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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL

ABRIL

AGENDA

EXPOsICIÓ ONG – VOLsCAMPANYA MUNDIAL PER 
L’EDUCACIÓ

Del 6 al 28 d’abril

VIU LA 
MÚsICA  

CHET Divendres, 7 d’abril a 
les 20 h

CICLE DONEs RECURsOs DE LEs ADMINIsTRA-
CIONs PER A LEs DONEs

Dimarts, 11 d’abril a 
les 19 h

CONFERÈNCIA CICLE EGIPTE ELs GRANs EXPLORA-
DORS DEL S. XIX

Dimecres, 12 d’abril a 
les 19 h

CONFERÈNCIA TERRITORI I SALUT. COLLSEROLA Dimecres, 19 d’abril a 
les de 19 h

ACTIVITAT 
FAMILIAR 

sANT JORDI PINTAT Dijous, 20 d’abril a les 
17.30 h

CONNEXIONs INTERCANVI CULTURAL PER A PER-
sONEs GRANs

Divendres, 21 d’abril a 
les 11 h

TEATRE 
D’APROP 

L’EXPEDIENT Divendres, 21 d’abril a 
les 20 h

CULTURA VIVA CLAssE OBERTA DE sARDANEs Dissabtes 22 i 29 d’abril 
a les 11:30 h

AUDICIONs 
COMENTADEs

LA BELLA MOLINERA DE sCHUBERT Dimarts, 25 d’abril a 
les 19 h

CONCERT 
DE MIGDIA 

ORQUEsTRA DE CAMBRA CATALANA Dijous, 27 d’abril a les 
12 h

VIU LA MÚsICA LEs GOÛTs RÉUNIs Dijous, 27 d’abril a les 
19 h
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MAIG 

AGENDA

EXPOsICIÓ  
FOTOGRÀFICA 

MEMÒRIA HIsTÒRICA DEL BARRI 
DE NAVAs

Del 4 al 26 de maig  

CONFERÈNCIA TERRITORI I sALUT - sERRA DE 
MARINA

Dimecres 3 de 
maig A les 19 h

TEATRE D’APROP MA QUALE IDEA Divendres, 5 de 
maig a les 20 h

CICLE DONEs DONEs I CONCILIACIÓ LABORAL Dimarts, 9 de maig 
a les 19 h

CONFERÈNCIA CICLE D’EGIPTE LES PARAULES 
DIVINEs: ELs JEROGLÍFICs III

Dimecres, 10 de 
maig a les 19 h

TROBADA JORNADA LITERÀRIA INTERGE-
NERACIONAL

Divendres, 19 de 
maig a les 11 h

TEATRE D’APROP LOs PUNTOs CARDINALEs Divendres, 19 de 
maig a les 20 h

PREsENTACIÓ DE 
LLIBRE 

BARCELONA, CIÈNCIA I 
CONEIXEMENT 

Dimecres, 24 de 
maig a les 19 h

VIU LA MÚsICA DÚO BRUCH VIATGEs I 
FANTAsIEs

Dijous, 25 de maig 
a les 19 h

AUDICIONs 
COMENTADEs

TRIO EN MIB de SCHUBERT Dimarts, 30 de 
maig a les 19 h
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JUNY

AGENDA

EXPOsICIÓ sOBRE FUsTA Del 8 al 30 de juny

EXPOSICIÓ COL•LECTIVA MOsTRA FOTOGRÀFICA  Del 8 al 30 de juny

TEATRE  D’APROP GAME OVER Divendres, 2 de 
juny a les 19.30 h

DOCUMENTAL Dia mundial del medi ambient 
VOCEs DE LATINOAMÉRICA

Dilluns, 5 de juny a 
les 19 h

CONFERÈNCIA CICLE D’EGIPTE ELS TEMPLES 
EGIPCIs

Dimecres, 7 de 
juny a les 19 h

VIU LA MÚsICA TOTA BLUEs & CRIsTIAN “POYO” 
MOYA

Dijous, 8 de juny a 
les 19.30 h

CONFERÈNCIA CICLE POBLEs DEL GEL ELs 
INUIT

Dilluns, 12 de juny 
a les 19 h

CICLE DONEs LA FEMINITZACIÓ DE LA 
POBREsA

Dimarts, 13 de 
juny a les 19 h

CONFERÈNCIA POBLEs DEL GEL LA 
CULTURA NÒRDICA

Dilluns, 19 de juny 
a les 19 h

AUDICIONs COMENTA-
DEs

QUARTET EN RE M LA MORT I 
LA DONZELLA

Dimarts, 20 de 
juny a les 19 h

VIU LA MÚsICA ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO Dijous, 22 de juny 
a les 19.30 h

CONFERÈNCIA POBLEs DEL GEL ELs NENETs Dilluns, 26 de juny  
a les 19 h

VIU LA MÚsCA ÀNIMA BOHÈMIA Dijous, 29 juny a 
les 19 h
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EXPOsICIONs

EXPOsICIÓ
ONG - VOLS -  Campanya Mundial per l’Educació

DEL 6 AL 28 D’ABRIL 
Vestíbul i primera planta

VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la coo-
peració i solidaritat amb els infants i joves dels països en 
vies de desenvolupament. L’associació té com a objectiu 
millorar les condicions de vida de les persones desfavo-
rides des del camp de l’educació. Va néixer el 1991 com 
a fruit de la promoció del voluntariat social i cristià i la 
col•laboració de joves d’ambients salesians de Catalunya 
en projectes concrets en països del sud. La Campanya 
Mundial per l’Educació (CME) és una Coalició Internacio-
nal d’ ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i 
moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret 
a l’educació. Aquesta coalició neix amb l’objectiu d’exigir 
i responsabilitzar als governs de l’accés i compliment del 
dret a l’educació de tots i totes, reflectit pràcticament a to-
tes les declaracions, fòrums i cimeres internacionals.

EXPOsICIONs
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EXPOsICIONs
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EXPOsICIÓ FOTOGRÀFICA 
MEMÒRIA HIsTÒRICA DEL BARRI DE NAVAs

DEL 4 AL 26 DE MAIG 
Vestíbul i primera planta
Inauguració: dijous, 12 de maig 

A traves d’aquesta mostra, podrem fer una passejada per 
la història del barri de Navas. El barri de Navas s’estén per 
part dels antics territoris del Clot i de la Sagrera, a banda 
i banda de l’avinguda Meridiana. La tenaç voluntat del veï-
nat, agrupat entorn de la seva associació, va estar decisiva 
per consolidar la consideració de Navas com a barri dife-
renciat de la Sagrera.
Si tens fotografies antigues del barri de Navas, dels seus 
espais, dels seus veïns i veïnes, etc. Porta-les al centre i 
ajuda’ns a fer un fons fotogràfic de memòria històrica i rea-
litzar l’exposició fotogràfica per a la Festa Major de Navas 
2017. (escanegem l’original al moment a la recepció del 
centre) 
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EXPOsICIONs

EXPOsICIÓ 
sOBRE FUsTA 

DEL 8 AL 30 DE JUNY
Escales i primera planta
Peces dels alumnes del taller de decoració sobre petits 
mobles i objectes. 

Una petita mostra amb algun dels treballs del taller de de-
coració de mobles i objectes de Beatriz Garcia, en la que 
descobrirem les diferents tècniques, i solucions per recu-
perar aquells objectes de fusta plens d’ànima. Diversos, 
treballs que giren en relació a la restauració, el reciclatge i 
la pintura decorativa i tècniques com ara el macramé, pin-
tura sobre vidre, micró jardineria o la pintura ràpida.
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EXPOsICIONs

EXPOSICIÓ COL•LECTIVA
MOsTRA FOTOGRÀFICA

DEL 8 AL 30 DE JUNY   
Vestíbul i primera planta 
Projecte fotogràfic dels alumnes dels tallers del centre cívic

Al llarg de l’any, les i els alumnes dels tallers de fotografia 
avançat han treballat en la construcció d’una exposició fo-
togràfica on mostrar els seu art sota la guia de les profes-
sores, Victòria Labadie i María Callizo. Vine a descobrir els 
seus treballs fotogràfics.
 

VIU LA MÚsICA  

CHET     
TI

DIVENDRES, 7 D’ABRIL
A les 20 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

Chet són els actuals guanyadors del Premi Joventut Sona9 
2016. El seu nom, és un homenatge al trompetista nord-
americà Chet Baker, però no fan jazz sinó què, practiquen 
un pop-folk d’autor elegant i sofisticat.

Intèrprets: Toni Jiménez, veu i guitarra; Olalla Wallin, violí 
i veu; Oriol Fernández, teclat; David Celis, contrabaix i Ro-
ger Gascón, bateria.
 

F
ot

og
ra

fia
: B

ea
tr

iz
 G

ar
cí

a

F
ot

og
ra

fia
: E

nd
er

ro
ck



10

VIU LA MÚsICA

CONCERT DE MIGDIA 
ORQUEsTRA DE CAMBRA CATALANA 

G
Dijous, 27 d’abril
A les 12 h
Obres: Jan Sibelius (1865-1957) Andante Festivo
Eduard Toldrà (1985-1962) Sis Cançons 
Xavier Montsalvatge (1912-2002) Tres postals Il•luminades
Intèrprets: Marta Arbonés, soprano
Orquestra de Cambra Catalana 
Director: Joan Pàmies, director

LEs GOÛTs RÉUNIs    
TI

DIJOUS, 27 D’ABRIL
A les 19 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

Deixa’t seduir per les sonates franceses i italianes per 
violoncel i clavecí. Un concert fresc i lleuger amb sonates 
curtes i de gran vivacitat amb una interpretació de gran 
qualitat. 

Intèrprets: Guillermo Turina, violoncel barroc i Eva del 
Campo, clavecí. 
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DÚO BRUCH
TI

Viatges i fantasies: un concert màgic!  
DIJOUs, 25 DE MAIG
A les 19 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

A través d’un repertori variat en el temps i en els estils, 
format per obres originals per flauta i arpa, transcripcions i 
arranjaments, que combinen clàssics populars amb obres 
poc conegudes. Amb l’objectiu d’apropar la música “clàs-
sica” a tots els públics. La sonoritat de la flauta i de l’arpa 
compaginen de tal manera, que ofereixen un marc sonor 
particular i singular als oients.

Intèrprets: Irene Becerra, flauta travessera i Olga Benito, 
arpa.

VIU LA MÚsICA
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VIU LA MÚsICA

 
TOTA BLUEs & CRIsTIAN “POYO” MOYA 

TI
DIJOUs, 8 DE JUNY 
A les 19.30 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

El duo format pel pianista Cristian “Poyo” Moya i TotaBlues 
a l’harmònica i veu, ens oferiran un viatge musical a través 
del mapa dels Estats Units, un recorregut per conèixer el 
Blues, des de New Orleans, passat pels “Juke joints” del 
Mississippi o Sant Louis, fins al nord, als clubs de Chicago. 
Els argentins, establerts a Barcelona, arriben avalats per 
una llarga trajectòria i interpretaran temes clàssics i propis 
amb destresa i passió. 

Intèrprets: Cristian “Poyo” Moya, pianista i TotaBlues a 
l’harmònica i veu.

ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO  
TI

DIJOUs, 22 DE JUNY 
A les 19.30 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

Hammond, saxo i bateria per celebrar el Sant Joan a tot 
ritme! 
Oriol Gonzàlez Crazy Trio presenten una de les sonoritats 
menys escoltades en el jazz i el swing. Una combinació di-
ferent però, amb una fita molt concreta, oferir swing, ener-
gia i diversió i, transportar-nos a algun local de Chicago o 
Nova York, i retrobar-nos amb la diversió del jazz.
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Intèrprets: Ariel Vigo, Saxo alto; Jordi Griso, teclat Ham-
mond i Oriol González, bateria.

ÀNIMA BOHÈMIA  
TI

DIJOUs, 29 JUNY
A les 19 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

Ànima Bohèmia és un concert líric ple de passió, humor 
i amor, que combina diàlegs i coreografies, originals de 
Young Hee Kim i Aránzazu García, que trenca amb el for-
mat típic dels concerts clàssics, involucrant i fent partícip 
al públic. 

Intèrprets: Young Hee Kim, soprano lírica; Aranzazu Gar-
cía Oncina, mezzosoprano; Hug Vilamala, piano. 

VIU LA MÚsICA
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TEATRE D’APROP

MA QUALE IDEA    
TI

DIVENDREs, 5 DE MAIG
A les 20 h
Entrada lliure / Taquilla inversa

El Fran i la Sandra s’acaben de conèixer i descobreixen 
que tots dos desitgen venjar-se de la mateixa persona: 
un difunt! Com s’arreglaran per sortir-se’n amb la seva? 
Aconseguiran el seu propòsit? 

Actors: Ildefons Vilanova i Angie Savall
Director: Miguel Milena 
Dramatúrgia: Joan Ferré
Una producció de: Garantía Teatre
Idioma: castellà  
Durada: 50 minuts 
Gènere: Comèdia

TEATRE D’APROP
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LOs PUNTOs CARDINALEs  
TI

DIVENDREs, 19 DE MAIG
A les 20 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

En els setanta, eren els nens més populars del país. Ba-
llaven, cantaven, triomfaven. Quaranta anys més tard, 
molt allunyats dels focus, alguns d’ells no han fet res amb 
les seves vides i troben a faltar la fama. No són capaços 
d’afinar ni una nota ni de moure’s amb un mínim de gràcia 
però, així i tot, es plantegen: “I si tornéssim?”

Companyia: Bakastei Teatre
Text i Direcció: Xavi Morató
Actors: Albert Baille, Marga Loriente, Javier Petrirena, 
Jordi Piqué, Jose Portolés, Sacra Romero
Durada: 1 h 30 minuts
Idioma: castellà
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ACTIVITATs PER INFANTs

ACTIVITATs PER INFANTs 

UN sANT JORDI PINTAT   
G

DIJOUS, 20 D’ABRIL 
A les 17.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

”La Gerogina, el drac i altres maldecaps. Contacontes i ta-
ller de punts de llibre.”
En aquest taller explicarem la llengenda de Sant Jordi ac-
tualitzada als valors contemporanis de génere, igualtat i 
tolerància. A continuació elaborarem el nostre propi punt 
de llibre collage dibuixat i pintat pels més petits de la casa!

Recomanat: per a infants entre 3 i 7 anys. 
A càrrec de: Marina Sáez, Arquitecte, il·lustradora i edu-
cadora del lleure
Inscripció prèvia: A la recepció del centre, mail o telèfon 

TEATRE D’APROP 

L’EXPEDIENT   
TI

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
A les 20 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

 
Descobreix aquesta comèdia / thriller laboral on uns per-
sonatges al límit posaran en joc alguna cosa més que el 
lloc de treball. Uns treballadors d’una empresa dedicada 
al sector tècnic de les instal·lacions telefòniques a punt de 
patir un E.R.O. (Expedient de Regulació d’Ocupació.), de-
cideixen reunir-se en secret en el magatzem de l’empresa 
per a decidir quina fórmula els pot ajudar a sortir d’aquesta 
situació. Durant el debat una idea pren força: el segrest del 
Gerent de l’empresa, “el Míster”. 
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Intèrprets: SAM (Samuel): Lolo Herrero JON (Joan): Arn-
au Armengol RAT (Montserrat): Sílvia Molins RIKI (Ricard): 
Edu Gibert ROMA (Ramón): Àngel Amazares Veu en off: 
Manel Solàs 
Direcció: Àngel Amazares 
Disseny de llums i so: vintperquatre 
Espai escènic i atrezzo: Anaïs Roca Música original,
Direcció i piano: Domènec Gonzàlez de la Rubia 
Interpretada per: Ensemble DIAPASON: Jordi Gendra, 
flauta; Bartolomé García-Plata, clarinet; Pedro Burzaco, 
violí; Jean Baptiste Texier, violoncel i David Sanz, guitarra.
Companyia: vintperquatre

GAME OVER    
TI

DIVENDREs, 2 DE JUNY
A les 19.30 h
Entrada lliure/ Taquilla inversa 

Teatre físic /mim corporal. Circ, dansa i manipulació 
d’objectes.  
A la vitrina d’una antiga botiga, quatre joguines desgas-
tades pel temps i la pena esperen un comprador que els 
tregui del seu tancament. La crítica situació financera de 
la botiga, fa perillar el seu futur, doncs el seu propietari té 
pensada una solució dràstica. 

TEATRE D’APROP
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Companyia: Mai Rojas y los escultores del aire 
Repartiment: Pedro Ruiz, Ignasi Campmany, Núria García 
i Mai Rojas.
Música en directe: Matias Muñoz 
Dramatúrgia: Victor Valdemolar
Direcció: Mai Rojas
Producció: Cia Mai Rojas y los Escultores del Aire

AUDICIONs COMENTADEs

CICLE D’AUDICIONS COMENTADES       
 

Seguim el cicle de conferències destinades a les persones 
interessades per la música clàssica, aprofundint tant el co-
neixement dels grans compositors i de les seves obres com, 
en la manera d’escoltar i apreciar la música clàssica. 

Aquest cicle dedicat al mestre i compositor Franz Schubert.

TEATRE D’APROP
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LA BELLA MOLINERA   
G

DIMARTS, 25 D’ABRIL 
A les 19 h 

Franz Schubert no va aconseguir que cap de les seves si-
mfonies i composicions de gran format acabés de triomfar. 
Potser a causa de la seva personalitat reservada i discreta, 
el geni vienès se sentia més còmode en les distàncies cur-
tes, fent música de cambra. 

TRIO EN MIB      
G

DIMARTs, 30 DE MAIG
A les 19 h

De tots els grans compositors que van convertir Viena en 
el centre de la música europea, Franz Schubert era l’únic 
vienès de naixement. Aquest trio compost al final de la 
seva vida és un dels millors exemples de la seva inesgota-
ble creativitat.

QUARTET EN RE M LA MORT I LA DONZELLA
G

DIMARTs, 20 DE JUNY
A les 19 h

Durant els darrers anys de la seva vida, a pesar de tots 
els fracassos professionals i el seu estat de salut precari, 
Schubert tenia molts projectes al cap i molts d’ells no eren 
fruit de cap encàrrec, sinó de la motivació personal. Els 
quartets de corda eren una de les seves obsessions. 

AUDICIONs COMENTADEs
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CONFERÈNCIEs

CONFERÈNCIEs I CICLEs 

CONFERÈNCIA
CICLE EGIPTE. TERRA DE MÒMIES I FARAONS  

Continuem amb el cicle que ens endinsa en el la història 
de l’antic Egipte, terra de mòmies i faraons. 
Entrada lliure i aforament limitat

A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, 
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueo-
lògica a Oxirrinc (Egipte)

L’INICI DE L’EGIPTOLOGIA: 
ELs GRANs EXPLORADORs DEL sEGLE XIX       

G
DIMECRES, 12 D’ABRIL
A les 19 h

Amb la campanya de Napoleó, es va produir l’obertura 
d’Egipte als científics i l’arribada a aquelles terres 
d’exploradors i investigadors. Alguns, per aconseguir ma-
terial i començar les col·leccions egípcies dels grans mu-
seus occidentals. Altres, per estudiar aquesta civilització 
misteriosa. 
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LEs PARAULEs DIVINEs: ELs JEROGLÍFICs III 
G

DIMECREs, 10 DE MAIG 
A les 19 h

Aquesta escriptura mil·lenària va ser emprada especial-
ment per les inscripcions i va evolucionar cap a altres siste-
mes d’escriptura. Després d’unes sessions bàsiques, ens 
endinsarem en les oracions. 

Cal dur paper, llapis i goma. 

ELs TEMPLEs EGIPCIs  
G

DIMECREs, 7 DE JUNY
A les 19 h

Un dels edificis característics de la cultura faraònica vans 
er els seus temples. Per tipologia tenim temples funeraris o 
de culte però també tenim temples dedicats al faraó, a divi-
nitats, solars... Ens aproparem al simbolisme que té aquest 
edifici i parlarem d’alguns dels temples més destacats.

CICLE DONEs  

Des de les entitats promotores del Pla Comunitari de Na-
vas us proposem un cicle de xerrades i  conferències per 
a dones. L’ objectiu és el de donar a conèixer i sensibilitzar, 
des de diferents àmbits i temes, sobre igualtat i perspectiva 
de gènere. Volem crear un grup de dones del barri que es-
tiguin interessades en col·laborar en aquest nou projecte 
comunitari. 

Les activitats es desenvoluparan el segon dimarts de cada 
mes, a partir del mes d’ abril i fins a final d’ any.

CONFERÈNCIEs



22

CONFERÈNCIEs

RECURsOs DE LEs ADMINIsTRACIONs PER A LEs 
DONEs     

G
DIJOUS, 11 D’ ABRIL
A les 19 h

Recursos per a les dones. A càrrec de Susanna Descalç 
del Districte de Sant Andreu de l’ Ajuntament de Barcelo-
na, i de Mª del Carme Vidal, de l’ Institut Català de la Dona 
de la Generalitat de Catalunya.

DONEs I EL REPTE DE CONCILIACIÓ LABORAL I 
PERsONAL      

G
DIMARTs, 9 DE MAIG
A les 19 h

La conciliació no és ni ha de ser només cosa de dones. 
Existeix? No existeix? És possible? Com ho hem de fer? 
Aquestes són algunes de les reflexions que ens vénen al 
cap quan parlem de conciliació.

LA FEMINITZACIÓ DE LA POBREsA      
G

DIMARTs 13 DE JUNY
A les 19 h

Presentació i debat sobre l’ Estudi “Desigualtat de gènere 
i pobresa energètica: Un factor de risc oblidat”, a càrrec d’ 
Irene González, autora de l’ estudi i membre d’ Enginyeria 
Sense Fronteres.
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CICLE TERRITORI I sALUT: ELs EsPAIs VERDs A 
PROP DE BARCELONA.

Iniciem un cicle temàtic per a descobrir, conèixer i gaudir 
dels diversos els espais verds que tenim a prop de la nos-
tra ciutat.

A càrrec d’: Albert Sanchez Forcadell, geògraf i educador 
ambiental.

HIsTÒRIA, PAssEIG 
I sALUT PER COLLsEROLA    

G
DIMECRES 19 D’ABRIL
A les de 19 h 

Aquest és un espai per conèixer com gaudir de Collserola. 
Farem una introducció històrica del parc i parlarem de què 
fer i com fer-ho. Com arribar al punt de partida d’una bona 
excursió, quina ruta fer, què veure, etc.

TERRITORI I sALUT
POBLAMENT I POBLACIÓ 
A LA SERRA DE MARINA.      

G
DIMECREs 3 DE MAIG
A les 19 h

La Serra de Marina, un espai accessible amb transport pú-
blic i ple d’història viva al seu territori. Diverses comunitats 
han deixat petjada del seu pas per aquestes muntanyes 
properes a Barcelona. Aproparem itineraris, història i conei-
xement d’aquest lloc per fer passejades fàcils i didàctiques. 
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DOCUMENTAL 
VOCEs DE LATINOAMÉRICA 
EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL 
DEL MEDI AMBIENT       

G
Dilluns, 5 de juny 
A les 19 h
Entrada lliure 

La passió per la naturalesa. Ignacio Robayna, el director, 
te com objectiu registrar amb els sues ulls, els reptes que 
travessa  “la Madre Tierra en América Latina.” la pèrdua 
de cultures ancestrals, desforestació global i llavors trans-
gèniques són, entre altres, alguns dels conflictes d’aquest 
gran viatge.

Director/Productor: Ignacio Robayna
Productora: Masako Kano
Editor: Andrés Galisteo
Compositor Y Productor Musical: Andrés Colombo
Duració: 1 h
Idioma: Castellà

CICLE POBLES DEL GEL. CULTURES ÀRTIQUES

Iniciem un cicle temàtic per a conèixer  les diferents cul-
tures àrtiques. Les seves vivències, costums, cultura i tra-
dicions. 
A càrrec de: Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en 
la cultura inuit i guia de viatges culturals a l`Àrtic.

CONFERÈNCIEs
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ELS INUIT. CAÇADORS DEL GRAN NORD      
G

DILLUNs, 12 DE JUNY 
A les 19 h

També coneguts com a «esquimals» són un dels pobles 
indígenes que encara conserven moltes de les seves an-
tigues tradicions. Vivint en perfecta simbiosi amb la natu-
ralesa, els inuit han sabut aprofitar els escassos recursos 
que l’Àrtic els ofereix i s’han convertit en l’actualitat en la 
societat caçadora més avançada del món. Conèixer el 
passat dels inuit ens permetrà entendre millor el present i 
futur d’aquest poble. 

LA CULTURA NÒRDICA. 
ELs VÍKINGs DE GROENLÀNDIA    

G
DILLUNs, 19 DE JUNY
A les 19 h

Erik el vermell i els seus homes van ser els primers eu-
ropeus que van arribar a l’any 982 d.C a una illa a la qual 
van posar el nom de Groenlàndia. Durant quatre segles els 
víkings es van enfrontar amb els avantpassats dels inuit 
i van establir diverses colònies i van fundar el primer ar-
quebisbat a territori americà. Encara avui segueix sent un 
misteri la desaparició de la cultura nòrdica a Groenlàndia.

CONFERÈNCIEs
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ELs NENETs, PAsTORs NÒMADEs DE YAMÀLIA 
(sIBÈRIA)  

G
DILLUNs, 26 DE JUNY 
A les 19 h

En un dels llocs més inhòspits i freds del planeta, al ben 
mig de la tundra, hi viu un poble, els Nenets, que continua 
mantenint les seves tradicions ancestrals. Ni el procés de 
globalització mundial ni les polítiques del Govern rus enca-
minades a l’explotació dels jaciments de gas que es troben 
a la península de Yamàlia, han aconseguit que aquest po-
ble canviï la seva manera de viure. 

PROGRAMA CONNEXIONs 
INTERCANVI CULTURAL 
PER A PERsONEs GRANs  

G
DIVENDRES 21 D’ ABRIL
A les 11 h 

Des de la Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari de 
Navas tindrà lloc una nova edició del projecte Connexions, 
un intercanvi cultural, on usuaris/àries d’ equipaments de 
gent gran del barri,  donaran a conèixer,  als veïns i veïnes 
de  Navas, interpretacions de poemes, tallers, cançons, etc.

CULTURA VIVA - CLAssE OBERTA 
sARDANEs

DISSABTES 22 I 29 D’ABRIL 
A les 11:30 h

Coneix el món de la sardana, com es balla, primers passos 
per a poder participar en les rotllanes populars. En tant sols 
dos dissabtes, aprofundirem en el ball i el coneixement de 
la sardana, correcció i perfeccionament dels passos del ball, 
el punteig, l’aire, el salt, etc. I aprendrem també a comptar i 
repartir la sardana, en aquestes classes pràctiques. 

CONFERÈNCIEs
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A càrrec de: Jose Luis Herrera, col·laborador de la Confe-
deració Sardanista de Catalunya (conf.sardanista.cat)

PREsENTACIÓ DE LLIBRE 
BARCELONA, CIÈNCIA I CONEIXEMENT     

G
DIMECREs, 24 DE MAIG 
A les 19 h

Us convidem a la presentació d’aquest llibre,  que ens 
mostra Barcelona des d’un punt de vista diferent: la cièn-
cia. Dins hi trobarem investigadors, institucions, grans es-
deveniments i botigues que ens mostraran fins a quin punt 
la història de Barcelona i la vida dels seus habitants ha 
estat modelada, també, per la ciència. L’autor és Miquel 
Carandell Baruzzi, doctor en història de la ciència i respon-
sable d’Històries de Ciència (historiesdeciencia.cat), una 
plataforma que ofereix rutes científiques i culturals per la 
ciutat de Barcelona. 

TROBADA INTERGENERACIONAL
JORNADA LITERÀRIA INTERGENERACIONAL  

G
DIVENDREs, 19 DE MAIG
A les 11 h 

La Comissió d’infància del Pla Comunitari de Navas orga-
nitza la segona edició de la Jornada Literària intergenera-
cional. Alumnes dels Centres d’ ensenyament públic del 
barri i d’ equipaments de gent gran, mostraran a les perso-
nes assistents,  els seus poemes i contes.
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