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INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Tallers: del 2 al 21 de desembre’19 i del 2 a l’11 de gener’20
Monogràfics: del 2 de desembre fins una setmana abans del taller
Tallers de Memòria i salut: del 2 a l’11 de gener
Tallers de voluntaris: del 7 a l’11 de gener
Horari: dilluns a divendres: 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h
dissabte: 10 a 13.30 h i 16.30 a 21 h
Inici tallers: setmana del 13 de gener
Inscripcions Online: del 2 de desembre fins a l’11 de gener 
Durada: 10 sessions (excepte els indicats) 

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 documen-
tació 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
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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
Durada: 10 sessions 

DANSA  
AFRICANA

Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Preu: 35,09 €
Professor: Michel Doudou
Durada: 10 sessions

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
Durada: 10 sessions

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
Durada: 10 sessions

IOGA

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

MOVIMENT ENERGÈTIC 
CORPORAL 

Dimarts de 18 a 19 h
Música, ball i moviment per 
harmonitzar els xacres 
Preu: 35,09 €
José Fco. Martínez
Durada: 10 sessions

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 neurolingüística 
i el mindfulness, adquirirem 
recursos pràctics per recon-
duir el nostre diàleg intern, 
gestionar les nostres emo-
cions i reduir l’estrès.
Preu: 52,64 €
Professora: Cesca Cintas
Durada: 10 sessions 



BIODANSA

Dimecres de 19.30 a 21h
Un treball grupal amb música 
i moviment per sentir i ballar 
allò que ens emociona.
Preu: 52,64 €
Professora: Eveline Chagas
Durada: 10 sessions

BALLEM LA VIDA  

Dijous de 10 a 11.30 h
Un espai per ballar, crear co-
reografies i també aprendre a 
gaudir i relaxar-se.
Apte per a tots els públics.
Preu: 52,64 €
Professores: Margarita Herre-
ro i Cesca Cintas
Durada: 10 sessions

HISTÒRIES DE VIDA             

Divendres 17, 24 i 31 de gener 
i 7 de febrer de 17.30 a 19 h 
Tothom tenim històries que 
explicar i que parlen so-
bre nosaltres. Quines his-
tòries t’expliques sobre tu 
mateix/a? Aprèn a conèixer-
te i identificar els teus recur-
sos i fortaleses per a construir 
altres històries més positives.
Preu: 21,05 €
Professora: Lidia Santano
Durada: 4 sessions

TXI-KUNG

Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 35,09 €
Professora: Alicia López
Durada: 10 sessions

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
Durada: 10 sessions

TALLER PRÀCTIC        
JIN SHIN JYUTSU   

Dissabte 25 de gener de 
10.30 a 13.30 h
Monogràfic
Aquest art d'origen japonès, 
posa en relació les nostres 
actituds amb les reaccions 
problemàtiques del nostre or-
ganisme i ens permet actuar 
sobre tot tipus d'afeccions 
físiques, psíquiques i emo-
cionals. En aquest taller us 
ensenyarem uns exercicis 
senzills que qualsevol perso-
na pot aplicar-se a si mateixa. 
Preu: 12,34 €
Professor: Marc Roca

ACTIVA EL TEU CER-
VELL AMB PRÀCTIQUES 
ORIENTALS      

Dissabte 15 de febrer de 
10.30 a 13.30 h
Monogràfic
Nous exercicis físics i men-
tals per conèixer una eina 
que t’ajudarà a mantenir el 
teu cervell en forma.
Preu: 12,34 €
Professor: Joan Garcerán

TALLER DE 
COMUNICACIÓ NO 
VERBAL I POSTURAL              

Dissabte 14 de març de 
10.15 a 13.15 h
El cos com mirall d’emocions  
Monogràfic
Vols saber interpretar el teu 
llenguatge corporal i el de la 
gent que t'envolta? Vols sa-
ber què diuen les mans, els 
ulls, els peus, la veu...? 
En aquest taller aprendrem 
diferents formes de comuni-
cació postural perquè aques-
ta sigui coherent, positiva i 
proactiva.
Preu: 12,34 €
Professora: Ada San Millán

NOU

NOU

NOU
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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
Durada: 10 sessions

GIMNÀSTICA CEREBRAL   

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

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
Durada: 10 sessions

ART I CREATIVITAT

PINTURA I DIBUIX

Dimarts de 17 a 18.30 h
Dimarts de 18.45 a 20.15 h
Oli, acrílic, aquarel·la, tècni-
ques mixtes.
Preu: 61,50 €
Professora: Ana Mª Beaulieu
Durada: 10 sessions

ESCRIPTURA  
CREATIVA   

Dijous de 19 a 20.30 h   
En aquest curs aprendrem les 
principals tècniques narrati-
ves i eines bàsiques per esti-
mular 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: Nelly Villegas
Durada: 10 sessions

IL·LUSTRACIÓ  
CREACIÓ DE  
PERSONATGES   

Dimecres 15, 22, 29 de gener 
i 5 de febrer de 19 a 20.30 h
Un taller per aprendre a crear 
escenes i personatges que es 
mouen i interactuen a partir 
d’històries curtes, frases o 
ambients escollits. Anima’t 
a fer les teves pròpies crea-
cions d’il·lustració.
Preu: 24,60 €
Professora: Almudena Ende
Durada: 4 sessions

 
IDIOMES

ANGLÈS 

Nivell inicial (A1)
Dilluns de 19.30 a 21 h
Nivell intermedi (A2)
Dimecres de 19.30 a 21 h
Preu: 61,50 € 
Professora: Julia Pérez
Durada: 10 sessions



ENGLISH &  
BREAKFAST

Nivell inicial
Divendres d’11 a 12 h
Conversa en anglès mentre 
prenem un cafè.
Preu: 41 € 
Professora: Montse Guardia
Durada: 10 sessions

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 
Durada: 10 sessions

CUINA  
PER A SINGLES   

Dissabtes 1, 8, 15 il 22 de fe-
brer d’11 a 12.30 h 
Un taller per aprendre a pre-
parar plats senzills, saborosos 
i ràpids. Converteix-te en un/a 
cuinetes!!
Preu: 21,05 € + ingredients
Professora: Marlene Alves
Durada: 4 sessions

PASTISSERIA             
VEGANA  

Dissabte 29 de febrer de 
10.30 a 13.30h  
Monogràfic
En aquest taller aprendràs a 
gaudir de la pastisseria vega-
na sana i saludable: galetes, 
magdalenes, pastissos. 
Preu: 12,34 € + ingredients
Professora: Marlene Alves

CROQUETES 
INNOVADORES   

Dissabte 21 de març
de 17 a 20 h  
Monogràfic
Un taller per aprendre a fer  
croquetes amb tot allò que 
et puguis imaginar: salmó, 
bròquil, bolets i també tradi-
cionals amb un toc diferent. 
Atreveix-te!!
Preu: 12,34 € + ingredients
Professora: Carmeta Comas

MÚSICA

UKELELE 

Dimecres de 19.30 a 21 h 
Nivell inicial
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 pre-
ferides amb l’instrument més 
viatger.
Preu: 61,50 € 
Professor: Dani Moren
Durada: 10 sessions
 

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€
Professora: Laura Rebollo
Durada: 10 sessions

NOU

NOU
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TREU-LI PROFIT AL TEU 
SMARTPHONE 

Dilluns de 16 a 17 h
Deu tips per optimitzar el ren-
diment del teu mòbil. Gestió de 
contactes, arxius, emmagatze-
matge, bateria, aplicacions.
Preu: 41 €
Professora: Laura Rebollo
Durada: 10 sessions

DIVERSOS

 
ESTALVI ENERGÈTIC

Dijous 9 de gener, 18 h
Si vols saber quant et pots 
estalviar en la factura de la 
llum vine a aquest taller i 
t’ensenyarem com fer-ho amb 
l’aplicació del web del Banc 
d’Energia.  Porta la teva factu-
ra de llum i gas i descobriràs si 
estàs pagant allò que és just.
A càrrec de Judith Seuvas de 
Tarpuna cooperativa
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

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 semestral)

ART I CREATIVITAT

PINTURA SOBRE ROBA 

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

ARTESANIA EN           
SORRA I GUIX

Dimecres de 10 a 12h
Aquests elements ens ajuda-
ran a fer creacions úniques.
Preu: 25 € (preu semestral)

PUNTES  
DE COIXÍ 

Dimecres de 10 a 12 h
Preu: 25 € (preu semestral)

IDIOMES

XERREM EN CATALÀ 

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

DIVERSOS

CULTURA I ACTUALITAT 

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

INICIACIÓ  
AL RUNNING

Grup de voluntaris
Tots els dimarts a les 18 h
Escalfaments, pràctica i esti-
raments per gaudir de fer es-
port en companyia i guanyar 
en salut!
Activitat gratuïta
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CONVOCATÒRIA 32è 
CONCURS LITERARI DE 
NOU BARRIS

Si t'apassiona escriure pots 
participar en la nova edició del 
Concurs Literari de Nou Barris 
i enviar la teva obra, ja sigui 
prosa, poesia, relat d'humor o 
fantàstic, tant en català com en 
castellà. A partir del 2 de gener 
ja podràs trobar les bases als 
webs del Centre Cívic Torre Llo-
beta, les biblioteques de Nou 
Barris i el Consorci de Normalit-
zació Lingüística.

CASALET DE REIS 

Dia 2, 17 h
Taller Dissecció d’un bric
En aquesta activitat descobri-
rem com és un bric i tot allò 
que podem fer amb ell. Fabri-
carem un embolcall persona-
litzat per portar l’entrepà. Vine 
i t’ho passaràs molt bé!
Per a infants de 6 a 12 anys
A càrrec d’Argelaga, serveis 
ambientals.
Dia 3, 17 h
Cançons i danses d’hivern
Públic familiar amb infants de 
3 a 8 anys.
A càrrec de Laura&Lauri
Activitats gratuïtes
Cal inscripció prèvia

JOCS & FRIENDS

Divendres 10, 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 Co-
fradía

EXPOSICIÓ   

Dijous 19, 18 h
Del 10 al 25 de gener
Itineràncies visibles - Cartogra-
fies d'identitat i territori
Mostra artística i audiovisual 
com a resultat d'un treball de 
cocreació artística intergene-
racional.
A càrrec de el Parlante i Nataly 
Prada, artista mediadora
Col·laboren: INS Vall d’Hebron 
i CGG Les Roquetes
Amb el suport de: Generalitat 
de Catalunya | Departament 
de Cultura
Inauguració: divendres 10, 19 h 

CICLE SOMRIURE 
TEATRE PLAYBACK

Dissabte 11, 19 h
Historias de célebres risas
És una forma interactiva 
de teatre d’improvisació 
en què el públic explica 
les seves pròpies històries 
de vida i un grup d’actors i 
músics les representen de 
manera espontània, i ofe-
reixen drama, creativitat i 
humor.
A càrrec de la Cia. El En-
samble Teatro Playback 
Barcelona
Recollida d’entrades a par-
tir de les 18h
Entrada gratuïta

PROGRAMACIÓ CULTURAL



CONVERSES

Divendres 17, 19 h
La fiebre del oro
Converses és un espai de 
reflexió i intercanvi d’idees. 
En aquesta ocasió parlarem 
sobre les injustícies al voltant 
del negoci de la mineria tal 
com denuncia el documen-
tal La Fiebre del Oro, produït 
per Medicusmundi i Kanaki 
Films i finançat per AECID i 
Europeaid, que veurem com 
a punt de partida i que mos-
tra la pobresa de la població 
de Cabo Delgado, al nord 
de Moçambic, que contrasta 
amb la riquesa del subsòl so-
bre el que viuen.   
Amb la participació de : 
Medicusmundi

CICLE URBAN 
SKETCHING HIVERN 
PER NOU BARRIS

Dissabte 18, d'11 a 13 h
El nostre esmorzar
Emporta´t el teu esmorzar ha-
bitual i comparteix-lo, mentre 
dibuixes amb el grup d´urban 
sketchers.
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.
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

ESPAI DE SWING
Dissabte 18, 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

Dijous 23, 18 h
Què és la naturopatia i com 
ens pot ajudar?
En aquesta conferència 
aprendrem com podem 
integrar la naturopatia a 
la nostra vida a través 
d’alguns exemples pràctics,  
i així augmentar la nostra 
salut i benestar personal.
A càrrec de Noelia Navalón, 
naturòpata
Org.: Grup de Dones Des-
cobreix-te

DISSABTES FAMILIARS

Dissabte 25, 18 h
La història de la  música mo-
derna
La Sra. Jazz i el Sr. Blues 
han perdut al seu fill, el Sr. 
Soul. Per trobar-lo neces-
sitaran l’ajuda de totes les 
nenes i els nens.
A càrrec d’Andreu Cunill i 
Sònia Sánchez
Públic familiar

ESCENA OBERTA 
CONCERT

Divendres 31, 19 h
SETENTACIÓN
Santiago Guerrero presen-
ta la seva agrupació musical 
en la que recupera material 
d'antigues bandes com Al 
Fondo a La derecha o Kinteto 
Afonía, i també inclou altres 
cançons de nova creació, do-
nant el seu toc personal de 
rock dels anys setanta.
Entrada gratuïta

10



FERBRER

CICLE SOMRIURE 
MÀGIA 

Dissabte 1, 19 h
Ploraràs (de riure)
És un espectacle que barreja 
màgia i humor.  Mocadors mà-
gics, centenars de papallones 
que volen sobre el públic i al-
tres il·lusions en són els prota-
gonistes. 
A càrrec de Cia. Mag Nani
Recollida d’entrades a partir 
de les 18h
Entrada gratuïta

JOCS & FRIENDS

Divendres 7, de 17.30 a 19.30 h
Per a joves de 12 a 18 anys
Un munt de jocs de taula, es-
tratègia i rol
Org. Assoc. Lúdica La Cofra-
día

EXPOSICIÓ

Del 7 al 29 de febrer
Payasas, bártulos y cachiva-
ches, camino abierto
Una mostra que sorgeix per 
donar visibilitat i referenciar 
a les pallasses. A les que hi 
som; a les que hi van ser i per-
què les que hi siguin tinguin 
més fàcil recollir el testimoni.
A càrrec de Merche 8A i Mer-
cè Ortega amb la col·laboració 
de Lluna Albert

ESPAI DE SWING

Dissabte 8, 19 h
Una sessió jam, amb música 
enllaunada, per als amants del 
lindy-hop.
L'entrada és oberta i gratuïta
Dinamitzada per Xavi Bernal

MONÒLEGS D'HUMOR

Divendres 14, 19 h 
Zarah
Espectacle còmic amb el fil 
conductor de la websèrie Za-
rah y el programa de televisión. 
Una crítica a la situació actual 
de molts joves.
Creació de Raúl Heredia
A càrrec de la Cia. TOMA PA’TI
Recollida d'entrades a  partir 
de les 18 h
Entrada gratuïta

CICLE URBAN 
SKETCHING HIVERN 
PER NOU BARRIS 

Dissabte 15, d'11 a 13 h
Els tancaments del Centre Cívic 
Torre Llobeta
Vine a descobrir les portes i 
finestres d’aquest palauet del 
segle XV.
Ens trobem al Centre Cívic To-
rre Llobeta.
Has de portar: llapis o porta-
mines, bolígraf i/o retoladors 
negres que aguantin l'aigua, 
pinzell i quadernet o llibreta de 
dibuix.
Activitat gratuïta
Amb inscripció prèvia

PRESENTACIÓ LLIBRE

Dissabte 15, 18h
La salsa en Barcelona
Amb la presència de l’autora, 
Isabel Llano, es presentarà el 
llibre La salsa en Barcelona, de 
la onda layetana a las ondas 
latinas, del estilo cubano a la 
salsa en línea.

11



CICLE DE CANÇÓ       
INTERCULTURAL 
TROBEM-NOS

Dissabte 15, 19h
Manel Joseph ha estat un 
músic clau en la història 
del rock, del jazz, del folk 
i de la música llatina a Ca-
talunya. Ha col·laborat des 
dels seus inicis amb gent 
tan diversa com Sisa, Pau 
Riba, Rondalla de la Costa, 
Gato Pérez, La Vella Dixie-
land o l’Orquestra Plateria, 
entre molts altres. Per això 
inaugurem el Cicle de Cançó 
Intercultural Trobem-nos amb 
un concert molt especial, en 
què tindrà de convidats Ma-
ria Cinta i Jordi Batiste.
Entrada: 4,5 €
Coorganitza: Festival de 
Cançó d’Autor Barnasants

 
CONFERÈNCIA  

Dijous 20, 18 h
Cos, ment i salut
Per a una vida saludable és 
important no només allò que 
mengem, sinó els pensaments 
i les emocions que ingerim. 
Veure la relació que hi ha en-
tre la ment i el cos, ens donarà 
una eina més per cuidar la 
nostra salut.
A càrrec d’Isabel Santiago, 
coach transpersonal
Org.: Grup de Dones Desco-
breix-te

CONVERSES  

Divendres 21, 19 h
La meva pell 
Espai de reflexió i intercanvi 
d’idees.  A partir de la pro-
jecció d’aquest documental 
que ens mostra  les vivències 
de vuit dones valentes que 
emigren a Europa buscant un 
futur millor, debatrem sobre 
el racisme i la xenofòbia a la 
societat actual. Us convidem 
a participar d’aquesta expe-
riència d’aprendre i compartir.
Amb la participació de SI-
COM i Entrepobles
Documental dirigit per Judith 
Aranda Moreno i Carlos Co-
llazos
(2018)

CONCERT JOVE  

Dissabte 22, 19 h
Concert de Rap: SOS Emer-
gència climàtica
Un cop més els rapers de 
l’Escuela Internacional de Hip 
Hop Urbano de Barcelona (EI-
HHU Bcn) ens presenten un 
concert amb rimes carrega-
des de contingut, aquest cop 
per denunciar la crisi climàti-
ca que vivim.
Entrada gratuïta

ESCENA OBERTA  

Divendres 28, 19 h
Improxou
Aquest espectacle   d'impro-
visació teatral es basa en 
l’humor sense guió. Les esce-
nes es creen a partir de les in-
dicacions que dona el públic 
en el moment de la represen-
tació de  l'obra i en directe. 
Això fa que la performance 
sigui única i irrepetible.
A càrrec del grup de Teatre 
ImproLlobeta
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DISSABTES FAMILIARS 
CARNESTOLTES  

Dissabte 29, 18 h
Ball de disfresses
Música, dansa i disfresses 
és tot el que necessitem per 
passar-nos-ho molt bé!
A càrrec de Laura&Lauri
Públic familiar amb infants de 
3 a 8 anys
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

MARÇ
 

QUINZENA DE LES 
DONES  

Del 5 al 21 de març
Entendre la solitud
Una quinzena plena d'acti-
vitats per reflexionar, apren-
dre i debatre al voltant d’un 
dels temes més rellevants de 
la nostra societat: la solitud. 
Hi haurà xerrades, tallers i 
també música, teatre i hu-
mor. Us convidem  a trobar-
nos i participar-hi.
Vegeu programació especí-
fica 

JOCS & FRIENDS

Divendres 6,
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 Co-
fradía        

QUINZENA DE LES    
DONES EXPOSICIÓ

Del 6 al 27 de març 
8a Mostra d’art en femení
Les dones de Nou Barris, 
reflexionen, experimenten, 
creen i parlen sobre la solitud 
a la societat actual. Ho fan 
amb il·lustració, fotografia, di-
buix i pintura.
Inauguració: divendres 6, 19 h

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

QUINZENA DE LES   
DONES CONVERSES  

Divendres 20, 19 h
Guerreras del tiempo
Espai de reflexió i intercanvi 
d’idees que té com a punt de 
partida aquest documental al 
voltant del diàleg de sis dones 
grans, de diferent nacionalitat, 
davant el repte d’envellir en el 
mon actual.   Basant-nos  en  
aquesta pro jecció, reflexio-
narem sobre la vellesa i la 
solitud. Us con videm a par-
ticipar d’aquesta experiència 
d’aprendre i compartir. 
Amb la participació de Gretel 
Rafuls
Documental Dirigit per Gretel 
Rafuls i Mar ta Fiori 
(2019) 
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CICLE URBAN 
SKETCHING HIVERN 
PER NOU BARRIS

Dissabte 21, d'11 a 13 h
El grup
Descobreix dibuixant, el grup 
d´urban sketching del Centre 
Cívic Torre Llobeta.
Ens trobem al Centre Cívic To-
rre Llobeta.
Has de portar: llapis o porta-
mines, bolígraf i/o retoladors  
negres que aguantin l'aigua, 
pinzell i quadernet o llibreta de 
dibuix.
Activitat gratuïta
Amb inscripció prèvia

QUINZENA DE LES DO-
NES CICLE DE CANÇÓ 
INTERCULTURAL 
TROBEM-NOS

Dissabte 21, 19 h
Rosa Zaragoza i amigues
Tal com ella mateixa ens ex-
plica: “Ens ho passem molt bé 
cantant juntes, ens agraden 
les cançons del món i d'aquí, 
d'ara i de temps passats, i 
d'altres que ens hem inventat 
nosaltres. Si ens surten unes 
polifonies  amoroses, és per-
què ens estimem...i cantant 
estimem la vida…”
Entrada: 4,5 €
Coorganitza: Festival de 
Cançó d’Autor Barnasants

ESCENA OBERTA 

Divendres 27, 19 h
Un dia d’estiu 
Què defineix la felicitat? 
Tenir-ho tot o l’esperança 
d’aconseguir alguna cosa? 
Dues situacions tan oposa-
des podrien no ser tan dife-
rents.
Adaptació de l’obra de Mie-
siçcznik Poswiecony
A càrrec de la Cia Teatre Naia
Recollida d’entrades a partir 
de les 18 h
Entrada gratuïta

VIII MARATÓ DE CON-
TES DE NOU BARRIS 
DIA INTERNACIONAL 
DE LA NARRACIÓ ORAL

Dissabte 28
Torna la festa de la paraula, 
una oportunitat per venir a 
gaudir d’històries boniques, 
sàvies o fantàstiques que 
sempre ens ensenyen tant.
A les 18 h
Dissabtes familiars
Sessió infantil:  nens i nenes a 
partir de 4 anys
A les 20 h
Sessió per a adults
Contes canalles
Històries per treure’t els co-
lors. Amb la col·laboració de 
grans narradors i narradores 
de Barcelona
Coorganitza: Las Lindas
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Grups de Torre Llobeta
DONES
ASS. DONES EN FORMA (Dijous de 18 a 19 h)
GRUP DE DONES DESCOBREIX-TE (Dilluns de 17 a 19 h) 
GRUP INFINITA DONA (Dijous 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)

SIX STARS (coreografies k-pop) (Horari a consultar)

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

MÚSICA I BALL
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 (coreografies) (Horari a consultar)

SALUT I ESPORT
GRUP TAI-TXI (Dimarts de 20 a 21 h)
SPORT CICLISTA (Horari a consultar)
GRUP D'INICIACIÓ AL 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
GRUP DE TEATRE IMPROLLOBETA

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




