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INSCRIPCIONS TALLERS GENER - MARÇ

Tallers: de l'1 al 30 de desembre
Monogràfics: de l'1 al 30 de desembre
Tallers de Memòria i benestar: 13,14 i 15 desembre
Tallers de voluntaris: 20, 21 i 22 de desembre
Horari: dilluns a divendres: 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h
dissabte: 10 a 14 h i 16.30 a 21 h
Inici tallers: setmana del 10 de gener
Durada: 10 sessions  (excepte els indicats)

INFORMACIÓ

BENESTAR I SALUT

Pilates
Ioga
Tai-txí
Txí-kung
Biodansa
Moviment  Energètic Corporal
Viure en positiu

LLENGÜES  

Anglès

MULTIMÈDIA  

El meu mòbil i jo

ART I CREATIVITAT  

Pintura creativa
Comèdia i improvisació

MEMÒRIA I BENESTAR

Estimulem la ment
La cadira màgica
Ioga en cadira
Entrena la teva memòria
Risoteràpia
Històries de vida · NOU!!!

FAMÍLIES  

Biodansa en família · NOU!!!

DANSA  

Ball en línia

NOUS!!! 

Obrador d’escriptura
Xarxes socials
Ioga&Dance
Fotocontes
Creativitat i experimentació 
plàstica

TALLERS 
DE VOLUNTARIS

Recicla't
Puntes de coixí
Xerrem en català
Meditació
Sevillanes
Ganxet i punt de creu
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GENER 
DESTACATS

CONVOCATÒRIA  
11a MOSTRA D’ART  
EN FEMENÍ

Un any més convidem les do-
nes de Nou Barris i de la resta 
de la ciutat a expressar-se a 
través de l’art, per visibilitzar 
les seves històries, sentiments  
o experiències, com una opor-
tunitat per promoure la creativi-
tat,  però també com un espai 
de diàleg,  intercanvi i reflexió.
Enguany la Mostra, vinculada a 
la Quinzena de les Dones, es-
tarà dedicada al tema:  
Feminitats. Noves formes de ser 
i sentir-se dones.
Si feu pintura, fotografia, dibuix 
o il·lustració,  les vostres obres 
seran benvingudes.
Podeu trobar les bases al web 
del Centre Cívic Torre Llobeta.

CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA Z

Dijous 13 de gener, a les 18 h
Quintet de veus: Momentum 
Aquest  és un cicle que acosta 
el talent de l’alumnat de les es-
coles superiors de música de 
Barcelona a tota la ciutadania, 
en una experiència propera i 
compartida.
A càrrec de l’alumnat del Cen-
tre Superior de la Fundació 
Conservatori Liceu.
Programa de la Xarxa de Cen-
tres Cívics de Barcelona amb 
la col·laboració de la Fundació 
Conservatori Liceu.

EXPOSICIÓ  

Del 14 al 30 de gener 
Admira, mirada i drama
El temps s’atura durant la 
creació artística. 
Aquesta mostra és un intent 
de representar el pas del 
temps amb unes pintures 
atemporals, sovint al voltant 
de col·lectius vulnerables, 
que desprenen una essència 
melangiosa.
A càrrec d’Elsa Nattorio
Inauguració: 
divendres 14, 19 h

CICLE SOMRIURE  
TEATRE D’OBJECTES 

Dissabte 15, a les 19 h
Powerpoint
Amb l’ajut de les seves mans, 
una guitarra i el poder dels 
punts, donarà vida a éssers 
autèntics, per interpretar 
amb ells històries divertides i 
romàntiques farcides de pun-
teria. 
A càrrec de Cia Jordi Bertran

PROGRAMACIÓ CULTURAL
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al nostre 
web o trucant al 93 358 56 14



XERRADA-TALLER

Dijous 20, a les 18 h 
Com aconseguir la teva millor 
versió
Podem canviar, equilibrar el 
nostre món intern i millorar 
les nostres relacions. A través 
d’exercicis pràctics descobri-
rem eines per assolir la nos-
tra millor versió, els nostres 
talents i poder desenvolupar 
habilitats personals.
A càrrec d’Erika Mosquera 
Lizcano, psicòloga.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

CONVERSES EN XARXA 

Divendres 21, 19 h
Feminismes en cultures 
arabitzades
Parlarem de com afecta a la 
vida de les dones el patriarcat 
arrelat en algunes societats 
islamitzades i la seva diàs-
pora. 
Amb la col·laboració de 
l’escriptora Mimunt Hamido 
Yahia entre d’altres convi-
dats/des
Activitat en línia publicada a 
YouTube

URBAN SKETCHING  

Dissabte 22, d’11 a 13 h
Cafeteres i teteres
Objectes a la cuina.
A càrrec de Raúl Cuenca

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS  
CONCERT 

Dissabte 22, 19  
Camino Surel
Aquest cantautor argentí ens 
presentarà cançons del seu 
repertori que beuen del 
folklore de la seva terra amb 
un alt contingut poètic.
A càrrec de Camino Surel

CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA Z

Dijous 27, a les 18 h
Quintet Boreas
Aquest  és un cicle que 
acosta el talent de l’alumnat 
de les escoles superiors de 
música de Barcelona a tota 
la ciutadania, en una expe-
riència propera i comparti-
da.
A càrrec de l’alumnat del 
Centre Superior de la Fun-
dació Conservatori Liceu.
Programa de la Xarxa de 
Centres Cívics de Barcelo-
na amb la col·laboració de 
la Fundació Conservatori 
Liceu.
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ESCENA OBERTA 
TEATRE

Divendres 28, 19 h
...Y los entremeses, se vuel-
van mojigangas
Diversos autors
Aquesta obra és la unió de dos 
entremesos i una farsa, peces 
clàssiques del
repertori dels corrals de comè-
dies: El viejo celoso de Miguel 
de Cervantes i El
retrato vivo d’Agustín Moreto, 
totes dues tenen com a as-
sumpte el càstig de la
gelosia mitjançant la burla. Un 
retrat portat de segles passats 
amb personatges
propers i actuals que resoldran 
l’obra amb un bonic to festiu.
A càrrec de la Cia. Nivel 5
Direcció: Salvador García
Espectacle en castellà

DISSABTES FAMILIARS   

Dissabte 29, 18 h
Un concert màgic
Fins al moment ningú 
s'havia atrevit a mostrar el 
poder màgic de la música. 
Les notes musicals volaran 
des del Clariphone creant 
efectes increïbles a la velo-
citat del so amb cartes, mo-
nedes o pomes. 
A càrrec de Pablo Superstar
Per a públic familiar amb in-
fants a partir de 4 anys

FEBRER
    

EXPOSICIÓ

Del 4 al 26 de febrer 
FUGA #elshomesdelorca
Il·lustracions dels homes que 
van formar part de la vida del 
reconegut poeta. 
A càrrec de Billy Bolo
Inauguració: divendres 4, 19 h  

SOMRIURE

Dissabte 5, a les 19 h 
Mandala 
Dues dones desconegu-
des es veuen obligades a 
viatjar juntes, una al costat 
de l'altra. Cadascuna porta 
el seu bagatge a les male-
tes.  Converses i casualitats 
comencen a revelar secrets 
que les porten a relacio-
nar-se més enllà del que 
s'esperava.
Obra de creació col·lectiva 
a càrrec de grup de teatre 
Desde Cero
Direcció Alexandra Vivas 
Guittard

CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA Z

Dijous 10 de febrer, a les 
18 h 
Quartet de saxofons mezzo
Aquest  és un cicle que 
acosta el talent de l’alumnat 
de les escoles superiors de 
música de Barcelona a tota 
la ciutadania, en una expe-
riència propera i comparti-
da.
A càrrec de l’alumnat del 
Centre Superior de la Fun-
dació Conservatori Liceu.
Programa de la Xarxa de 
Centres Cívics de Barcelo-
na amb la col·laboració de 
la Fundació Conservatori 
Liceu.
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A PROPÒSIT DE L'EXPO 
TEATRE - COL·LOQUI 

Divendres 11, 19 h 
Instruccions per entendre 
l’amor
A propòsit de grans frases 
lorquianes els protagonis-
tes d'aquesta història nave-
guen de manera divertida, 
ràpida i molt necessària per 
un text original que parla de 
l'amor abans i després de 
viure'l.
Hi haurà un col·loqui post 
funció.
A càrrec de Noyo Colectivo

CONVERSES EN XARXA 

Divendres 18, 19 h 
Com és possible que es con-
sideri delicte una identitat 
sexual?
Encara hi ha molt camí per 
recórrer amb els drets hu-
mans per al col·lectiu LGT-
BIQ+. Parlarem de com 
podem contribuir com a so-
cietat a erradicar l’estigma 
que pateixen.
Hi participen representants 
d'entitats en defensa dels 
drets humans d'aquest 
col·lectiu.
Activitat en línia publicada a 
YouTube

URBAN SKETCHING 

Dissabte 19, a partir de 
les 13 h
Sketching d’oficina
Diferents estris i mate-
rials quotidians.
A càrrec de Raúl Cuenca

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS   

Dissabte 19, 19 h
Tumbao inside: canciones in-
trospectivas para el vacío
La cantant i compositora cu-
bana Mane Ferret ens oferirà 
el seu propi repertori carregat 
d’una gran varietat de ritmes 
com el son montuno, bolero, 
guajira, danzón o samba-cha 
entre d’altres.

CICLE DE CONCERTS 
MÚSICA Z  

Dijous 24 de febrer, a les 
18 h
Quartet de Corda Sannois
Aquest  és un cicle que 
acosta el talent de l’alumnat 
de les escoles superiors de 
música de Barcelona a tota 
la ciutadania, en una expe-
riència propera i comparti-
da.
A càrrec de l’alumnat del 
Centre Superior de la Fun-
dació Conservatori Liceu.
Programa de la Xarxa de 
Centres Cívics de Barcelo-
na amb la col·laboració de 
la Fundació Conservatori 
Liceu.
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DISSABTES FAMILIARS  

Dissabte 26, 18 h
Carnaval de los colores
Un recorregut musical pels 
carnavals del món.
Vine amb la teva disfressa!
A càrrec de Sol Homar
Activitat per a famílies amb 
infants a partir de 4 anys
Col·labora AVV Torre Llobe-
ta i Vilapicina

MARÇ
    

DESTACATS

QUINZENA DE  
LES DONES   

Commemorem la lluita per la 
igualtat i recordem els drets i 
les llibertats amb diverses ac-
tivitats al voltant del 8 de març. 
Aquest cop parlem de sororitat 
intergeneracional i dels projec-
tes de transformació del món 
heretat que tenen les joves. 
Obrim pas al futur en marxa, 
amb noves maneres de ser i 
sentir-se dones.
Us convidem a compartir i 
gaudir de les activitats de la 
quinzena.
Del 3 al 19 de març
Vegeu programació específica

QUINZENA DE LES DONES  
EXPOSICIÓ  
10a MOSTRA  
D’ART EN FEMENÍ

Del 4 al 26 de març
Exhibició col·lectiva que reu-
neix les obres creades per les 
dones de Nou Barris.
Inauguració: 
divendres 4, 19 h

QUINZENA DE  
LES DONES  
RAP AMB VALORS 
CONCERT JOVE  

Dissabte 5, a les 19 h 
Libre sincronía en la tarima
Aquesta vegada les joves ra-
peres Eco Salvaje, KAYK, 
Asma, Nina Blood, Polemik i 
Leona Picazo ens mostraran 
una visió feminista orientada a 
l’empoderament de col·lectius 
que reivindiquen diferents ma-
neres de sentir-se dona.
A càrrec del Col·lectiu Transfe-
minista Mad Mouth

QUINZENA DE LES DONES 
SOMRIURE  
MONÒLEG D’HUMOR 

Dissabte 12, 12 h
I el príncep blau?
Paròdia de l’amor romàntic en 
què el públic es veurà submer-
git en un casament improvisat. 
Es qüestiona amb un somriure 
la recerca desesperada de la 
mitja taronja i es reivindicarà 
l’emancipació amorosa i se-
xual de la dona.
A càrrec de Cia Projecte Lilith

QUINZENA DE LES DONES 
BARCELONA OBERTU-
RA SPRING FESTIVAL 
CONCERT
 
Dijous 17, a les 18 h
Concert
Artista a determinar
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QUINZENA DE LES DONES 
CONVERSES EN XARXA    

Divendres 18, 19 h
Com es viu el 8M arreu del 
món?
Dones de cultures diverses, 
compromeses amb el femi-
nisme, ens explicaran com 
viuen en els seus països 
d’origen aquesta jornada i les 
reivindicacions més impor-
tants que s’hi han anat fent 
els darrers anys.
Activitat en línia publicada a 
YouTube

URBAN SKETCHING     

Dissabte 19, d’11 a 13 h
Sketching botànic
Dibuixant plantes de l’entorn.
A càrrec de Raúl Cuenca

QUINZENA DE LES DONES 
CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS      

Dissabte 19, 19 h
Sílvia Tomàs
Cantautora catalana que escriu 
cançons compromeses amb 
els temps que ens han tocat 
viure, basades en reflexions, 
experiències, emocions i en 
l'anhel de transformar el món. 
 
MICROTEATRE     

Dijous 24, a les 18 h
Restaurante de tres tenedores
La escuela de Doña María
Una tarda per riure amb aques-
tes dues peces curtes escrites i 
interpretades per dones. 
Dirigides per Conchita Navalón
A càrrec dels Grups de Teatre 
Pandora i La cosa nostra.
Organitza Grup de Dones en 
Forma

ESCENA OBERTA  
DANSA - TEATRE   

Divendres 25, 19 h
Justo, 1938
Inspirat en fets reals, transfor-
mem la individualitat de Justo 
Tomás Suárez, en tots els ho-
mes que van morir a La Quinta 
del Biberón. Justo, és una oda 
als homes justos. La història 
està narrada per Ascensión, 
que dóna veu a les dones
d’aquella època. Es podrà su-
perar amb el temps la pèrdua?
A càrrec de Cia Toma Pa’Ti

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

Dissabte 26
NATURAlment, contes
Històries relacionades amb la 
natura i el medi ambient,  per 
aprendre a  respectar els bos-
cos, el mar i les plantes, i com 
tenir cura del nostre entorn… 
Històries per poder deixar un 
món millor.
A les 17.30 h Sessió infantil 
Infants a partir de 4 anys
A les 19.30 h Sessió per a 
adults
Coorganitza: Las Lindas
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DONES
Grup de Dones Descobreix-te  (dilluns de 17.30 a 19 h)
Vegeu programació específica. Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia.
Grup Infinita Dona  (quinzenalment, dijous de 17  a 19 h)
Grup de Dones en Forma  (dijous de 18 a 19.30 h) 
Vegeu programació específica. Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia.

CULTURA
Llegim i comentem  (dimarts de 17.30 a 19 h) 
Un lloc de trobada per compartir els millors llibres de la literatura 
universal.
Avui parlem de ...  (dimecres de 10 a 11,30 h)
Revista La Veu  (dijous de 19 a 20 h)
Grup de Poetes (divendres de 17 a 19 h)
Tertúlia: Atrapades per la paraula
(1r i 3r dissabte de 10 a 11.30 h)
Un espai en què la lectura és un mitjà per créixer i compartir.

ARTS ESCÈNIQUES 
Grup de Teatre La Llanterna (dijous de 17 a 18.30 h)
Narració Oral Cia. Las Lindas  (horari a consultar)

MÚSICA I BALL
Coral Cantem  (dilluns de 10 a 12.30 h)
Cant A Capella  (dimarts de 18.30 a 20.30 h)
Coral Kalyna   (divendres de 19 a 21 h)

SALUT I ESPORT
Grup d’iniciació al Running, Voluntaris de Torre Llobeta 
(dimarts de 18 a 19 h)
Passejades, Voluntaris de Torre Llobeta 
(primer i tercer divendres de mes a les 10,30 h)
Sport Ciclista (horari a consultar)

JOVES
Escuela Internacional de Hip Hop Urbano de 
BCN (EIHHU BCN) 
Old Days (Horari a consultar)
TeleLlobeta  Projecte jove que podeu trobar el 2n i 4t dissabte 
de mes a You Tube i a les nostres xarxes

Grups de Torre Llobeta
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INICIATIVA SOCIAL
Associació Homes per la igualtat  
(darrer dissabte de mes de 10 a 13 h)
Associació Voluntaris de Torre Llobeta 
(Tallers, vegeu programació específica)
AFEM Nou Barris 
Fundació Tres Turons 

MANUALITATS I ARTESANIA
Grup de pintura sobre roba,  Voluntaris de Torre Llobeta
(dimarts de 10 a 12 h)
Amb dues agulles, Voluntaris de Torre Llobeta
(dimecres de 17,30 a 19 h)
Grup de patxwork, Voluntaris de Torre Llobeta
(dijous de 10 a 12 h)
Associació d’artesanes de Nou Barris

GRUPS EN RESIDÈNCIA
La foguera, companyia de teatre espontani
Grupo de Teatro Nivel 5
Grup de Teatre ImproLlobeta
Cia. Toma pa’ti

SERVEIS
ROBA AMIGA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
(Recollida de roba)

LOLA NO ESTÀS SOLA 
(punt de recollida productes nous d’higiene personal i bugaderia)
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ADREÇA

C/ Santa Fe, 2 bis
08031 Barcelona
Tel. 93 358 56 14
WhatsApp 
602 22 48 29

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 

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 16.30 a 21.30 h


