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    Activitats per conèixer la ciutat i parlar el català  
 

dimarts 12 de juny  d’11 a 13.30 h  
Taller i visita “El circ, l’art del risc”   
A Barcelona creadors i artistes catalans prenen contacte 
amb creadors i artistes de la resta del món . Avui visitarem 
La Central del Circ , espai  d’assaig, formació i creació 
d’espectacles de circ i seu de l'Associació de Professionals 
de Circ de Catalunya. 
 

Activitats juny 

dijous 14 de juny  de 19 a 21 h 
Cinefòrum “Diàspora”   
A través dels curtmetratges “Migropolis ”, “Viajeras de dos 
mundos: las yubartas ” i “Los caminos de octubre ” 
coneixerem experiències de sensibilització innovadores a 
través del llenguatge audiovisual. Activitat sense inscripció  

dimecres 20 de juny de 18.30 a 21 h 
Passejada, xerrada i concert al barri 
de Gràcia “Amb la rumba al cor”   
El Pescailla, el Gato Pérez, Peret i molts altres han 
estat en la història d’aquesta rumba peculiar  que va 
néixer a la ciutat, amb ritmes i essències d’altres 
indrets  més o menys llunyans. La perla de les 
activitats d’aquest mes de juny té a veure amb la 
música, però també amb la vida a la ciutat  i allò que 
ens enriqueix. Passejarem pels  carrers de Gràcia, per 
acabar amb un concert al bar-llibreria Roxanne , una 
cooperativa que defensa un espai proper on  caben 
totes les arts: la música, el cinema, la poesia…   
No us la perdeu! 
 

   Inscripcions  a qualsevol delegació del CNL i 
al mail  inscripcions_activitats@cpnl.cat 

 

dissabte 16 de juny d’11.30 a 14 h  
Passejada “Barceloneta, tradició i novetat”  
Passejada per aquest barri pescador, encisador i proper , 
amb el seu mercat, la seva biblioteca, i els petits racons   
que atresora. 
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Data Horari  Activitat Lloc 

Dimarts  
12 11/13.30 h  Visita i taller  

La Central del Circ  
c/ Moll de la Vela, 2  
Metro Maresme Fòrum (L4) / Autobusos 36, 43, 
141, B23 / Tramvia Fòrum T4 

Dijous  
14 19/21h  Cinefòrum ”diàspora” Espai Avinyó-Llengua i Cultura 

c/ Avinyó 52 Metro Jaume I (L4) 
 
Dissabte  
16 
 

11.30/14 h  Passejada Barceloneta 
Barri de la Barceloneta 
*lloc concret de trobada en el recordatori via mail 
de l’activitat 

Dimecres  
20 18.30/21 h 

 Passejada, tertúlia i  
 concert 

 Barri de Gràcia 
*lloc concret de trobada en el recordatori via mail 
de l’activitat 

Dijous  
21 19/21.30 h 

 Celebració dia de la  
 música 

 Espai Avinyó-Llengua i Cultura 
 c/ Avinyó 52 Metro Jaume I (L4) 

Dimecres 
27 
 

19/21.30 h  Taller de cuina  

Centre cívic Pati Llimona  
c/ Regomir, 3 Metro Jaume 1 (L4), Liceu  i 
Drassanes (L3) / Autobusos 14, 17, 19, 36, 40, 45, 
57, 59, 64, 120 i 157 

Divendres 
29 17.30/20 h  Taller fotografia  Casal de Barri Pou de la Figuera 

c/ Sant Pere més baix, 70 

Agenda d’activitats de juny  

dijous 21  de juny  19 h  
Celebrem el dia internacional de la música 
Tertúlia “Música popular: una música o moltes músiques?”  
i  actuació musical de Maria Coma i Maru di Pace 
La catalana Maria Coma i l'argentina Maru di Pace dialogaran 
musicalment, en un concert breu, obert a l'assaig i 
l’experimentació, on posaran en contacte els seus mons . 
Activ itat sense inscripció  

dimecres 27 de juny de 19 a 21.30 h  
Taller de cuina  “Fruites exòtiques”   
Per a uns, són la sorpresa de la novetat i el viatge a terres 
llunyanes; per a altres, el record dels propis orígens. Les 
fruites foranes han deixat de sorprendre’ns. Però, de fet, 
encara ens són desconegudes. Us convidem a passar un 
vespre acompanyats per aquest regal per als sentits  i a 
compartir tot el que en sabem . 
 

divendres 29  de juny  de 17.30 a 20 h  
Taller de fotografia “Altres enfocaments”   
Taller teòric i pràctic de fotografia. Ens passejarem per les 
festes del Casc Antic i provarem nous enfocaments, tant 
tècnics, com teòrics, i veurem com, un canvi de mirada, ho 
pot canviar tot . Cal dur una càmera digital. 
 

Recorda  que si no pots venir a alguna de les activitats a les quals t'has 
inscrit pots anul·lar la teva inscripció  a qualsevol delegació del CNL 

 


