies lectius: 23/01, 6 i 20/02, 5/03
imparteix: Jordi de Mier Vinue
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familiars entre setmana

massatge 
infantil (0-12m) 

horari: Dimecres, 10.30 - 12h 
preu: 40€ (6 classes) 
data d’inici: 5 febrer
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: 15/17 gener
imparteix: Francesca Giusti 

hipopressives 
mares i nadons (m/t)
tarda: Dilluns, 15.45h - 16.30h
matí 1: Dimarts, 11.45 - 12.30h
matí 2: Dimarts, 12.30 - 13.15h
preu: 54€ (9 classes) 
data d’inici: 27/28 gener
imparteix: Laia Ariño

Els preus de les activitats 
infantils fan referència a un 
adult i un infant per activitat.

(* Material didàctic inclòs).

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. 

horari: Matí i tarda
+info al casal!

TROBADES CULINÀ-
RIES EN CATALÀ

inauguració: div 10 gen, 19h

“Maqueta de Notre 
Dame” per Joaquín P. Collado

inauguració: div 14 feb, 19h

“Arquitectura d’interi-
ors” per Fotoclub Poblenou

inauguració+xerrada: mar’20

“Astrofotografia” per 

Associació ASTER

inauguració: div 8 maig, 19h

“Exposició pictòrica i poètica per la 
fibromiàlgia” per Manoli Tapias

» què limita les dones 
en el món professional 
| dia pendent

Parlarem dels estereotips de gènere 
que frenen la carrera professional de 
les dones, així com les possibles so-
lucions per fomentar el talent femení 
i la igualtat a les empreses. 

imparteix: Laia Arcones 
+info en breu!

» rebequeries, límits i 
gestió emocional dels 
infants | dc 29/01, 11-13h

Parlarem sobre la importància del 
vincle i de les figures d’aferrament, 
sobre com reforçar les capacitats 
parentals i sobre el desenvolupament 
i l’estructura emocional dels infants. 

imparteix: José Herrero, Coop. COS 
preu: 8€ 

confecció i 
patronatge 
horari: Dimarts, 17.30-19.30h
preu: 60€ (10 classes) 
data d’inici: 14 gener
imparteix: Núria Bonet

dibuix i pintura, 
diferents tècniques

horari: Divendres, 18.30-20.30h
preu: 60€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 17 gener
imparteix: Emilia Melià

patchwork i 
pintura sobre 
seda i tela

horari: Dimarts, 10.30-12.30h 
preu: 60€ (10 classes) + mat. 
data d’inici: 14 gener
imparteix: Emilia Melià

EXPOS


