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“Tot ésser humà  
te dret a decidir  
el seu propi destí”
Bob Marley
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AGENDA

· 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 2019.
· 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.

EXPOSICIÓ RODA MÓN I 
AGITA EL TEU ENTORN

DE 10 AL 26 DE JULIOL 

PETITS EXPLORADORS L’ANTIC EGIPTE DIMECRES, 3 DE JULIOL
A LES 17.30 HORES

JULIOL A LA PLAÇA! ASSOCIACIÓ 
MUSICAL ANDREUENCA

DIJOUS, 4 DE JULIOL
A LES 19 HORES

CONFERÈNCIA CICLE D’EGIPTE DIMARTS, 9 DE JULIOL
A LES 18.30 HORES

PETITS EXPLORADORS L’ANTIGA GRECIA DIMECRES, 10 DE JULIOL
A LES 17.30 HORES

JULIOL A LA PLAÇA! FESTA DE L’ESCUMA DIJOUS, 11 DE JULIOL
A LES 17:30 HORES

CONCERT DE MIGDIA ORQUESTRA DE 
CAMBRA CATALANA 

DIMECRES, 17 DE JULIOL
A LES 12 HORES 

PETITS EXPLORADORS L’ART ISLAMIC DIMECRES, 17 DE JULIOL
A LES 17.30 HORES

JULIOL A LA PLAÇA! GANZÀ 
(JAZZ, SOUL, BRASILIAN) 

DIJOUS, 18 DE JULIOL
A LES 19 HORES 

PETITS EXPLORADORS TOTS A TAULA ! DIMECRES, 24 DE JULIOL
A LES 17.30 HORES

EXPOSICIÓ LLADRUCS DE 9 AL 27 DE 
SETEMBRE  

CICLE D’EGIPTE LA JOIERIA A L’ANTIC 
EGIPTE

DIMARTS, 10 DE 
SETEMBRE 
A LES 18.30 HORES 

CONFERÈNCIA ELS TRES SETGES DE 
BARCELONA (1705 -1714)

DIJOUS, 12 DE 
SETEMBRE
A LES 18.30 HORES

AUDICIONS 
COMENTADES

WAGNER DIMARTS, 17 DE 
SETEMBRE
A LES 18.30 HORES

CONFERÈNCIA MOBILITAT I CIUTAT DIMECRES, 18 DE 
SETEMBRE
A LES 19 HORES

DIA MUNDIAL 
SENSE COTXES 

ROCÒDROM AMB TIROLINA DIVENDRES, 20 DE 
SETEMBRE
A LES 17.30 HORES

CICLE DE 
MÚSICA CLÀSSICA 

ODI ET AMO DIJOUS, 26 DE 
SETEMBRE
A LES 19 HORES
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EXPOSICIONS JULIOL A LA PLAÇA! 

JULIOL

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
RODA MÓN I AGITA EL TEU ENTORN

DEL 10 AL 26 DE JULIOL 
Vestíbul del centre 

Una recollida de les millors fotos preses pels voluntaris de 
l’entitat durant els camps de treball en els quals han participat. 
Un instrument per donar visibilitat al treball i la dedicació dels 
voluntaris i donar a conèixer els projectes de l’SCI. 
A més, constitueix una forma de comunicació i representació 
visual de les emocions que els voluntaris han experimentat du-
rant les experiències de camp. 

Un projecte de: Servei Civil Internacional de Catalunya.

LA JOVE BANDA SIMFÒNICA DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ MUSICAL ANDREUENCA

G
DIJOUS, 4 DE JULIOL 
Plaça Ferran Reyes a les 19 hores

Fidel a la seva idea fundacional, la banda està formada per jo-
ves estudiants que cursen a partir de quart de grau professional 
al CMMB, Liceu professional i Superior, de l’ESMUC, IEA Oriol 
Martorell i Conservatoris de Badalona i Vilanova i la Geltrú. En 
aquesta actuació oferiran un recital d’obres clàssiques i de ci-
nema, conduïda per la directora titular de la formació: Antonia 
Luengo Sojo.

Programa: 
Brahms, J. Hungarian Dances núm. 1 i 5
Ittrock, C. Lord Tullamore
Sherman, Kostal. Mary Poppins
Djawin, R. Juego de tronos
Jackson, M./Ritchie, L. We are the world (cantada)
Badelt, K. Pirates of the Caribbean
Márquez, A. Danzón n. 2
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JULIOL A LA PLAÇA!

FESTA DE L’ESCUMA!

DIJOUS, 11 DE JULIOL
Plaça Ferran Reyes a les 17:30 hores 

Si hi ha una festa que triomfa a l’estiu sens dubte és la festa de 
l’escuma. És el millor remei per combatre les altes temperatu-
res. L’escuma que utilitzem no irrita, no taca i és refrescant. A 
qualsevol hora de dia o de la nit, espais oberts o tancats, és la 
diversió ideal per petits i grans. Amenitzat amb la millor música 
podràs ballar al ritme de les bombolles!!

Recomanem dur una tovallola, banyador, xancletes lliga-
des i ulleres d’aigua.

CONCERT DE MIGDIA

ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA 
SIMFONIA NÚM. 29 DE MOZART

DIMECRES, 17 DE JULIOL
A les 12 hores 
Sala d’actes 

Sota la direcció de Joan Pàmies, l’OCC s’ha mantingut fidel 
als seus principis fundacionals, donant l’oportunitat d’actuar a 
joves intèrprets al costat d’una plantilla estable de professio-
nals de prestigi. l’OCC, col·labora amb solistes novells del país 
al costat d’altres noms ja consagrats, ofereix als creadors de 
l’avantguarda musical la possibilitat d’estrenar les seves produc-
cions i impulsar el seu coneixement i treballa també en la difusió 
de les obres de Mestres del passat. En el seu extens repertori, 
que abasta totes les èpoques i compositors, dedica una atenció 
especial a la interpretació i divulgació de la música catalana.
En aquesta ocasió interpretaran la Simfonia núm. 29 en la major 
K. 201 de Wolfgang Amadeus Mozart composta el 1774.
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JULIOL A LA PLAÇA!

GANZÀ
Música popular brasilera, jazz, soul.

G
DIJOUS, 18 DE JULIOL
Plaça Ferran Reyes a les 19 hores

Ganzà és un grup de música afrobrasilera resident a Barcelona, 
que, com el seu nom indica, “marca o compaso do samba”. Ho 
fa des d’una perspectiva fresca, amb un estil propi, resultat de 
la fusió de diferents ritmes de la cultura popular brasilera amb 
tocs de jazz i soul.
Podrem escoltar temes propis i versions de clàssics de la mú-
sica popular brasilera, d’estils variats com samba, choro, bossa 
nova i ritmes del nord-est del Brasil (baião, forró, ijexá, samba 
de roda), entre d’altres. 

Intèrprets: Mirla Riomar: Veu - Marcel Vallès: Guitarra - Jonas 
Santana: Percussió - Remi Meurice: Saxo

 
PETITS EXPLORADORS 

G
Des de l’eix vertebrador del centre “Diversitats i cultures del 
món”, proposem activitats i manualitats dirigides a infants de 5 
a 10 anys, per les tardes de juliol. Una oportunitat fantàstica per 
fer una primera aproximació a diverses cultures d’arreu de la 
mediterrània, de la mà de la il·lustradora Marina Saéz.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Inscripció a la web, al telèfon 93 349 35 22, al correu  
ccnavas@bcn.cat o presencialment a la recepció del centre.

L’ANTIC EGIPTE

DIMECRES, 3 DE JULIOL  
De 17.30 a 19 h

Amb diversos models com ara Tutankamon, Anubis, Bastet o Ra, 
podrem elaborar i pintar una màscara de l’antic egípte!

L’ANTIGA GRÈCIA

DIMECRES, 10 DE JULIOL  
De 17.30 a 19 h

Descobrirem perquè eren tant importants en l’època antiga. Fa-
rem amb fang, una àmfora grega, i posteriorment la decorarem 
amb sanefes negres.

ACTIVITAT INFANTIL
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L’ART ISLÀMIC 

DIMECRES, 17 DE JULIOL  
De 17.30 a 19 h

Pintem una roseta islàmica, seguint patrons geomètrics tal i 
com han fet els artesans musulmans al llarg dels segles, 

CUINA DEL MAGRIB I DE L’ORIENT MITJÀ 

DIMECRES, 24 DE JULIOL  
De 17.30 a 19 h

Aprendrem a fer un plat fresc i ràpid per els dies d’estiu! 
Amb la col·laboració de l’educadora alimentària Mercè Homar, 
els petits cuiners i cuineres gaudiran elaborant aquest menjar 
sa i refrescant propi del Magrib i de l’Orient Mitjà, sense neces-
sitat de fer servir els fogons! 

VACANCES I NUTRICIÓ 
Pautes nutricionals per aquest estiu

G
DIMARTS, 16 DE JULIOL
A les 18.30 h

Les vacances i la calor ens alteren  el ritme i modifiquen alguns 
hàbits. I si aprofites aquest moment per promoure un canvi més 
profund millorant l’alimentació? 
Donarem les pautes per alimentar-nos correctament i les eines 
per poder controlar la calor, alguns consells per organitzar àpats 
d’estiu  i  de com escollir els aliments més beneficiosos per les 
vacances.  Al final realitzarem un tast de menjar saludable d’estiu
 Modificant petites coses pots tenir grans efectes en la teva salut

A càrrec de: Laura Herrero, Dietista i Cuinera. Professora de cui-
na i nutrició a l’escola de cuina d’Eulàlia Fargas, a la Boqueria.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Inscripció a la web, al telèfon 93 349 35 22, al correu  
ccnavas@bcn.cat o presencialment a la recepció del centre.

ACTIVITAT INFANTIL CONFERÈNCIES
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CICLE D’EGIPTE TERRA DE MOMIES I FARAONS 

A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, es-
pecialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueològica a 
Oxirrinc (Egipte). Continuem amb el cicle que ens endinsa en la 
història de l’Antic Egipte, terra de mòmies i faraons.
Activitat gratuïta amb aforament limitat. 

SEXE A L’ANTIC EGIPTE
G

DIMARTS, 9 DE JULIOL
A les 18.30 hores 

Des de les poesies amoroses i eròtiques que han sobreviscut 
en textos fins a les representacions més realistes en papirs, el 
sexe estava ben present a l’antic Egipte. Tenien tabús sexuals? 
Què sabem de la prostitució? Com es “lligava” a l’antic Egipte? 
Aquestes són algunes de les qüestions de les que parlarem.

SETEMBRE
 

LA JOIERIA A L’ANTIC EGIPTE
G

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE 
A les 18.30 hores 

L’orfebreria egípcia va ser una de les formes d’art més destaca-
des de l’antic Egipte. Des de les joies predinàstiques i amb tot ti-
pus de materials, els egipcis van dominar l’art de l’orfebreria. Tot 
i que les joies del tresor de Tutankhamon són unes de les peces 
més conegudes, la joieria de l’Imperi Mitjà va assolir nivells molt 
elevats. Amb la col·laboració de Josep Maria Peris.

CICLE DE CONFERÈNCIES CICLE DE CONFERÈNCIES
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LLADRUCS 
Exposició fotogràfica col.lectiva

G
DE 9 AL 28 DE SETEMBRE 
Vestíbul del centre

Una exposició fotogràfica dels alumnes del taller “safaris 
fotogràfics” de la professora Carola García.

Negri, Tula, Elvis, Bart, Dumbi, Linda, Lula entre d’altres..., són 
els protagonistes de la nostra exposició fotogràfica Lladrucs. A 
la sèrie fotogràfica que us ensenyem, el que hem intentat fer, 
són fotos a la manera del Elliott Erwitt.., buscant la complicitat 
en tot moment amb el gos, intentant captar la seva atenció, o 
bé passant de nosaltres, amb indiferència…, i es que..,  ha si-
gut complicat posar-se a l’alçada del gran mestre, Elliott Erwitt, 
(un dels fotògrafs  contemporanis més importants) que fins i tot 
arribava a bordar als gossos per obtenir d’ells la resposta que 
volia… 
 “ ..Els gossos tenen qualitats humanes i crec que les meves 
fotos tenen un atractiu antropomòrfic. En essència, no tenen res 
a veure amb els gossos... Vull dir, espero que mostrin la condició 
humana..” 

ELS TRES SETGES DE BARCELONA (1705 -1714)
G

DIJOUS, 12 DE SETEMBRE 
A les 18.30 hores 

“El 27 de maig de 1704 un estol de 30 vaixells anglesos i 18 
holandesos es presenta davant de Barcelona per prendre-la per 
la força. L’estol de la Gran Aliança fuig bombardejant la ciutat. El 
20 de juny de 1705 se signa el pacte de Gènova entre el Regne 
d’Anglaterra i Catalunya amb l’objectiu d’enderrocar Felip V i fer 
rei l’Arxiduc Carles, a canvi de mantenir les lleis i institucions 
catalanes. Però aquest no serà ni de bon tros l’últim setge que 
patirà la capital catalana (...)” 
En aquesta xerrada-col·loqui consistirà en una breu exposició 
del context històric internacional en què es va desenvolupar la 
Guerra de Successió Espanyola, i ens centrarem en els tres 
setges que va patir la ciutat de Barcelona, entre 1705 i el 1714 
a mans de les tropes Borbòniques. 

A càrrec de: Jordi Pisa, Llicenciat en Història, especialitzat en 
Història Antiga. 

EXPOSICIONS CONFERÈNCIES
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CICLE AUDICIONS COMENTADES 
WAGNER, L’EPICENTRE D’EUROPA

G
DIMARTS, 17 DE SETEMBRE
A les 18.30 hores

Richard Wagner era una persona totalment convençuda de les 
seves capacitats i de la seva importància. Creia fermament que 
no se’l podia jutjar pels estàndards normals. Tot i que la seva 
música i la seva persona, encara avui en dia, genera tot tipus 
de controvèrsies, és indubtable que sense Wagner no s’explica 
l’evolució de la música culta europea. 

A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor. 
Activitat gratuïta amb aforament limitat.

CONFERÈNCIA 
MOBILITAT I CIUTAT 

G
DIMECRES, 18 DE SETEMBRE
A les 19 hores 

En aquesta xerrada tractarem temes tan importants com el can-
vi climàtic, emissions i repercussions d’una mobilitat, sostenible 
i quines alternatives tenim per convertir-la en sostenible. Què 
podem fer nosaltres pel canvi? 
Torn de dubtes i debat

A càrrec de: Som mobilitat i l’Aula de Medi Ambient del Sant 
Andreu

CONFERÈNCIES CONFERÈNCIES
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ROCÒDROM AMB TIROLINA
Amb motiu del dia mundial sense cotxes

G
DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE
A les 17.30 hores 
Carrer de Josep Estivill amb av. Meridiana

L’emoció està servida! Una estructura artificial en forma de 
monòlit per a practicar l’escalada, posar a proba la vostra agi-
litat i la baixada a través d’una tirolina de 10 metres de llarg 
posarà a proba la vostra valentia!  
(Sistema auto- blocant i cordes homologades per la UIAA, com-
plint estrictament totes les normes de seguretat obligatòries i 
supervisat en tot moment per monitors altament qualificats.) 

 
ODI ET AMO 
Cicle de música clàssica 

TI
DIJOUS, 26 DE SETEMBRE
A les 19 hores

Odi i amor, dues cares de la mateixa moneda. Properes i oposades. 
Sentiments confusos, plens de contradiccions, ha sigut sempre un 
clàssic constant en la literatura de tots els temps i en tots els països. 
Per tant músics i compositors, no podien defugir l’oportunitat de 
poder d’escriure aquestes dues grans passions humanes.
Acompanya’ns doncs en aquest fantàstic programa, amb la sopra-
no Laura Vidal acompanyada per la pianista Alícia Daufí. 

Programa: Majas Dolorosas I, II i III, Enric Granados 
El mirar de la maja, Enric Granados 
Amor y odio, Enric Granados 
Marinela, Canción del Olvido, José Serrano 
Sì, mi chiamano Mimì, La Bohème, Giacomo Puccini 
Deh, vieni non tardar, Le nozze di Figaro, W. Amadeus Mozart 
Nu wher die sensucht kennt, Franz Schubert 
Porgi Amor, Le nozze di Figaro, W.Amadeus Mozart 
Tu, che di gel sei cinta, Turandot, Giacomo Puccini 
Der mond kommt still gegangen, Clara Schumann 
Intèrprets: Laia Vidal, soprano i Alícia Daufí, piano.

DIA MUNDIAL SENSE COTXES VIU LA MÚSICA 
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MAPA

ADREÇA HORARIS

Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, 62, 117, V25, 192 i N3
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas 
(L1)

Dilluns a divendres
9.30 a 14.30 h / 16 a 21.30 h
Dissabtes 
10 a 14 h / 16 a 20 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

CENTRE CÍVIC
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