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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL
· L’aforament en totes les activitats de la sala d’actes és limitat.
· Respecteu l’ordre d’arribada.
· 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 2018.
· 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.

LLEGENDA
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ACTIVITAT GRATUÏTA

TAQUILLA INVERSA

TI
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AGENDA

JULIOL
EXPOSICIÓ

EL CATALÀ, AL CINEMA

Del 5 al 27 de juliol
Vestíbul

ITINERARI CULTURAL

RUTA BARRI
DEL POBLENOU

3 DE JULIOL
Dimarts a les 10 h

VIU LA MÚSICA

JOVE BANDA SIMFÒNICA
DE BARCELONA

5 de juliol a les 19 h
Plaça Ferran Reyes

TEATRE D’APROP

EL MÈTODE GRÖNHOLM

6 de juliol a les 20 h
Sala d’actes

ACTIVITAT FAMILIAR

FESTA DE L’ESCUMA

12 de juliol a les 18 h
Plaça Ferran Reyes

ITINERARI

RUTA BARRI DEL POBLE
SEC

17 DE JULIOL
Dimarts a les 10 h

CONCERT DE MIGDIA

ORQUESTRA DE CAMBRA
CATALANA (OCC)

19 de juliol a les 12 h
Sala d’Actes

CONFERÈNCIA

CREIXAMENT PERSONAL
LA VIDA DAVANT MEU

19 de juliol a les 19 H
Sala d’Actes

ACTIVITAT FAMILIAR

ONLY BROTHER I LA FESTA
DE L’ESCUMA

26 de juliol a les
17.30 h
Plaça Ferran Reyes

EXPOSICIÓ

MOSTRA DELS ALUMNES
DE PINTURA

Del 6 al 27 de
setembre
Vestíbul i primera planta

CICLE EGIPTE

LA TOMBA
DE TUTANKHAMÓN

12 de setembre a
les 19 h
Sala d’Actes

ESPECTACLE
FAMILIAR

FRAGMENTS

14 de setembre a
les 18 h
Sala d’Actes

AUDICIONS
COMENTADES

QUINTET DE LA TRUITA
DE FRANZ SCHUBERT

18 de setembre a
les 19 h
Sala d’actes

ACTIVITAT FAMILIAR

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE JOCS POPULARS I FESTA DE L’ESCUMA

21 de setembre a
les 17.30 h
C/Josep Estivill

CICLE DE CLÀSSICA

DUO DE VIOLINS

27 de setembre
a les 19 h
Sala d’actes

TEATRE SOCIAL

VIDA BIOLÓGICA / VIDA
MECÁNICA

28 de setembre a
les 20 h
Sala d’actes

SETEMBRE
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EXPOSICIONS

JULIOL
EXPOSICIÓ
EL CATALÀ, AL CINEMA
Del 5 al 27 de juliol
És pot garantir i promoure l’ús de la llengua catalana en
tots els àmbits i registres perquè hi sigui present com a
llengua de ple dret? Com està la situació a casa i com
afronta en altres regions europees amb una situació similar? Aquesta exposició, creada des de la Plataforma per la
llengua, permet acostar-nos a les dades reals, mostrar la
demanda potencial del cinema en català i, alhora, facilitar
informació i recursos per als consumidors per a poder intervenir davant d’aquesta situació.
A càrrec de: Plataforma per la Llengua
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CONCERT D’ESTIU

VIU LA MÚSICA
JOVE BANDA SIMFÒNICA DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ MUSICAL ANDREUENCA

G
Dijous, 5 de juliol
Plaça Ferran Reyes
A les 19 h

Fotografia: BSMSA

En Domènec González de la Rubia (director, compositor,
pianista, president de l’Associació Catalana de Compositors) conduirà un concert ple d’obres impressionants. La
Jove Banda Simfònica de Barcelona (formació que té com
a precedent la Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu)
i el seu director titular, faran gaudir tothom amb composicions de cinema, musicals i obertures d’òpera, tot mostrant
la qualitat d’un conjunt que espera ser pedrera de gran
intèrprets. La JOBSB resideix actualment al Casal de gent
gran de Navas.
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TEATRE D’APROP

TEATRE D’APROP
EL MÈTODE GRÖNHOLM				
G
TI
Divendres, 6 de juliol
Sala d’actes
A les 20 h
La prestigiosa empresa sueca Dekia ha de contractar urgentment una persona per ocupar un càrrec de responsabilitat.
Ells són els últims aspirants: quatre persones seleccionades
per fer una entrevista que seguirà un mètode poc habitual.
Aviat, els candidats s’adonaran que es troben en una sala
aïllada d’on, no podran sortir, si volen seguir aspirant al càrrec. Què els hi esperen? Proves inusuals que descobriran
els seus secrets més ocults. Les Ramones, una companyia
de teatre amateur, fa una relectura en clau femenina d’un
clàssic del teatre català: El Mètode Grönholm.

Fotografia: Les Ramones

Companyia: Les Ramones
Direcció: Albert Capel
Ajudant de direcció: Cristina Escribano
Intèrprets: Gemma Díaz, Carlota Martí, Araceli Nuñez i
Josep Oller
Idioma: Català
Agraïments: Bar Coyote, CC Drassanes i CC Navas.
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ACTIVITAT FAMILIAR

ACTIVITAT FAMILIAR
FESTA DE L’ESCUMA

G
Dijous, 12 de juliol
Plaça Ferran Reyes
A les 18 h

Fotografia: CCN

Vine a jugar i passar-ho d’allò més bé amb la festa de
l’escuma que hem preparat per a petits i grans! Salta, balla
i, sobre tot, diverteix-te! Recomanem dur banyador, ulleres i
una tovallola. Tant l’escuma blanca com la de colors són totalment biodegradable (per tenir cura amb el medi ambient).
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CONCERT DE MIGDIA

ASSAIG OBERT / CONCERT DE MIGDIA
SIMFONIA 44 DE HAYDN
ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA (OCC)		

G

Dijous, 19 de juliol
Sala d’Actes
A les 12 h

Fotografia: OCC

Un assaig obert intens, amb tota la força de aquesta orquestra, fundada i dirigida per Joan Pàmies, amb més
de 30 anys de trajectòria i de contrastada qualitat que,
en aquesta ocasió, interpretaran la simfonia 44 del compositor austríac Joseph Haydn, composta el 1772, popularment coneguda com “ la Fúnebre”. (Al final de la seva
vida, Haydn va sol·licitar que toquessin el moviment lent
d’aquesta simfonia en el seu funeral.)
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CONFERÈNCIES

CONFERÈNCIA
LA VIDA DAVANT MEU. CREIXEMENT PERSONAL

G

Dijous, 19 de juliol
Sala d’Actes
A les 19 h

La conferència ens presentarà algunes claus per viure
amb un alt nivell de satisfacció vital, obrint sempre horitzons d’esperança i dissenyant un pla d’acció. Aprenent a
connectar amb la vida per a gaudir-la.

Fotografia: Pixabay

A càrrec de: Carme Boo, educadora social i terapeuta humanista especialitzada en fòbies, pors i obsessions.
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ESPECTACLE FAMILIAR

ACTIVITAT FAMILIAR
ONLY BROTHER I LA FESTA DE L’ESCUMA 			
G
Dijous, 26 de juliol
Plaça Ferran Reyes
A les 17.30 h
Infiltrat entre la gent, un personatge amb barret, gavardina
i una misteriosa maleta... es Rudy, un excèntric Clown amb
una única missió: portar-te a una dimensió paral·lela on tot
és possible. Gavardina fora i comencem! Habilitats, emocions i molt, però que molt bon humor!. I desprès, més diversió amb el canó d’escuma de colors per a petits i grans.

Fotografia: Panettone Brothers

A càrrec de: Panettone Brothers i Activijoc
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EXPOSICIÓ

SETEMBRE
EXPOSICIÓ
MOSTRA DELS ALUMNES DE PINTURA
Del 6 al 27 de Setembre
Exposició col·lectiva que ens mostrarà treballs dels alumnes dels tallers de Pintura del Centre Cívic amb les professores Gemma Zaragüeta i Gabriela Galileo, realitzats en
aquest 2018 emprant tècniques ben diverses com pintura
a l’oli, acrílica o aquarel·les així com, llapis o carbonet.

Fotografia: Pixabay

A càrrec: dels alumnes dels tallers de Pintura del CC Navas
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CICLE DE CONFERÈNCIES

CICLE EGIPTE.
TERRA DE MÒMIES I FARAONS

G

Endinsa’t en la història d’aquesta fascinant cultura.
A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història,
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc .
Entrada lliure i aforament limitat.
LA TOMBA DE TUTANKHAMÓN:
SIMBOLISME I DARRERS MISTERIS
Dimecres, 12 de setembre
Sala d’Actes
A les 19 h

Fotografia: Pixabay

El faraó més maniàtic de l’Antic Egipte, Tutankhamón, torna a estar de moda. La presència d’una possible cambra a
la seva tomba ha tornat a posar-lo en el punt de mira dels
egiptòlegs. Però, què amaga encara la seva tomba? Quin
simbolisme amagava el seu tresor?
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ESPECTACLE FAMILIAR

ESPECTACLE FAMILIAR
FRAGMENTS					

G

Divendres, 14 de Setembre
Sala d’Actes
A les 18 h

Una invitació per gaudir d’un gènere característic del petit
format: el món de les marionetes de fil. Petites històries
i personatges, adoptant el codi gestual i de comunicació
del Music Hall: complicitat amb el públic, humor, fantasia
i varietat.
Un espectacle on gairebé tot surt al revés: un pianista informal, un pallasso amb afany de protagonisme, un violinista que amb el seu ímpetu interpretatiu va trencant les
cordes del violí, un director d’orquestra sense músics i
un robot innovador que viatja en una llauna de sardines.
Aquests només són alguns dels personatges sorprenents
de Fragments.

Fotografia: Per Poc

Companyia de marionetes: Per Poc
Actor-manipulador: Santi Arnal

13

CONFERÈNCIES

CONFERÈNCIES I CICLES
AUDICIONS COMENTADES

G
Continuem amb el cicle de conferències destinades a les
persones interessades per la música clàssica, aprofundint
tant en el coneixement dels grans compositors i de les seves obres, com en la manera d’escoltar i apreciar la música
clàssica.
A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor.
Entrada lliure i aforament limitat.
QUINTET DE LA TRUITA DE FRANZ SCHUBERT
Dimarts, 18 de setembre
Sala d’Actes
A les 19 h

Fotografia: Viquipedia

Quan Schubert tenia 22 anys, va passar un estiu fantàstic al
poble de Steyr, als Alps austríacs. Allà, va conèixer Silvester Paumgartner, qui li encarregà una composició amb dues
condicions: els instruments que havien de tocar i que havia
d’estar basada en la cançó popular austríaca die Forelle.
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TEATRE LABORATORI

TEATRE SOCIAL
VIDA BIOLÓGICA / VIDA MECÁNICA 			

TI

Divendres, 28 de setembre
Sala d’Actes
A les 19 h

G

L’espectacle exposa, a través de testimonis reals filmats,
escenes en viu, poemes i relats diversos, la relació actual
entre la vida biològica ( els ésser vius) i vida mecànica (els
robots).

Fotografia: NTL

NTL (Nosotros laboratorio de teatro )
Text i direcció: Alfredo Álvarez
Intèrprets: Edgar Cepeda, Amor Montané i Alfredo Álvarez
Tècnic de so: David Jiménez
Amb la col·laboració: d’Enric Cosp
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ACTIVITAT FAMILIAR

ACTIVITAT FAMILIAR
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
JOCS POPULARS I FESTA DE L’ESCUMA 		

G

Divendres, 21 de setembre
C/ Josep Estivill
A les 17.30 h

Ocupem els carrers per a les persones amb jocs populars
i molt participatius! Vine, juga i gaudeix de la música, els
jocs i la festa de l’escuma. L’Escuma blanca i la de colors
són totalment biodegradable (per tenir cura amb el medi
ambient).

Fotografia: Pixabay

A càrrec: d’Activijoc
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VIU LA MÚSICA

CICLE DE CLÀSSICA
DUO DE VIOLINES				

TI

Dijous, 27 de setembre
Sala d’Actes
A les 19 h

G

Ala Voronkova i Sara Rojo unides per oferir-nos una mostra del seu virtuosisme, en un programa per a violí escollit
cronològicament, des del Barroc fins als nostres dies. Durant el concert podem observar l’evolució de la tècnica, la
sonoritat i l’estil d’aquest instrument, així com l’eclosió de
les grans escoles violinistes europees de la mà de grans
compositors clàssics i contemporanis.

Fotografia: Pixabay

Interpretaran obres d’autors com: Josep Pla, Jean-Marie Leclair, W. A. Mozart, Charles-Auguste de Bériot, Henryk Wieniawski, Reinhold Glière, Domènec González de la
Rubia.
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ITINERARIS

ITINERARIS
NOTA IMPORTANT: Cal inscripció prèvia per cadascun
dels itineraris. És imprescindible facilitar un número de telèfon mòbil per a poder posar-se en contacte.
Preu per itinerari: 11,75 €
En funció de la previsió meteorològica el dia de la sortida
es pot veure modificat.
RUTA BARRI DEL POBLENOU
3 DE JULIOL
Dimarts a les 10 h
Punt de trobada: Sortida metro Poblenou
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Jordi Pisa
Coneix la història de la “Manchester catalana” un dels barris més industrialitzats de Barcelona des del segle XIX.
Farem un recorregut a través dels edificis que van ser
seus de grans indústries i coneixerem una mica més a fons
la història i els racons més característics del barri.
RUTA BARRI DEL POBLE SEC
17 DE JULIOL
Dimarts a les 10 h
Punt de trobada: Sortida metro Paral.lel (sortida Teatre
Apolo)
Durada: aprox. 2 hores
Preu: 11.75 €
A càrrec de: Jordi Pisa
Passejada pels carrers i la història del barri del Poble Sec.
Coneixerem edificis singulars, alguns dels teatres més famosos i amb més història del Paral·lel, places, establiments amb
tradició i l’essència d’un barri amb una trama de carrers ben
diferenciada de l’Eixample i amb una marcada personalitat.
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MEMÒRIA

MEMÒRIA HISTÒRICA
Banc d’imatges i memòria històrica del Barri.

Fotografia: BIMHBN

Si tens ftografies antigues del barri de Navas, i vols compartir-les, porta’ns les al centre i ajuda’ns a fer un fons fotogràfic de memòria històrica.
També ens agradaria escoltar records de persones, que
visquessin a transformació del barri durant els anys 50 i
60 així com vivències de la Guerra Civil. O de les antigues
Masies del Barri.
(escanegem l’original al moment a la recepció del centre)
també podeu fer arribar la informació i imatges via mail:
ccnavas@bcn.cat
Un projecte: Pla comunitari de Navas i Centre Cívic Navas

19

MAPA

C.
DE
FE
LI
P

DE
TO
LO
SA

EL N T
. D RE
GE T O
P T R.
D

II

S

AR

ET

VA

A

M

AR

NA

NT

NI

CL

AV. MERIDIANA

C.

C

A
.S

O
NT

IA

CENTRE CÍVIC
NAVAS

L1 NAVAS

L5 CAMP DE L’ARPA

C

.M

AL

LO

RC

A

ADREÇA

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

