
TROBADA LITERÀRIA
Dijous 27 a les 18 h
Poesia per fer camins
Compartirem els poemes que més ens 
agraden i emocionen.  Porta el teu.
Org. Grup de Dones en Forma

ESCENESCENA OBERTA 
Divendres 28 a les 19 h
Clowntigo, pan y cebolla
Un grapat de números que ens faran 
reflexionar, sobre l'amistat, la necessitat de 
contacte, la resiliència i la fragilitat humana. 
Sempre amb molt d'amor i humor!
AA càrrec d’El Rinclowncito
Espectacle en castellà

DISSABTES FAMILIARS
FESTA DE LA PRIMAVERA 
Dissabte 29 a partir de les 18 h 
Activitats per a les famílies a l’espai exterior 
del centre cívic i actuació de Jaume Barri.
En cas de pluja es farà al centre cívic i degut En cas de pluja es farà al centre cívic i degut 
a la situació actual  podran accedir-hi les 
primeres 35 places reservades.
Amb la col•laboració de: Associació de veïns 
i veïnes de Torre Llobeta i Vilapicina - AEIG 
Santa Eulàlia - Casal infantil
Vilapicina - Bemen 3

Whatsapp: 602 22 48 29

, Instagram, Youtube
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BARCELONA POESIA 
Dijous 13, a les 18 h
Antología Poética Española
Un espectacle en què una selecció de les Un espectacle en què una selecció de les 
millors poesies en llengua castellana es 
transforma en cançons, per a veu, guitarra, 
violoncel i percussions.
A càrrec de Poètic Trio

  

CONVERSES EN XARXA 
Divendres 14, a les 19 hDivendres 14, a les 19 h
Què passa amb la salut mental en temps 
d’incerteses
Hi participen: AFEM NOU BARRIS 
(Associació de Famílies per la Salut Mental) 
Activitat en línia publicada a YouTube

CICLE SOMRIURE
TETEATRE
Dissabte 15, a les 19 h 
La final
Una obra que des de l’humor ens parla de 
l’autoengany, de les pors al canvi i de la 
fragilitat de les coses.
A càrrec de Peixospeixeres Teatre

XERRADA COL.LOQUI
Dijous 6  a les 18 h
Motivaciona’t
Motivació i emoció són les dues cares d’una
moneda, ambdues provenen del llatí, 
movere, que significa moure’s. 
Ens movem juntes per arribar a dalt de tot?Ens movem juntes per arribar a dalt de tot?
A càrrec de Tanit Silvestre, educadora 
emocional
Org. Ass.de Voluntaris de Torre Llobeta

BARCELONA POESIA
Del 7 al 18 de maig
Poesia per a la vida quotidiana
AAvui més que mai, necessitem la poesia 
per trobar la bellesa, que pot amagar 
el nostre dia a dia.
Descobreix la poesía de Torre Llobeta.

CICLE IL·LUSTRATS
EXPOSICIÓ 
Del 7 al 29 de maig
Obres de Rachel PoloObres de Rachel Polo
Inauguració divendres 7, 19 h 

CONCURS LITERARI
Dissabte 8, a les 19 h 
Cerimònia de lliurament de premis
de la 33a edició
Presentació a càrrec de UAL·LA

 Totes les activitats tenen aforament limitat i 
entrada gratuïta amb  reserva prèvia excepte, les que són en línia

BARCELONA POESIA 
Dimarts 18, a les 18 h
Tot recordant Joan Margarit
Què millor que repassar els poemes d’un 
autor per mantenir-lo sempre viu.
Org. Grup de Dones en Forma

VI JORNADES DE SALUT INTEGRAVI JORNADES DE SALUT INTEGRAL 
DE TORRE LLOBETA 
Dijous 20 i divendres 21 de maig
Vegeu programació específica 

URBAN SKETCHING
Dissabte 22
Sketching botànic 
VVeurem aquest tipus de dibuix científic, 
molt més definit i acurat per tal 
d́identificar la tipologia de les plantes. 
A càrrec de Raúl Cuenca
Activitat publicada al canal de YouTube

CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL 
TROBEM-NOS 
Dissabte 22, a les 19 hDissabte 22, a les 19 h
Rosa Sánchez
Un viatge humà, emocional i musical per 
Amèrica Llatina tot captant el conjunt de 
sons de la música popular del continent.
A càrrec de Rosa Sánchez i Héctor 
Serrano


