
Centre Cívic Torre Llobeta

TALLERS I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Octubre — Desembre 2019 To

rr
e 

Ll
o

b
et

a

ADREÇA

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

MAPA

Bus: V25, V29, 47, D40, D50, H6, 19 
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 14.30 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes de 
10 a 14 h i 16 a 21.30 h



ÍNDEX

INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Tallers: del 3 al 30 de setembre
Monogràfics: del 3 de setembre fins una setmana abans del taller
Tallers de Memòria: del 9 al 30 de setembre
Tallers de voluntaris: del 16 al 30 de setembre
Horari d'inscripcions: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h  
i de 16 a 21 h, dissabtes de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h.
Inici tallers: setmana del 7 d’octubre
Durada: 10 sessions

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.
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TALLERS

DANSA

BALL  
EN LÍNIA    

Nivell I
Dilluns de 19 a 20 h (Grup I)*
Dilluns de 19 a 20 h (Grup II)**
Preu: 41 €
Nivell II
Dijous de 17.45 a 19.15 h* 
Preu: 61,50 €
*Professor: Fran Salvador
**Professora: Carmen Ortiz

DANSA  
AFRICANA

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 35,09 €
Professor: Michel Doudou

SALUT I QUALITAT  
DE VIDA

PILATES         

Dilluns de 19.15 a 20.15 h
Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Preu: 35,09 €  
Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 52,64 €
Professora: Noelia Reina

TAI-TXI         

Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Preu: 35,09 €  
Professor: Jorge Moreno
Dimarts d’11.45 a 13.15 h
Preu: 52,64 €  
Professora: Alicia López

IOGA

Dilluns de 10 a 11.30 h
Dimarts de 19.30 a 21 h
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu: 52,64 €  
Dijous de 20.15 a 21.15 h
Preu: 35,09 €  
Professora: Margarita Herrero

MOVIMENT ENERGÈTIC 
CORPORAL 

Dimarts de 18 a 19 h
Música, ball i moviment per 
harmonitzar els xacres. 
Preu: 35,09 € 
Professor: José Fco. Martínez

ASSERENA  
LA TEVA MENT     

Dimecres de 18 a 19.30 h
En l’era de les pressions i 
les presses, necessitem ei-
nes per portar serenitat a 
la nostra ment. Gràcies a la 
Intel·ligència Emocional, la 
Programació Neurolingüísti-
ca i el Mindfulness, adquiri-
rem recursos pràctics per 
reconduir el nostre diàleg 
intern, gestionar les nostres 
emocions i reduir l’estrès. 
Preu: 52,64 € 
Professora: Cesca Cintas

BIODANSA

Dimecres de 19.30 a 21 h
Un treball grupal amb música 
i moviment per sentir i ballar 
allò que ens emociona.
Preu: 52,64 €  
Professora: Eveline Chagas

BALLEM LA VIDA  

Dijous de 10 a 11.30 h
Un espai per ballar, crear  
coreografies i també apren-
dre a gaudir i relaxar-se.  
Apte per a tots els públics.
Preu: 52,64 €
Professores: Cesca Cintas i 
Margarita Herrero

PENSAMENT  
POSITIU I SALUT     

Dijous 10, 17, 24 i 31
d'octubre de 17.30 a 19 h 
Els pensaments negatius són 
font d’insatisfacció, frustra-
ció i emocions negatives que 
poden produir malestar, es-
très, ansietat, depressió… En 
aquest taller aprendràs a des-
envolupar el pensament posi-
tiu i una actitud optimista per 
augmentar el teu benestar.
Preu: 21,05 €
Professora: Lidia Santano

TXI-KUNG

Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 35,09 €
Professora: Alicia López

ZUMBA  

Divendres de 19.30 a 20.30 h
La gimnàstica de moda amb 
ritmes tropicals per suar i 
divertir-se.
Preu: 35,09 € 
Professor: Benji Solé

DANSANT CAMINS: 
CREANT XARXES   

Dissabte 9 de novembre 
de 10.15 a 13.15 h  
Monogràfic 
Una proposta diferent amb 
música, dansa, teatre i  tre-
ball col·lectiu per facilitar 
l’empoderament, l’autoco-
neixement i l’expressió de 
la singularitat de cadascu-
na en un marc d’atenció i 
cura. Aprendrem a ser ar-
tesanes i creadores de les 
nostres vides. Atreveix-te!! 
Preu: 12,34 €
A càrrec de: Virginia Saura

MEMÒRIA I SALUT

ESTIMULEM LA MENT  

Dilluns de 16 a 17 h 
Un munt d’activitats que ens 
ajudaran a millorar la me-
mòria i mantenir-la activa.
Preu: 35,09 € 
Professora: Pilar Blanch

GIMNÀSTICA CEREBRAL   

Dimarts de 10 a 11 h 
Senzills exercicis mentals 
i físics per millorar el teu 
benestar. 
Preu: 35,09 € 
Professora: Victoria Pereira

NEUROGYM:  
MOU EL CERVELL 

Dimarts de 16 a 17 h 
Eines i recursos per afavorir 
el funcionament del cervell i 
mantenir la memòria activa. 
Preu: 35,09 € 
Professora: Victoria Pereira

NOU

NOU

NOU
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IDIOMES

ANGLÈS 

Nivell inicial (A1)
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 61,50 € 
Nivell intermedi (A2)
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 61,50 € 
Professora: Julia Pérez

ENGLISH &  
BREAKFAST

Nivell inicial
Divendres d’11 a 12 h
Conversa en anglès
Preu: 41 €
Professora: Montse Guardia

CUINA

CUINA  
SALUDABLE 

Dijous de 19 a 20.30 h
Receptes sanes i equilibrades 
amb productes de temporada 
i de proximitat per tenir cura 
de la salut.
Preu: 52,64 € + ingredients
Professora: Carmeta Comas

CUINA  
PER A SINGLES   

Dissabte 19 i 26 d’octubre i 2 
i 9 de novembre d’11 a 12.30 h  
Monogràfic
Un taller per aprendre a pre-
parar plats senzills, saboro-
sos i ràpids. Converteix-te en 
un/a cuinetes!!
Preu: 21,05 € + ingredients
Professora: A confirmar

ACTIVA EL TEU CERVELL 
AMB PRÀCTIQUES 
ORIENTALS      

Dissabte 26 d’octubre 
de 10.30 a 13.30 h   
Monogràfic 
Suaus exercicis físics i men-
tals per conèixer una eina que 
t’ajudarà a mantenir el teu cer-
vell en forma.
Preu: 12,34 €
A càrrec de: Joan Garcerán

ART I CREATIVITAT

PINTURA I DIBUIX

Dimarts de 17 a 18.30 h
Oli, acrílic, aquarel.la, tècni-
ques mixtes.
Preu: 61,50 €
Professora: Ana Mª Beaulieu 

ESCRIPTURA  
CREATIVA   

Dijous de 19 a 20.30 h  
En aquest curs d’escriptura 
creativa aprendrem les prin-
cipals tècniques narratives i 
eines bàsiques per estimu-
lar la nostra creativitat. Un 
taller per connectar amb el 
plaer d’escriure i trobar la re-
alització personal a través de 
l’experiència del llenguatge.
Preu: 61,50 €
Professora: Raquel Santanera

CUINA DE NADAL   

Dissabte 30 de novembre de 
17 a 20 h  
Monogràfic
Un taller per aprendre a pre-
parar excepcionals menús 
per sorprendre a tothom.
Preu: 12,34 € + ingredients
Professora: Carmeta Comas

MÚSICA

UKELELE 

Dimecres 19.30 a 21 h
Un instrument molt popular 
que gairebé no ocupa espai i 
permet emportar-te la música 
on vulguis sense necessitat 
de bateria ni cobertura. Aprèn 
a tocar les teves cançons 
preferides amb l’instrument 
més viatger.
Preu: 61,50 €
Professor: Dani Moren

 

IL·LUSTRACIÓ  
CREACIÓ DE  
PERSONATGES   

Dimecres 9,16, 23 i 30
d’octubre de 19 a 20.30 h  
Taller de personatges que revi-
sarà els protagonistes dels con-
tes clàssics i els donarà la volta. 
A través dels protagonistes dels 
relats que coneixem jugarem a 
donar-lis un nou aspecte i fer-
los més nostres.
Estudiarem el treball d’altres 
il·lustradors i les intrepretacions 
que han fet dels clàssics.
Preu: 24,60 € 
Professora: Almudena Ende

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ 

Dissabte 23 de novembre
de 10.15 a 13.15 h
Monogràfic 
Fes-ho tu mateix/a!!! 
Un taller per preparar origi-
nals regals de NADAL: pos-
tals, marcs de fotografies, 
senzilles llibretes.
Preu: 12,34 € + 6 € material
Professora: Núria Lorente 

NOU

NOU
NOU

NOU

NOU
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IDIOMES

ITALIÀ

Nivell inicial
Dimarts 20 a 21 h
Nivell intermedi
Dimarts 19 a 20 h
Preu: 25 € (preu anual)

XERREM EN CATALÀ 

Dijous de 19 a 20 h 
Una proposta per aprendre a 
parlar català, anima’t!! 
Preu: 25 € (preu anual)

DIVERSOS

RECICLA’T

Dimarts de 10 a 11.15 h
Posa al dia els teus coneixe-
ments bàsics de matemàti-
ques, llengua, història, etc.
Preu: 25 € (preu anual)

CONEIXEMENT,  
ART I CULTURA 

Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 25 € (preu anual)

CULTURA  
I ACTUALITAT 

Dijous de 17 a 19 h
Preu: 25 € (preu anual)

MULTIMÈDIA

EL MEU MÒBIL I JO  

Nivell inicial
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Tècniques per aprendre com 
funciona el nostre telèfon 
intel·ligent. Funcions bàsi-
ques de contactes, trucades  
i WhatsApp.
Preu: 41 €
Professor: Laura Rebollo

TREU-LI PROFIT AL 
TEU SMARTPHONE 

Dilluns de 16 a 17 h
Deu eines per optimitzar el ren-
diment del teu mòbil. Gestió de 
contactes, arxius, emmagatze-
matge, bateria, aplicacions.
Preu: 41 €
Professor: Laura Rebollo
 

TALLERS  
DE VOLUNTARIS

 

DANSA

 
SEVILLANES 

Dilluns de 17 a 18 h
Dijous de 10 a 11 h
Divendres de 17 a 18 h
Preu: 25 € (preu anual)

EL CAMÍ DE 
L’AUTOCONEIXEMENT   

Dijous de 18 a 19 h
Aquest taller donarà eines per 
ampliar l’autoconeixement i 
desenvolupar el nostre crei-
xement personal.
Presentació del taller el 3  
d’octubre a les 18 h.
Preu: 25 € (preu anual)

EL LLENGUATGE  
DELS SÍMBOLS

Dijous de 19 a 20.30 h
Un taller per treballar el sig-
nificat del simbolisme mit-
jançant la pròpia experiència 
interna i la intuïció, però tam-
bé amb el que ens arriba de 
les tradicions o de la psicolo-
gia moderna.
Preu: 25 € (preu anual)

GRUP D’INICIACIÓ  
AL RUNNING

Dimarts a les 18 h
Escalfaments, pràctica i esti-
raments per gaudir de fer  
esport en companyia i guan-
yar en salut!
Presentació del grup el  
dimarts 1 d’octubre a les 18 h.
Gratuït.

BALL D’ENVELAT 

Divendres 18.30 a 19.30 h
Un taller per aprendre els pri-
mers passos i senzilles coreo-
grafies per divertir-te ballant.
Preu: 25 € (preu anual)

ART I CREATIVITAT

COSIR I CREAR  

Dilluns de 18.30 a 20 h
Personalitza la teva roba. 
Aprèn tot allò bàsic del món 
de la costura.
Preu: 25 € (preu anual)

PINTURA SOBRE ROBA 

Dimarts de 10 a 12 h
Preu: 25 € (preu anual)

SORRA, FUSTA I GUIX 

Dimarts de 10 a 12 h 
Dimecres de 10 a 12h
Tots tres elements ens ajuda-
ran a fer creacions úniques.
Preu: 25 € (preu anual)

LABORS I PUNTES  
DE COIXÍ 

Dimarts de 17.30 a 19 h
Dimecres de 10 a 12 h
Preu: 25 € (preu anual)

TALLA DE FUSTA

Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 25 € (preu anual)

EL TALLER DE  
LES MANUALITATS 

Dijous d’11 a 13 h
Preu: 25 € (preu anual)

NOU

NOU
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SETEMBRE 

CICLE IL·LUSTRATS

Del 13 al 30 de setembre
Exposicions, xerrades, tallers 
i més... per conèixer aquesta 
disciplina artística plena de vi-
talitat i en contínua expansió.
Hi col·laboren: Biblioteca 
Vilapicina i Torre Llobeta, 
CPNL Nou Barris, Llibreria 
Font de Mimir.
Vegeu programació específica.

CICLE IL·LUSTRATS: 
EXPOSICIÓ 

Del 13 al 28 de setembre
Sumi-e i Shodo: el món de 
blanc i negre
Una característica de la 
importància del sumi-e i del 
shodo és l'equilibri del buit 
i el ple. L'equilibri de la part 
blanca i la part pintada o 
escrita amb tinta negra és 
el que es busca en les dues 
pràctiques. Aquesta filosofia 
també es pot traslladar al dia 
a dia: silenci i so, debilitat i 
fortalesa, interior i exterior. 
D'aquí el títol d'aquesta 
exposició.
A càrrec dels alumnes 
d’aquests tallers de Casa Àsia, 
impartits per Mihoko Ono.
Inauguració el divendres 13 a 
les 19 h.

DOCUMENTAL -  
ESPECTACLE 

Dissabte 14, 19 h
Passatge a Hawaii
L'any 1907, dos mil mala-
guenys van migrar a Hawaii.  
A través d’imatges, música 
i danses ens aproparem a 
la migració de persones i a  
la de l’art.
A càrrec de Societat artísti-
ca Butterfly.

CELEBREM  
L’INICI DE CURS  

Dijous 19, 18 h
Presentació nova temporada.
Organitza: Associació Grup 
de Dones en Forma.

CONVERSES

Divendres 20, 19 h
Tradicions i costums al sXXI
La majoria d’aspectes d’una 
societat evolucionen, hi ha 
tradicions que es mantenen 
però sovint d'altres es 
qüestionen, com el sexisme, 
el maltractament als animals, 
noves formes de diversió… 
En aquest Converses 
reflexionarem sobre els pros i 
contres de mantenir costums 
i tradicions i el seu paper. 

PROGRAMACIÓ CULTURAL ESPAI DE SWING

Dissabte 21, 19 h
Una sessió jam, amb música 
enllaunada, per als amants 
del lindy-hop.
L'entrada és oberta i gratuïta. 
Dinamitzada per Xavi Bernal.

ESCENA OBERTA: 
TEATRE 

Divendres 27, 19 h
Historias mínimas
Collage d'escenes que 
conformen un trencadís on 
es mostren diferents estils 
de llenguatge teatral. Amb 
textos de Javier Tomeo en 
els quals s'aborden temes 
como la soledat, la família, la  
bogeria o la mort, el resultat és 
un treball poètic però intens.
A càrrec del Grupo de teatro 
Nivel 5.
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h.
Entrada gratuïta.
Espectacle en castellà.

DISSABTES  
FAMILIARS

Dissabte 28, 18 h
Bon dia i bon sol 
Un espectacle musical sobre 
la vida i llegat del Xesco Boix.
A càrrec de Cia. Teatre i 
Animació Dani Caracola.
Públic familiar.

OCTUBRE

JOCS & FRIENDS

Divendres 4, 
de 17.30 a 19.30 h 
Per a joves de 12 a 18 anys.
Un munt de jocs de taula,  
estratègia i rol.
Org. Associació Lúdica La 
Cofradía.

FESTA MAJOR: 
CICLE SOMRIURE. 
TEATRE MIM

Dissabte 5, a les 19 h
Encuentros con Willo 
Aquesta obra és un conjunt 
d'històries explicades amb 
llenguatge corporal i l’estil 
humorístic que caracteritza 
aquest gran artista. El públic 
esdevindrà còmplice i en al-
guns moments fins i tot par-
tícip de l’espectacle de Willo i 
el seu món real i imaginari de  
“encuentros”.
A càrrec de: Teatre de la  
Manivela.
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h.
Entrada gratuïta.

FESTA MAJOR: 
EXPOSICIÓ

Del 7 al 26 d’octubre
PENJ’ART 2019
4t Itinerari artístic de la  
Festa Major
Mostra d’artistes del barri.
Inauguració dilluns 7, 19 h. 
En col·laboració amb la  
Biblioteca i el Casal de 
gent gran Vilapicina i la  
Torre Llobeta.
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FESTA MAJOR: 
XVII MARATÓ DE  
TEATRE DE DONES  
DE NOU BARRIS

Dijous 10, 18 h
Mostra de teatre per a tothom
Humor, música, cançons i ball
Grup de teatre Pandora, Cía 
de Varietés Gent Alegre i artis-
tes convidades.
Org. Grup de Dones en Forma 
de Torre Llobeta.
Recollida d’entrades a partir 
de les 17 h.
Entrada gratuïta.

FESTA MAJOR: 
JOC D’INVESTIGACIÓ 
EN VIU

Divendres 11, 19 h
L'enigma de Torre Llobeta
Relacionades amb aquesta 
fantàstica masia, una de les 
més antigues de Barcelona, 
podem explicar-vos un munt 
d'històries. N'hi ha una 
quantitat de bones i… unes 
altres classificades com a 
inexplicables. Necessitem 
investigadores i investigadors 
valents que vulguin donar-nos 
una bona explicació sobretot 
a l lò que està passant.  
Ajuda'ns i, d'aquesta manera, 
tu també formaràs part de 
l'enigma de Torre Llobeta.
De 16 a 99 anys.
Cal inscripció prèvia.
Organitza Enrique Cabello de 
l’Associació Lúdica La Cofradía.

CONFERÈNCIA

Dijous 17, 18 h
Criança conscient 
Vols criar els teus infants sen-
se càstigs però sents que et 
falten recursos? Vols enten-
dre i connectar millor amb els 
teus nets i netes? En aquesta 
conferència veurem com criar 
amb respecte vol dir acom-
panyar els processos fisiolò-
gics i emocionals dels infants, 
sense forçar-los.
A càrrec de Cristina Oliva, as-
sessora de criança conscient, 
doula i comunicadora.
Organitza: Grup de Dones 
Descobreix-te.

CONVERSES 

Divendres 18, 19 h 
La meva pell
A partir de la projecció d'aquest 
vídeo i les experiències dels 
seus protagonistes i les seves 
reflexions debatrem sobre el 
racisme i la xenofòbia a la so-
cietat actual. Us convidem a 
participar d’aquesta experièn-
cia d’aprendre i compartir.
Presenta i modera: Associació 
Entrepobles.

FESTA MAJOR: 
VISITA GUIADA

Dissabte 19 a les 12 h
Torre Llobeta de bat a bat
Un recorregut per cinc segles 
d'història, una manera diferent  
de conèixer el centre cívic.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.

URBAN SKETCHING 

Dissabte, 19 d’octubre 
d’11 a 13 h
Parc Turó de la Peira: 
dibuixem la natura
Inicia’t en el món de l’urban 
sketching il·lustrant l´entorn 
urbà en quaderns de dibuix. 
Ens trobem a la sortida del 
metro L5 Vilapicina. Has de 
portar: llapis o portamines, 
bolígraf i/o retoladors  negres 
que aguantin l´aigua, pinzell i 
quadernet o llibreta de dibuix.
A càrrec de Raúl Cuenca.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Més informació al centre cívic.

ESPAI DE SWING

Dissabte 19, 19 h
Una sessió jam, amb música 
enllaunada, per als amants 
del lindy-hop.
L'entrada és oberta i gratuïta. 
Dinamitzada per Xavi Bernal.

X FESTIVAL DE  
NARRACIÓ ORAL  
DE BARCELONA  
MUNT DE MOTS 2019
 
Dijous 24, 18 h
Cuentos de repertorio
Tot tipus de contes! De la tra-
dició oral de tot el món. De 
por. De la literatura de creació 
pròpia... Absurds, dramàtics, 
humorístics, eròtics, socials. 
Contes per a l'ocasió!
A càrrec de Jhon Ardila.
Públic adult. Org. Las Lindas.
Espectacle en castellà.

ESCENA OBERTA  

Divendres 25, 19 h
¡Qué cosas! 
Tres germanes, amb proble-
mes econòmics, viuen juntes 
en el mateix pis, i això farà 
que una d’elles prengui una 
determinació… Mentrestant a 
l’edifici, les veïnes recordaran 
l’important que és compartir, 
encara que només sigui un 
dècim de loteria…
A càrrec de Teatre de Dones 
La Cosa Nostra.
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h. Entrada gratuïta.

DISSABTES  
FAMILIARS   
CASTANYADA  
FAMILIAR 

Dissabte 26, 18 h
Marieta com has crescut!
Torna la castanyera Marieta 
a Torre Llobeta amb teatre 
de petit format, cançons i 
castanyes per a la mainada.
A càrrec de Laura&Lauri.
Activitat familiar i gratuïta.
Per a infants de 3  a  10   anys.
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CELEBREM  
LA CASTANYADA 

Dijous 31, 18 h
Castanyes i vi bo
Aportació solidària 2 €. 
I després, a les 19 h...
La caiguda de la casa d’Usher.
Passatge del terror amb 
Escape Room. Adaptació 
teatral del conte homònim 
d’Edgar Allan Poe.
A càrrec de la Cia Peixos-
peixeres Teatre.
Organitza: Associació Grup 
de Dones en Forma.

NOVEMBRE
 

TROBADA LITERÀRIA 

Dijous 7, a les 18 h
La poesia de l’exili
A càrrec dels grups de lletres 
del centre cívic.

JOCS & FRIENDS

Divendres 8, 
de 17.30 a 19.30 h
Per a joves de 12 a 18 anys.
Un munt de jocs de taula,  
estratègia i rol.
Org. Assoc. Lúdica La Cofradía.

         

EXPOSICIÓ 

Del 8 al 23 de novembre
VISIBLES. L’art de la intem-
pèrie, veus per fer front a 
l’adversitat.
Va ser iniciativa de José Luis 
Olesti Masdeu, participant 
del programa Primer la Llar 
de l’Ajuntament de Barcelo-
na, impulsar una exposició 
per sensibilitzar sobre la si-
tuació d’exclusió residencial 
que pateixen moltes persones 
actualment. Als collages so-
bre sensellarisme, creats pel 
mateix Olesti amb reculls de 
premsa, se sumen altres ex-
pressions artístiques que do-
naran veu a moltes persones 
que sovint han estat silen-
ciades o invisibilitzades.
Inauguració divendres 8, 19 h.

3a. EDICIÓ  
SETMANA DE  
L’HUMOR :)  
CICLE SOMRIURE

Del 9 al 15 de novembre
Al mes de novembre a Torre 
Llobeta riem, riem molt!! Us 
proposem una divertida pro-
gramació amb teatre, con-
tes, monòlegs, etc. Una set-
mana per gaudir d’un munt 
d’activitats i passar-ho bé.
Vegeu programació especfica.
 

URBAN SKETCHING 

Dissabte, 16 de novembre 
d’11 a 13 h
Cementiri de Sant Andreu: 
dibuixem escultures i entorn.
Inicia’t en el món de l’urban 
sketching il·lustrant l´entorn 
urbà en quaderns de dibuix. 
Ens trobem a l’entrada del 
cementiri.
Has de portar: llapis o porta-
mines, bolígraf i/o retoladors  
negres que aguantin l´aigua, 
pinzell i quadernet o llibreta 
de dibuix.
A càrrec de Raúl Cuenca.
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.
Més informació al centre cívic.

ESPAI DE SWING

Dissabte 16, 19 h
Una sessió jam, amb música 
enllaunada, per als amants 
del lindy-hop.
L'entrada és oberta i gratuïta. 
Dinamitzada per Xavi Bernal.

XERRADA-TALLER

Dijous 21, 18 h
Ballem la vida
El moviment corporal i la 
música ens connecta amb 
el moment present i l’alegria 
de viure. Moure’ns és una 
excel·lent forma de millorar 
el nostre benestar ja que ens 
ajuda a alliberar tensions, 
gaudir i relaxar-nos.
A càrrec de Cesca Cintas, 
facilitadora de processos de 
desenvolupament personal 
(PNL, ecologia emocional, 
mindfulness i enneagrama).
Organitza Grup de Dones 
Descobreix-te.

DIA INTERNACIONAL 
PER L’ERRADICACIÓ  
DE LA VIOLÈNCIA  
ENVERS LES DONES: 
CONVERSES

Divendres 22, 19 h
Com podem erradicar la 
violència de gènere?
Parlarem sobre tot el que 
podem fer en el dia a dia per 
acabar entre totes i tots amb 
aquesta xacra de la societat 
actual. Us convidem a parti-
cipar d’aquesta experiència 
d’aprendre i compartir.
Hi participen: Elena Galitó  
i Vera Vásquez de l'Asso- 
ciació Meva.

MOSTRA D’ARTISTES 
RESIDENTS

Dissabte 23, 19 h
Pro-creació-artística
Tast de treballs realitzats per 
les companyies de teatre  
residents al Centre Cívic  
Torre Llobeta. 
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h.
Entrada gratuïta. 
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DIA INTERNACIONAL 
PER L’ERRADICACIÓ  
DE LA VIOLÈNCIA  
ENVERS LES DONES: 
DINÀMICA INTERACTIVA

Dijous 28, 18 h
Identificant la violència de 
gènere
Activitat participativa per 
identificar els estereotips de 
gènere, els missatges de la 
societat i els micromasclismes. 
També, diferenciarem allò 
que és i allò que no és 
violència de gènere.
A càrrec del grup Buen momento.
Organitza: Associació Grup 
de Dones en Forma. 
Entrada gratuïta.

ESCENA OBERTA: 
TEATRE

Divendres 29, 19 h
Un médico en apuros
La salut és el més important 
per a una persona i per això 
els metges són tan valorats. 
Malgrat que a vegades la cosa 
es complica molt..., tant, que 
pot succeir de tot. Tot allò que 
vosaltres veureu i escoltareu 
en aquesta desconcertant 
obra serà producte de la vostra 
imaginació, o és possible que 
no!! No us la perdeu!!
A càrrec de Canela en rama.
Autor i director: José Salvador
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h. Entrada gratuïta.
Espectacle en castellà.

DISSABTES FAMILIARS: 
TEATRE FAMILIAR

Dissabte 30, 18 h
Projecte Drets humans, família 
i barri.
Escola de bruixeria
Jacinto és un maldestre i 
graciós aprenent de brui-
xeria que vol perfeccionar 
la seva màgia Per això se li 
acut anar  a classes per ser 
un gran mag!.
A càrrec del grup Comediarte.
Organitzat per l’Associació 
per a les Nacions Unides 
ANUE.
Per a infants de 4 a 10 anys.

DESEMBRE
 

ACTUACIÓ MUSICAL 

Dijous 5, 18 h
Cançons  populars!
Una activitat per recordar 
melodies populars i tra-
dicionals amb una formació 
d’instruments de corda i veus.
A càrrec de la Rondalla de 
Can Basté.
Organitza: Grup de Dones 
en Forma.

TALLER DE POESIA 
VISUAL

Dijous 12, a les 18 h
Any Brossa
Què té a veure la xocolata 
amb la poesia? Descobreix-
ho mentre estimules els 
sentits i crees una poesia!
A càrrec  de Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
Delegació Nou Barris.
Organitza: Grup de Dones en 
Forma.

JOCS & FRIENDS

Divendres 13, 
de 17.30 a 19.30 h
Per a joves de 12 a 18 anys.
Un munt de jocs de taula,  
estratègia i rol.
Org. Assoc. Lúdica La Cofradía.

EXPOSICIÓ

Del 13 de desembre 
al 4 de gener
Memòries en resistència
Un projecte fotogràfic que 
fa un recorregut per les vi-
vències plenes de valentia 
de cinc persones nascudes 
en països diferents: Co-
lòmbia, Cuba, Hondures, 
Mali i Rússia. Mitjançant 
objectes que elles matei-
xes van aportar, coneixe-
rem les seves històries a 
través de potents imatges 
en blanc i negre.
Fotografies: Aitor Fernández.
Concepte creatiu: Miriam  
M. Sales. 
Disseny gràfic: José Manuel 
Salmerón.
Organitza: Encara en Acció.
En col.laboració amb ACATHI.
Inauguració divendres 13, 19 h.

CONCERT JOVE

Divendres 13, 20 h
Hip-hop pel  respecte a  
totes les identitats sexuals 
De la mà dels col·lectius  
EIHHU BCN (Escuela Inter-
nacional del HipHop Urba-
no BCN) i LA CLIKA PIKA 
tindrem un concert per 
fomentar el respecte a la 
pluralitat.

URBAN  
SKETCHING 

Dissabte 14, d’11 a 13 h
Centre Cívic Torre Llobeta: 
dibuixem el pati, la sala i 
la cuina
Inicia’t en el món de l’urban 
sketching il·lustrant l´entorn 
urbà en quaderns de dibuix. 
Ens trobem al Centre Cívic 
Torre Llobeta.
Has de portar: llapis o porta-
mines, bolígraf i/o retoladors  
negres que aguantin l´aigua, 
pinzell i quadernet o llibreta 
de dibuix.
A càrrec de Raúl Cuenca.
Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia.
Més informació al centre cívic.
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ESPAI  
DE SWING

Dissabte 14, 19 h
Una sessió jam, amb música 
enllaunada, per als amants 
del lindy-hop.
L'entrada és oberta i gratuïta. 
Dinamitzada per Xavi Bernal.

RECITAL  
DE POESIA

Dimecres 18, 17 h
Al Nadal, poesia i música 
A càrrec del grups de poetes 
i de lletres del centre cívic.

FESTA DE NADAL

Dijous 19, 18 h
...fum, fum, fum!!
Música en directe amb el grup 
Fantasy (José Luis i Pilar).
Després cava i “polvorons”.
Presentació de la Revista  
LA VEU edició núm. 73. 
Organitza: Associació Dones 
en Forma.

ESCENA OBERTA: 
CONCERT 

Divendres 20 , 19 h
Cançons tradicionals i nadales
Música i cançons per a 
aquesta època de l’any.
A càrrec de la Coral Cantem.
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h.
Entrada gratuïta.

DONES
ASS. DONES EN FORMA (Dijous de 18 a 19 h)
GRUP DE DONES DESCOBREIX-TE (Dilluns de 17 a 19 h) 
GRUP BUEN MOMENTO (Dimecres de 17 a 19 h)

CULTURA
REVISTA LA VEU (Dijous 19 a 20 h)
GRUP POETES (Divendres de 17 a 19 h)
LLEGIM I COMENTEM (Dimarts de 17.30 a 18.30 h)

ARTS ESCÈNIQUES
GRUP DE TEATRE LA LLANTERNA (Dijous de 17.30 a 19 h)
CIA. GENT ALEGRE (Dimecres de 17 a 19 h)
TEATRE DE RETRUC (Dimecres de 16 a 18 h)
NARRACIÓ ORAL CIA LAS LINDAS (Horari a consultar)

JOVES
GRUP DE ROL LA COFRADIA (Dissabtes de 16.30 a 20h)

MANUALITATS I ARTESANIES
GRUP PATCHWORK (Dijous de 10 a 12 h)
ASS. D’ARTESANES DE NOU BARRIS (Horari a consultar)
GRUP DE MANUALITATS ANASTASIA (3r dissabte de mes)

MÚSICA
CORAL CANTEM (Dilluns de 10.30 a 12.30 h)
CORAL DodeDones (Dimarts de 18 a 19.30 h)
CORAL KALYNA (Divendres de 19 a 21 h)
RONDALLA CAN BASTÉ (Dimecres de 17 a 19 h)
GRUP ENVELADES (Horari a consultar)

SALUT I ESPORT
GRUP TAI-TXI (Dimarts de 20 a 21 h)
SPORT CICLISTA (Horari a consultar)
GRUP DE RUNNING (Dimarts de 18 a 19 h)

INICIATIVA SOCIAL
ASS. VOLUNTARIS DE TORRE LLOBETA 
FUND. 3 TURONS
UTE Primer la llar

GRUPS ARTÍSTICS EN RESIDÈNCIA
CIA DANA M. CAZAÑA 
GRUP DE TEATRE ESPONTANI FEM-ART.E
GRUPO DE TEATRO NIVEL 5

SERVEIS
RACÓ DEL LLIBRE  -  ESPAI D’INTERCANVI DE LLIBRES
ROBA AMIGA - RECOLLIDA DE ROBA

Grups de Torre Llobeta
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