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OCTUBRE
DIVERSITATS EXPOSICIÓ

LA LOLA D’ÀFRICA

Del 5 Al 27 d’octubre

CONFERÈNCIES
CICLE EGIPTE

IMHOTEP

Dimecres, 4 d’octubre
A les 19 h

DIVERSITATS MÚSICA
I DANSA AFRICANA

NDIONE MICHEL DOUDOU

Divendres, 6 d’octubre
A les 19:30 h

DIVERSITATS
CONFERÈNCIAELS

AFRICANS A EUROPA (I)

Dilluns, 9 d’octubre
A les 19 h

CONFERÈNCIES

CICLE DONES

Dimarts, 10 d’octubre
A les 19 h

AUDICIONS
COMENTADES

HÄNDEL

Dimarts, 17 d’octubre
A les 19 h

FESTIVAL MUNT
DE MOTS

DESEGERAO QUE’S UNO

Dimecres, 18 d’octubre
A les 19.30 h

DIVERSITATS MÚSICA
I DANSA AFRICANA

MARGA MBANDE

Divendres, 20 d’octubre
A les 20 h

DIVERSITATS
CONFERÈNCIA

ELS AFRICANS A EUROPA
(II)

Dilluns, 23 d’octubre

VIU LA MÚSICA

TRIO DE CANYES VIDALBA

Dijous, 26 d’octubre
A les 19 h

ESPECTACLE FAMILIAR

CASTANYADA I MÉS
TOMAQUET

Dimarts, 31 d’octubre
A partir de les 17.30 h

NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL
• L’aforament en totes les activitats és limitat.
• Respecteu l’ordre d’arribada.
• L’entrada gratuïta exceptuant aquelles activitats marcades amb preu d’entrada.
• Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona per al 2017.
• En les activitats amb preu d’entrada el pagament s’ha de fer amb targeta.
• Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ccnavas.cat

A la taquilla inversa (TI) l’espectador és qui decideix , un cop vista l’obra, pagar el que
consideri oportú i just. És un exercici de responsabilitat i maduresa on l’espectador ha
de tenir en compte que la producció i exhibició d’un espectacle teatral té uns costos en
els quals s’inclouen, entre altres, la remuneració digna dels artistes. Tenint en compte
això i la seva possibilitat econòmica, l’espectador estableix el preu de l’entrada.

LLEGENDA

G

ACTIVITAT GRATUÏTA

TI

TAQUILLA INVERSA

P

Activitats de pagament

Fotografia portada: pixabay
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AGENDA

AGENDA

NOVEMBRE

DESEMBRE

VIU LA MÚSICA

CLARA OLÓRDIZ

Divendres, 3 de novembre
A les 20 h

VIU LA MÚSICA

BOOZAN DUKES

Divendres, 1 de desembre
A les 20 h

DIVERSITATS
CONFERÈNCIA

ELS AFRICANS A
EUROPA (III)

Dilluns, 6 de novembre
A les 19 h

VIDEO MAPPING

CINC ANYS AMB TU

Divendres, 1 de desembre
A les 21.15 h

CONFERÈNCIES

CICLE DONES

Dimarts, 7 de novembre
A les 19 h

CONFERÈNCIES

CICLE DONES

Dimarts 12 de desembre
A les 19 h

CONFERÈNCIES CICLE
EGIPTE

LES MÒMIES ANIMALS

Dimecres, 8 de novembre
A les 19 hores

VIU LA MÚSICA

CONCERT DE MIGDIA
DE L’ OCC

Dijous, 14 de desembre
A les 12 h

DIVERSITATS TALLER
FAMILIAR

MASCARES
AFRICANES

Divendres, 10 de novembre
A les 17.15 h

DIVERSITATS CONCERT

NAKANY KANTÉ

Dijous, 14 desembre
A les 19.30 h

DIVERSITATS ESPECTACLE
FAMILIAR

AL RITME DELS
TAMBORS!

Divendres, 10 de novembre
A les 18.30 h

AUDICIONS
COMENTADES

PERGOLESI

Dimarts, 19 de desembre
A les 19 h

AUDICIONS COMENTADES

VIVALDI

Dimarts, 14 de novembre
A les 19 h

VIU LA MÚSICA

BETTY AKNA

Dijous, 21 de desembre
A les 19.30 h

DIVERSITATS bMÚSICA I
DANSA

NGOMEZ NOKASS

Dijous, 16 de novembre
A les 19.30 h

ESPECTACLE FAMILIAR

CAGA TIÓ

Divendres, 22 de desembre
A les 18 h

DIVERSITATS
CONFERÈNCIA

ELS AFRICANS A
EUROPA (IV)

Dilluns, 20 de novembre

TEATRE D’APROP

LATIDOS CUÁNTICOS

Divendres, 24 de novembre
A les 20 h

VIU LA MÚSICA

PARAULES D’AMOR

Dijous, 30 de novembre
A les 19 h
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EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

LA REBEL•LIÓ DELS OBJECTES

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
LALOLA D’AFRICA “UN BON TROS DE COLOR”

DEL 3 AL 29 DE NOVEMBRE
Vestíbul
Un projecte de: David Pérez Pol, escriptor i poeta visual
Els objectes quotidians passen inadvertits fins que uneixen les seves forces i escapant del seu context habitual
ens reclamen una mirada diferent, tant del que ens envolta com de nosaltres mateixos. Reclamen la nostra atenció
allà on ens hem acostumat a no mirar, il•luminant un angle
fosc que conté la intenció d’incorporar nous punts de vista
al que considerem evident.

DEL 5 AL 30 D’OCTUBRE
Vestíbul

Fotografia: David Perez Pol

Lalola confecciona artesanalment teixits amb cotó procedent de l’Oest africà. A partir de dissenys propis i utilitzant
teles de cotó (wax) que escull curosament en els mercats
de Senegal, Mali, Guinea, Mauritània, Lalola crea teixits
per adults i per infants, sempre en una línia que es vol
petita, propera, i de dins cap enfora. Mitjançant tècniques
respectuoses amb el medi ambient i sota les directrius del
segell oficial de Comerç Just.

ELS DRETS DELS INFANTS
DEL 5 AL 26 DE DESEMBRE
Escales i primera planta
Un projecte fotogràfic de: Victòria Labadie amb el Centre
Cívic Navas
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Fotografia: pixabay

Fotografia: Lola África

No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament de l’infant, de qui depenen la
supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les nacions
i, de fet, de la civilització humana”. Pla d’Acció de la Cimera Mundial a favor de la Infància, 30 de setembre de 1990.
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CONCERTS

CONCERTS

CONCERTS DIVERSITATS.
CULTURES DEL MÓN

MARGA MBANDE				

NDIONE MICHEL DOUDOU 			
DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

DIVENDRES, 20 D’OCTUBRE
A les 20 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

TI

Michel Doudou NDione és originari de M’Bour, Senegal.
Artista polivalent, cantant, compositor, coreògraf i ballarí,
ens portarà els ritmes i moviments del seu treball Djegalou.
Ritmes del seu Senegal natal: el Mbalax, una barreja de
ritmes tradicionals i el Sabar, ball original del Senegal.

Nascuda a Barcelona, d’ascendència guineana, Marga Mbande és una de les vocalistes que sobresurten en
l’actual escena de cantants del país associades a les sonoritats més negres. El soul, el funky, la música africana i
també el jazz són alguns dels elements que conjuga en el
seu cant, que beu tant de la tradició com de la modernitat.
Marga Mbande és vocalista i lletrista i compta amb tres
àlbums al mercat. En aquesta ocasió la podrem escoltar
acompanyada per 7 musics, i fent un viatge a les seves
arrels africanes.
Intèrprets: Marga Mbande - Veu / Marc Ayza - batería
/ Denis Bilanin – teclats / Olushola al baix elèctric / Jordi
“Axoveta” Sanz - percussió / Al Pachyno – guitarra / Linda
Maye i Mari Savela - Cors
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Fotografia: Marga Mbande

Fotografia: Doudou

Intèrprets: Kora (l’arpa d’Àfrica) percussions i dos ballarins.

TI
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CONCERTS

CONCERTS

NGOMEZ NOKASS 			

NAKANY KANTÉ				

DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

TI

TI

DIJOUS, 14 DE DESEMBRE
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

Ngomez Nokass són un huracà sonor. Els espectadors es
sumergiran en un ritme frenètic i ple d’energia. Els músics
bastonegen tambors sabar, djembés i tamas amb tal energia que els bastons s’estellen i salten trossos de fusta per
l’aire. Tota la força del Senegal, a cop de timbal. Ferotge,
seriós, i molta festa que es reforça el la dansa africanes
que podrem gaudir en directe.

Afropop-mandinga, així defineix el seu estil la cantant guineana instal•lada a Sabadell. Naka te talent natural i una
carrera musical prometedora, que es consolidà en un segon àlbum (Bidenou i kanakasi) on tornà a contagiar tota
la seva alegria. L’olfacte pop és present, tot i que el baix
elèctric sedueixen amb el balàfon, el djebé i d’altres instruments subsaharians ens recorden que és un disc 100%
Africà. Força, frescor i una veu privilegiada.
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Fotografia: Nakany Kanté

Fotografia: Ngomez Nokass

Intèrprets: Mamdou Ngom, Oumar Ngom, Djibril Ngom,
Séngane Ngom, Mor Ngom i Mami Mbengue.
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CONCERTS

CONCERTS

BETTY AKNA 				
DIJOUS, 21 DE DESEMBRE
A les 19.30 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

CONCERTS VIU LA MÚSICA

TI

MÚSICA DE VENT
TRIO DE CANYES VIDALBA			

Si s’hagués de definir en una sola paraula a Betty Akna seria “veu”. La seva forma de cantar és un veritable llenç de
colors amb tons ocres, càlids i brillants. El seu estil fusiona
la calidesa del jazz, el sentiment del soul o l’espiritualitat
del gospel amb la música africana i concretament de Guinea Equatorial d’on és originària. Guanyadora a la millor
cantant inspiracional africana en els premis AFRIMA 2015,
és presidenta d’una associació infantil que utilitza la música com a mitja de reinserció.

DIJOUS, 26 D’OCTUBRE
A les 19 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

TI

Deixa’t seduir per la subtilesa i la varietat de la música
clàssica interpretada per el trio de canyes Vidalba. La riquesa tímbrica de la música de vent unida a la subtilesa i
varietat del seu repertori ha estat determinant en la consolidació del trio, amb un programa que combina obres escrites originalment per a la formació amb arranjaments molt
interessants i tot vestit amb un estil molt particular, amb
l’ànim de fer gaudir al màxim la música a tots els públics.
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Fotografia: Canyes Vidalba

Fotografia: Betty Akna

Intèrprets: Queralt Roca, clarinet; Lleonard Castelló, fagot; Dolors Almirall, oboè.

13

CONCERTS

CONCERTS

CLARA OLÓNDRIZ			

PARAULES D’AMOR 			

DIVENDRES, 3 DE NOVEMBRE
A les 20 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

TI

DIJOUS, 30 DE NOVEMBRE
A les 19 hores
Entrada lliure/ taquilla inversa

Clara Olóndriz és una cantautora barcelonina de 24 anys
que s’ha criat sota l’influencia de la música britànica i americana amb referents com Sarah McLachlan, ShaniaTwain
y Phil Collins. Des de la seva adolescència, ha trobat inspiració en artistes com Ed Sheeran, Gabrielle Aplin, Adele,
Birdy, Sara Bareilles i Sam Smith. El seu estil musical es
mou entre el Pop, el Folk i l’Indie. Acompanyada de la seva
guitarra des dels 13 anys, composa les seves cançons originals amb anglès, les quals expliquen experiències personals i petites històries amb les que espera transmetre i
emocionar a tot aquell que l’escolti.

TI

Paraules d’amor és un viatge musical entre les melodies
d’amor més emocionants dels últims segles. Un recorregut musical que comença a Alemanya al 1844 quant Clara
Wieck, pianista i esposa del famós Robert Schumann, publica els “Sechs lieder” de l’ opera 13. La veu de la soprano,
ens acompanyarà entre les melodies que la virtuosa Clara
va escriure, sota la influència de Johannes Brahms i continuarem amb les peces de Robert Schumann. El recorregut, es traslladarà a França, on Debussy al 1880 publicarà
“nuit d’etoile”. Farem un salt fins a 1943, quan Poulenc va
compondre una obra complexa i estupenda: “Métamorphoses”. Aquest viatge acaba a Itàlia, on el nostre pianista ens
guiarà per la seva terra, a la seva ciutat i a la d’un gran
compositor del nostre temps, Paolo Tosti.

Fotografia: Clara Olóndriz

Fotografia: Romina Kriger

Intèrprets: Romina Krieger, soprano i Clara Meda, piano.
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CINC ANYS AMB TU CONCERT I MAPPING

CONCERTS

BOOZAN DUKES

VIDEO MAPPING

DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE
A les 20 hores
Activitat gratuïta

DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE
A les 21.15 hores
Activitat gratuïta

Els Boozan Dukes són una banda musical forjada als carrers de Barcelona especialitzats en la música “créole”
francesa de Nova Orleans i les illes del Carib. Vine i deixa’t
portar per aquesta barreja musical de swing, blues i calypso a través d’un show fresc i desenfadat per celebrar els
cinc anys del centre cívic, de la mà dels Boozan Dukes !

El desembre de 2012 obria les portes el nou equipament
cultural dins el barri de Navas. Avui convertit en referent
per molts veïns i veïnes. Punt de trobada i obert a tothom
qui tingui una inquietuds culturals, on poder veure teatre,
escoltar música i para l’orella en conferències i debats.
Descobrir una oferta de més de dos-cents tallers culturals.
Així que desprès del concert ho volem celebrar amb un
llenç immillorable!

Fotografia: Boozan Dukes

Fotografia: CCN

Intèrprets: Paul Sessions, veu i trompeta; Emma Gawlinski, veu, saxo tenor i flauta; George Gawlinski, veu, contrabaix i tuba; Quico Hernandez, veu i washboard i Mattia
Sinnigaglia, guitarra dobro.

ASSAIG OBERT DE L’ OCC 			

Una nova oportunitat per gaudir de l’Orquestra de Cambra
Catalana (OCC) que en aquesta ocasió ens oferiran peces
del gran compositor venecià Antonio Lucio Vivaldi.
Intèrprets: Orquestra de Cambra Catalana
Director: Joan Pàmies
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G

DIJOUS, 14 DE DESEMBRE
A les 12 h
Activitat gratuïta
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TEATRE D’APROP

TEATRE D’APROP

FESTIVAL DE NARRACIÓ MUNT DE MOTS

TEATRE D’APROP

DESAGERAO QUE´S UNO

LATIDOS CUÁNTICOS POÉTICOS EN LA CIUDAD
CONDAL
Alfredo Alvarez - En memòria de Rudolf Josef Alexander Schrödinger

DIMECRES, 19 D’OCTUBRE
19.30 hores
Activitat gratuïta
“No és que un sigui exagerador, sinó que el món és molt
petit” Això sí que és veritat, perquè les coses que en
aquesta terra s’expliquen n’hi ha qui les veuen exagerades
i d’altres i alguns les titllen de mentides, però el que aquí
es narra és la “Purita verdá”, són coses que han succeït...
i sinó em creus. bé pots preguntar-m’ho a mi.
Narrador: Jota Villaza, narrador colombià d’àmplia trajectòria, que ens visitarà per primera vegada!

DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE
A las 19 h
Batecs planteja que “Si el futur serà quàntic o no serà,
perquè l’amor no pot començar ja a plasmar-se en aquest
nou món? Els batec, permeten estimar i contenir poesia,
ja que són indestructibles. La parella Cintia i Ayax han de
conformar, guiats per Anteno- un professor de cultura de
l’espectacle- a l’espai de Barcelona, aquest que fa idealitzat i vèncer els obstacles que se’ls presenten.
Cintia Flecha: Anna Heras
Ayax Arco: Edgar Cepeda
Anteno Presente: Alfredo Alvarez
Salvador Tiempo: David Jiménez
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Fotografia: Alfredo Alvarez

Fotografia: Jota Villaza

NLT Nosotros Laboratorio de Teatro
Il•luminació, so i projeccions: David Jiménez
Escena: Alfredo Alvarez
Amb la col•laboració: Coral Da Capo
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ACTIVITATS FAMILIARS

ACTIVITATS FAMILIARS

ESPECTACLE FAMILIAR

ACTIVITATS FAMILIARS

CASTANYADA

DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
TALLER DE MASCARES AFRICANES 		

G

DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
A les 17.15 h
Activitat familiar
Edat recomanada: de 4 a 12 anys
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al tel. 93 349 35 22
o al correu ccnavas@bcn.cat
Vine a fer la teva màscara africana i deixa’t seduir per la
vistositat i els colors d’aquesta ancestral cultura.
DIVERSITATS. CULTURES DEL MÓN
AL RITME DELS TAMBORS!			
Dansa Africana
DIVENDRES, 10 D’OCTUBRE
A les 18.30 h
Edat recomanada: de 4 a 12 anys

G

DIMARTS, 31 D’OCTUBRE
A les 17.30 hores
Activitat gratuïta
A càrrec de: Cia. Més Tumàcat
Els Més Tumàcat ens hem proposat acabar amb
l’avorriment del món. Per aquest motiu, hem fet un beuratge fantàstic. Hi hem afegit imaginació, globus gegants,
danses d’animació i músiques de creació pròpia per fer
de la nostra fórmula un espectable on petits i grans viureu
una hora de viatges al•lucinants, ganyotes impossibles i
tempestes de confetti. En definitiva, hem creat una fórmula
que ens convida tot ballant a deixar les cares de peix bullit
i l’avorriment i sortir al carrer a gaudir de la festa!! Gaudeix
d’una autèntica pluja de colors amb el nostre súper canó
de confetti!!!
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Fotografia:Cia. Més Tumàcat

En Mamadou i l’Oumar Ngom són dos cosins senegalesos que, des de ben petits, toquen i ballen al ritme dels
tambors. En aquesta activitat ens ensenyaran com sona
un sabar, un djembe i un tama i descobrirem com moure
el cos al ritme d’aquests instruments. Si teniu ganes de
ballar, veniu, que serà tot energia i somriures!
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CONFERÈNCIES I CICLES

CONFERÈNCIES I CICLES

CAGA TIÓ

CONFERÈNCIES I CICLES

DIVENDRES, 22 DE DESEMBRE
A les 18 hores
Preu: 3.50 € / infant
A càrrec de: Cia. La Minúscula

JORNADES SOBRE ÀFRICA

Tenim un TIÓ GEGANT preparat per venir a cagar regals
al barri de Navas
I ara toca que una pila de nens i nenes vinguin a picar i a
cantar de valent!
“Caga tió, tió de Nadal,
No caguis arengades que son molt salades
Caga torrons que són més bons
Sinó cagues torrons ... cop de bastó, cop de bastó
Cop – de – bastó!!!!!”
Aquest any el nostre tió és més solidari. Doncs col.laborem amb l’associació AFANOC (Associació de Familiars I
Amics de Nens Oncologics de Catalunya)

ELS AFRICANS A EUROPA:
UNA LLARGA HISTÒRIA

G
Sovint, sembla que els africans acabin d’arribar a Europa
i res més lluny de la realitat: els africans fa molt de temps
que estan a Europa i hi estan per molts i diversos motius. Durant aquestes jornades, descobrirem la presència
africana a Europa al llarg dels segles, però també en el
context contemporani, fent èmfasi no només en les imatges que ens arriben dels vaixells provinents de Líbia, sinó
també en aspectes culturals, socials, artístics... i la seva
inﬂuència a les ciutats europees.
A càrrec de: Centre d’Estudis Africans i Interculturals
(CEA) i GESA (Grup d’Estudi de les Societats Africanes)
de la Universitat de Barcelona.
Coordinació: Jordi Tomàs i Albert Farré
Entrada lliure i aforament limitat.
CATALANS A GUINEA, GUINEANS A CATALUNYA
DILLUNS, 9 D’OCTUBRE
A les 19 hores
A càrrec de: Celeste Muñoz
ELS NIGERINS A EUROPA I EUROPA A NÍGER:
MIGRACIONS I FRONTERES
Dilluns, 23 d’octubre
A les 19 hores
A càrrec de: Oriol Puig
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CONFERÈNCIES I CICLES

CONFERÈNCIES I CICLES

SITUACIÓ SOCIOPOLÍTICA A RWANDA
23 ANYS DESPRÉS DEL GENOCIDI.

RINALDO DE HÄNDEL
DIMARTS, 17 D’OCTUBRE
A les 19 h

DILLUNS, 6 DE NOVEMBRE
A les 19 hores
A càrrec de: Firmin Dusabe

No sabem ben bé perquè un compositor que intentava
obrir-se camí en el món de l’òpera italiana va acabar aterrant a Londres. I no només hi va estrenar la primera òpera
italiana de la història d’Anglaterra, Rinaldo, sinó que s’hi
va establir, va compondre música per a reis i nobles, es va
convertir en ciutadà anglès i va acabar enterrat, molts anys
després, a l’Abadia de Westminster al costat dels personatges més il•lustres de la història d’aquest país.

TERAPEUTES DE L’ÀFRICA OCCIDENTAL
DILLUNS, 20 DE NOVEMBRE
A les 19 hores
A càrrec de: Carme Campoy

AUDICIONS COMENTADES			
G

Continuem amb 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 del Barroc.
A càrrec de : Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor.
Entrada lliure i aforament limitat.

VIVALDI. LES QUATRE ESTACIONS
DIMARTS, 14 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Entre els 230 concerts per a violí que va escriure Vivaldi
al llarg de la seva vida, els quatre dedicats a les estacions
de l’any són els que més han transcendit i algunes de les
seves melodies han esdevingut icones del nostre món.
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
DIMARTS, 19 DE DESEMBRE
A les 19 h
Amb només 26 anys de vida, Pergolesi en va tenir prou per
consolidar-se com un compositor de prestigi i per apuntar
amb la seva música els canvis que s’esdevindrien a tot
Europa més enllà del Barroc. La seva mort prematura és,
sens dubte, una de les tragèdies musicals més importants.
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CONFERÈNCIES I CICLES

CONFERÈNCIES I CICLES

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.
A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Entrada lliure i aforament limitat.
IMHOTEP, “L’INVENTOR” DE LA PIRÀMIDE
DIMECRES, 4 D’OCTUBRE
A les 19 h
La piràmide esglaonada de Djoser a Saqqara es considera la primera de les tombes reials amb aquesta tipologia.
Però... qui va ser realment l’artífex d’aquest monument?
Ens aproparem a la vida d’Imhotep, visir, sacerdot, arquitecte, metge, savi i déu dels antics egipcis.

LES MÒMIES ANIMALS
DIMECRES, 8 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Un dels aspectes més lligats a la cultura faraònica és la
momificació. Però, potser és més desconegut el procés
d’embalsamar alguns animals que vivien a Egipte. Animals
sagrats, exvots, menjar, etc. Ens acostarem a les categories de mòmies animals i a les principals necròpolis on
s’enterraven.
CICLE DE DONES
Des de les entitats promotores del Pla Comunitari de Navas 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.
Dates: Dimarts, 10 d’octubre
Dimarts, 7 de novembre
Dimarts, 12 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic
Activitat gratuïta amb aforament limitat
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HORARIS

Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, 62, 117, 192 i N3
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas
(L1)

Dilluns a divendres
9.30 h a 14 h / 16 h a 22.30 h
Dissabtes
10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

ccnavas.cat
ccnavas@bcn.cat
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
instagram.com/ccnavas

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat d’anell magnètic

