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ADREÇA

C/ Santa Fe, 2 bis
08031 Barcelona
Tel. 93 358 56 14

MAPA

Bus: V25, V29, 47, D40, D50, H6 
Metro Maragall – L4 i L5
Bicing: C/ Subirats i C/ Cartellà

MÉS INFORMACIÓ

A/e: info.cctorrellobeta@esport3.org
Web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta
Segueix-nos a Facebook i Twitter: cctorrellobeta

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

HORARIS

Dilluns a divendres 
de 9.30 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes de 
10 a 14 h i de 16.30 a 21.30 h



HORARI D’INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Tallers: del 3 al 29 de juny
Horari d'inscripcions: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h  
i de 16 a 20.30 h, dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h.
Inici tallers: setmana de l’1 de juliol 2019
Durada: 4 setmanes

1. El procés d'inscripció es pot fer de forma presencial amb 
pagament per ingrés bancari o targeta. També es pot fer  
online mitjançant el web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
torrellobeta abans però, cal registrar-se com a usuari i se-
leccionar el taller. En aquest cas el pagament només es farà 
amb targeta.
2. No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic. Cada 
persona podrà fer un màxim de tres inscripcions (inclosa la 
pròpia), aportant totes les dades de les persones a inscriure's.
3. En cas d'ingrés bancari la inscripció no es considerarà for-
malitzada fins que no es faci el pagament i s'hagi lliurat el 
comprovant, en un termini màxim de dos dies. Si no es fa 
així la plaça quedarà vacant.
4. El Centre Cívic Torre Llobeta es reserva el dret de suspen-
dre els tallers que no hagin assolit un mínim de participants.  
Es farà la devolució de l'import de la inscripció només durant 
un període de 15 dies des de l'inici dels tallers. Així com tam-
bé, a canviar les aules segons necessitats de programació.
5. Un cop feta la inscripció en cap cas es retornaran els 
diners, excepte amb justificant mèdic que demostri que la 
persona inscrita no pot realitzar aquell taller. 
6. L’Ajuntament de Barcelona subvenciona econòmicament 
la realització de tallers als centres cívics, a les persones amb 
discapacitat o en situació d’atur. Aquest ajut s’aplicarà no-
més a un taller per trimestre i caldrà aportar la documenta-
ció requerida al moment de fer la inscripció. Aquesta serà 
obligatòriament presencial. Queden exempts els tallers  
organitzats per l'Associació de Voluntaris.
7. Cal conservar el comprovant de pagament.
8. Més informació al Centre Cívic Torre Llobeta.

INFORMACIÓ

TALLERS

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

DANSA

SALUT I ESPORT

IDIOMES
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
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TALLERS

DANSA

BALL  
EN LÍNIA 

Nivell I 
Dilluns de 18 a 19.30 h
Nivell II 
Dijous de 18 a 19.30 h
Professor: Franc Salvador
Preu: 24,60 € 

RODA  
CUBANA   

Dimecres de 19 a 20 h
Si la salsa és el teu ball 
preferit, vine a provar la 
Roda Cubana! Una dansa 
en rotllana i en grup per 
aprendre a crear diferents 
figures, sempre amb ritmes 
llatins. No cal inscriure’s 
amb parella.
Professora: Cristina Contelles
Preu: 16,40 €    

BANGHRA   

Dijous de 19.15 a 20.45 h 
El Bhangra és un ball fol-
klòric tradicional de la regió 
del Punjab situada al nord 
de l’Índia. L’origen d’aquesta 
dansa està en els balls que 
realitzen els homes i dones 
celebrant l’arribada de la 
primavera i el temps de les 
collites. És una dansa sum-
mament expressiva, els seus 
moviments enèrgics propor-
cionen alegria i vitalitat.
Professor: Palwinder Nijjar 
Preu: 24,60 €  

SALUT I ESPORT

PILATES         

Dilluns de 19.30 a 21 h 
Dimarts de 19.30 a 21 h 
Professora: Noelia Reina
Preu: 21,05 €€

IOGA

Dilluns de 10 a 11.30 h
Dimarts de 19.30 a 21 h 
Dimecres de 10 a 11.30 h
Professora: Margarita Herrero
Preu: 21,05 €    
Dijous de 20.15 a 21.15 h
Professora: Margarita Herrero
Preu: 14,05 €    

TAI-TXI         

Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Professor: Jorge Moreno
Preu: 14,05 € €
Dimarts d'11.45 a 13.15 h
Professora: Alicia López
Preu: 21,05 € €

BIODANSA D’ESTIU     

Dimecres de 19.30 a 21 h
Una proposta amb música 
i moviment per sentir i ba-
llar allò que ens emociona. 
Una oportunitat per conèixer, 
practicar la dansa de la vida, 
cuidar-nos i compartir.
Professora: Chana
Preu: 21,05 €

TALLER FAMILIAR   
BIODANSA EN FAMÍLIA    

Dijous de 17.30 a 19 h
Un espai de trobada per ballar, 
jugar, riure  i crear per a tota la 
família. Per a famílies amb nens 
i nenes de 3 a 6 anys (els ger-
mans/es més petits/es i més 
grans també poden venir!!)
Professora: Virgínia Saura
Preu: 21,05 € (1 adult més un 
màxim de 2 infants)

NOU

NOU
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EXPOSICIÓ

Del 28 de juny al 20 de juliol
El Raval en Blanc i Negre
Aquest és un dels barris de Barcelona amb més contrastos 
i mescles, amb olors i colors diferents. Aquestes imatges en 
blanc i negre tracten de ressaltar altres opcions de la bellesa 
com les perspectives, els volums... les ombres i la llum. 
Autor Kike Guamis.
Inauguració divendres 28 de juny, 19 h.

JULIOL

CICLE DE MÚSICS PER LA MEDITERRÀNIA        

Fes-te conscient de la riquesa de les cultures de la conca 
mediterrània i de tot el que compartim però també del 
patiment que hi ha cada dia al nostre mar. El Cicle de 
Músics per la Mediterrània és per gaudir de la festa però 
també per prendre consciència. 

PROGRAMACIÓ CULTURALTXI KUNG

Dijous de 19.15 a 20.15 h 
Professora: Alicia López
Preu: 14,05 €

ZUMBA GOLD 

Divendres de 18 a 19 h  
El Zumba per a totes les 
edats amb exercicis suaus i 
molt de ritme.
Professor: Benji Solé
Preu: 14,05 €

ZUMBA 

Divendres de 19.30 a 20.30 h 
La gimnàstica de moda amb 
ritmes tropicals per suar i di-
vertir-te.
Professor: Benji Solé
Preu: 14,05 €

IDIOMES

ANGLÈS PER VIATJAR        

Dilluns de 19.30 a 21 h
Aprèn un vocabulari bàsic per 
anar de vacances.
Professora: Júlia Pérez
Preu: 24,60 €

CUINA

CUINA FRESCA 
D’ESTIU    

Dijous 4 i 11 de 19 a 20.30 h
Plats refrescants per poder-
los deixar mig a punt per anar 
a la platja!!
Cuina ràpida i senzilla: cremes 
fredes, gaspatxos, amanides 
creatives i molt més...
Professora: Carmeta Comas 
Preu: 12,30 € + ingredients

CÒCTELS SENSE  
ALCOHOL      

Dijous 18 i 25 de 19 a 20.30 h
Què pots beure quan no beus? 
Si vols inspirar la teva creativi-
tat amb varietat d’ingredients 
no et perdis aquests tastets 
de còctels sense alcohol  
aptes per a tots els públics.
Professora: Marlene Alves
Preu: 12,30 € + ingredients

NOU
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CICLE DE MÚSICS  
PER LA MEDITERRÀNIA

Divendres 12, 22 h
CONCERT
Dani Caracola & Barsiluna 
Agraw Project
El Cicle de Músics per la Me-
diterrània és per gaudir de la 
festa però també per prendre 
consciència. Dani Caracola 
& Barsiluna Agraw Project 
ens presentaran les cançons 
del disc recentment publicat 
“Hamsa”. Aquest projecte 
cerca llaços històrics i cultu-
rals amb el Magreb a través 
de la música.

SCENIC ARTS

Dissabte 13, 21 h
Gastro rimes  
Un original cabaret gastronò-
mic de música i paraula. 
Cada gastro rima té la seva 
textura, el seu aire, la seva 
temperatura... però totes són 
per degustar amb plaer, quasi 
per salivar i per anar directes 
de l’orella al paladar. 
A càrrec de l’actriu Lali Feliu 
acompanyada per Miquel 
Ferret al clarinet.

CICLE DE MÚSICS PER 
LA MEDITERRÀNIA

Divendres 19, 22 h
CONCERT
Yacine Belahcene
Després de liderar projectes 
com Cheb Balowski, Nour, 
Rumba Amazigha o Orien-
tal Groove ara es presenta 
acompanyat de quatre mú-
sics fusionant sons del nord 
d’Àfrica amb raï, reggae, 
funk, electro i rock psico-
dèlic. Les seves lletres solen 
ser crítiques amb temes com 
la crisi de refugiats o la xe-
nofòbia. Una nova proposta 
atractiva que convida a la 
festa i a la diversitat amb 
majúscules. 

SCENIC ARTS

Dissabte 20, 21 h
BALL I SOPAR
Festa Eivissenca
Tothom vestit de blanc!!!
Dinamitzada per Ballverdú.

CICLE DE MÚSICS  
PER LA MEDITERRÀNIA        

Divendres 28 juny, 22 h
CONCERT 
HipHop Contra el Racisme  
i la Xenofòbia
De la mà dels col·lectius de 
rapers EIHHU BCN (Escue-
la Internacional del HipHop 
Urbano BCN) & Casa Afri-
ca de Poblenou, obrim el  
Cicle de Músics per la Me-
diterrània amb un concert 
de Hip Hop amb micro lliure  
improvisant contra el racis-
me i la xenofòbia.

SCENIC ARTS 

Dissabte 29 Juny, 21 h
El Rinclown dels números 
perduts
De vegades sense voler 
guardem alguna cosa per 
recuperar-la després i sen-
se voler oblidem a on l'hem 
deixat. I més tard, quan 
menys t'ho esperes apareix. 
Això pot passar també amb 
un número de clown, però 
nosaltres no volem que ens 
passi, no volem tenir núme-
ros oblidats ni abandonats, 
és per això que us presen-
tem aquest espectacle.
A càrrec dels participants del 
Rinclowncito.
Dirigit per Merche Ochoa.

CICLE DE MÚSICS  
PER LA MEDITERRÀNIA

Divendres 5, 22 h
CONCERT 
Piero Pesce Trio
Fusió del folk del sud d’Itàlia 
i un repàs d’alguns temes 
del disc “Transhumus, oltre 
la propria terra” de Piero 
Pesce & Questioni Meridionali, 
és el que ens oferirà, en 
format de trio, aquest can-
tant calabrès. En aquest 
treball ens explica i reviu 
històries d’homes, dones i 
infants que van abandonar 
casa seva i la seva terra per 
buscar una oportunitat.

SCENIC ARTS

Dissabte 6, 21 h
I TU QUÈ SAPS FER?  
(10a edició)
Torna aquest clàssic dels 
estius a Torre Llobeta! Una 
mostra de talents ama-
teurs que ens oferirà mú-
sica, contes, monòlegs, 
balls, humor… tot per pas-
sar una nit molt especial. 

8



9

DIMECRES  
FAMILIARS

Dimecres 10, 18 h
Lula
Lula es presenta com un ésser 
màgic i entusiasta, amb gran 
capacitat de sorpresa i il·lusió. 
Fent-se entendre més enllà de 
les paraules, aquest personat-
ge ens convidarà a conèixer i a 
compartir un univers fantàstic.
A càrrec de la Cia Karmen 
Sampalo.
Per a infants a partir de 3 anys.

CASALET DIVER  
DIMARTS

Dimarts 16, 18 h
Ritmes d’estiu. 
Jocs i dinàmiques musicals.
A càrrec de Laura&Lauri.
Per a infants de 3 a 10 anys.
Cal inscripció prèvia.

DIMECRES  
FAMILIARS

Dimecres 17, 18 h
La sirena i els amics del mar
A través d’aquest preciós 
conte musical, representat 
en format de concert de 
violoncel, flauta travesse-
ra i veu, ens submergirem 
en alguns dels valors més 
importants a aprendre du-
rant la infantesa: l’amistat, 
el respecte, la generositat, 
l’agraïment i  la valentia.
A càrrec d’Anna Martínez 
Norberto (composició, veu 
i instruments), Carmen En-
jamio (violoncel), i Lucía Fe-
rrer (flauta travessera).
Per a infants a partir de 3 anys.

CASALET DIVER  
DIMARTS

Dimarts 2, 18 h
Gimkana H2O
Reptes i jocs passats per aigua.
A càrrec de Laura&Lauri.
Per a infants de 3 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

DIMECRES  
FAMILIARS

Dimecres 3, 18 h
Un abric de contes
Aquesta és la història d’un 
abric que va pertànyer a di-
versos personatges fantàs-
tics. T’has preguntat mai que 
duu un mag a la màniga? O 
un pirata a la butxaca?  Vine i 
ho descobriràs!
A càrrec de la Cia Les Golfes.
Per a infants a partir de 3 anys.

CASALET DIVER  
DIMARTS

Dimarts 9, 18 h
Futbolí humà
Escalfament divertit i par-
tida del clàssic futbolí en  
tamany real.
A càrrec de Laura&Lauri.
Per a infants de 6 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

El Centre Cívic dels Petits
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