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INSCRIPCIONS ABRIL - JUNY

Tallers: de l’1 al 31 de març
Tallers de Memòria i benestar: 7, 8 i 9 de març 
Tallers de voluntaris: 14 al 31 de març 
Inici tallers: setmana del 4 d’abril
Durada: 10 sessions

INFORMACIÓ

NORMATIVA D'INSCRIPCIONS

El procés d'inscripció es pot fer online  mitjançant la nostra 
web  ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta i també de 
forma presencial amb pagament per ingrés bancari o targeta.

Presencialment cada persona podrà fer un màxim de tres ins-
cripcions (inclosa la pròpia), aportant totes les dades de les 
persones a inscriure's. Les inscripcions online són nominals,  
abans però, cal registrar-se  com a usuari. 

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.

El Centre Cívic Torre Llobeta es reserva el dret de suspendre 
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 també 
es reserva el dret  a canviar les aules segons necessitats de 
programació.

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 el taller

L’Ajuntament de Barcelona subvenciona parcialment la realit-
zació de tallers als centres cívics, a les persones amb disca-
pacitat o en situació d’atur.  Aquest ajut s’aplicarà només a 
un taller per trimestre i caldrà aportar la documentació reque-
rida al moment de fer la inscripció. Aquesta serà obligatòria-
ment presencial. Queden exempts els tallers organitzats per 
l'Associació de Voluntaris.

Cal conservar el comprovant de pagament. 
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ART I CREATIVITAT

PINTURA  CREATIVA
Dimarts de 18 a 19.30 h
Un taller per aprendre diferents 
tècniques que t’ajudaran a ex-
plorar la teva creativitat.
Preu: 63,90 €
A càrrec de Raquel Neriz

COMÈDIA i  
IMPROVISACIÓ
Dissabtes d’11 a 12.30 h
Descobreix la teva part còmica 
amb exercicis de teatre fàcils i 
eficaços.
Preu: 63,90 €
A càrrec de Ionai Ramírez

DANSA

BALL EN LÍNIA I 
Dilluns de 18.45 a 19.45 h 
Preu: 42,60 € 
A càrrec de Carmen Ortiz 

BALL EN LÍNIA II 
Dimarts de 20 a 21 h 
Preu: 42,60 € 
A càrrec de Fran Salvador 

BENESTAR I SALUT

PILATES
Dilluns de 19.15 a 20.15 h 
Preu: 42,60 €

Dimarts de 19.30 a 21 h
Preu: 63,90 €
A càrrec de Noelia Reina

TAI-TXI         
Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Preu: 42,60 €
A càrrec de Jorge Moreno

IOGA
Dimarts de 19.30 a 21 h
A càrrec de Núria Cabo

Dimecres de 10 a 11.30 h  
A càrrec de Jorge Moreno

Dijous de 19.30 a 21 h
A càrrec de Sonia Navarro
Preu: 63,90 €

VIURE EN POSITIU
Dimecres de 18 a 19.30 h
Tips per millorar les teves emo-
cions positives i augmentar el 
benestar emocional.
La comunicació com element 
clau.
Preu: 63,90 €
A càrrec d’Erika Mosquera
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TAI-TXI
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 42,60 €
A càrrec de Judith Ibars

MOVIMENT ENERGÈTIC 
CORPORAL 
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 42,60 €
A càrrec de José F. Martínez 

BIODANSA 
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: 63,90 € 
A càrrec d'Eveline Chagas 

TXI-KUNG
Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 42,60 €
A càrrec de Jorge Moreno

IDIOMES

ANGLÈS 

Nivell Elementary (A2)

Dilluns de 19.30 a 21 h

Nivell Beginner (A1)

Dimecres de 19.30 a 21 h

Preu: 63,90 €
A càrrec de Julia Pérez

ENGLISH 4 BREAKFAST 
Nivell inicial 
Conversa en anglès
Divendres d’11 a 12 h
Preu: 42,60 € 
A càrrec de Montse Guàrdia

MULTIMÈDIA

EL MEU MÒBIL I JO 
Dilluns de 16 a 17 h
Nivell 1
Tècniques per aprendre com 
funciona el nostre telèfon 
intel·ligent. Funcions bàsiques 
i WhatsApp.
Preu: 33,50 €
A càrrec de Manuel Moreno

EL MEU MÒBIL I JO 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Nivell 2
En aquest taller aprendràs com 
utilitzar internet de forma útil i 
segura.
Preu: 33,50 €
A càrrec de Marta García
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MEMÒRIA I BENESTAR

LA CADIRA MÀGICA
Dilluns de 10 a 11.30 h
Un taller per promoure 
l’envelliment actiu amb exer-
cicis i dinàmiques en cadira.  
Exercitarem la memòria, la 
coordinació, l’equilibri, el ritme, 
la psicomotricitat i la gestió de 
les emocions amb propostes 
fàcils i amenes per passar-ho 
bé i guanyar benestar. No hi ha 
excuses per moure’t.
Preu:  50,25 €
A càrrec de Cesca Cintas

ESTIMULEM LA MENT 
Dilluns de 16 a 17 h (Grup I)

Dimarts de 16 a 17 h (Grup II)
Un munt d’activitats que ens 
ajudaran a millorar la memòria i 
mantenir-la activa.
Preu: 33,50 €
A càrrec de Pilar Blanch

ENTRENA LA TEVA 
MEMÒRIA 
Dimarts de 9.30 a 10.30 h Grup I

Dimarts d’11 a 12 h Grup II
Exercicis, jocs, reptes i estratè-
gies memorístiques per mante-
nir la memòria en bon estat.  
Preu: 33,50 € 
A càrrec d'Oriol Carrasco

IOGA EN CADIRA
Dimarts de 10 a 11 h
Senzilles postures, estiraments 
i exercicis de respiració per 
millorar el benestar físic i emo-
cional.
Preu: 33,50 €
A càrrec de Núria Cabo 

HISTÒRIES DE VIDA II
Dimecres de 10 a 11.30 h
Un taller per posar veu i escriu-
re, amb un munt de diferents 
activitats, tot allò que ha estat 
la nostra vida. A més a més, 
compartint-la amb el grup i 
aprenent a veure com les vi-
vències dels altres ens ajuden 
a posar en ordre allò viscut.
Una oportunitat per gaudir de 
l’oralitat, l’escriptura, la crea-
tivitat i exercitar la nostra me-
mòria d'una manera molt dife-
rent.
Preu: 50,25 €
A càrrec de Pablo Toledo

RISOTERÀPIA
Dijous de 10 a 11.30 h
Riure és una funció biològica 
necessària per mantenir el be-
nestar físic i mental. També per 
relaxar-nos i obrir la nostra ca-
pacitat de sentir i estimar. Riem 
plegats/des?
Preu: 50,25 €
A càrrec de Carmen Vázquez
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VOLUNTARIS

SEVILLANES 
Dilluns de 17 a 18 h

Divendres de 17 a 18 h
Preu: 10 €/trimestre
A càrrec d’Estrella Aguilera

PUNTES DE COIXÍ 
Dimarts de 17 a 18.30 h

Dimecres de 10 a 12 h
Preu: 10 €/trimestre
A càrrec de Montse Lacuesta

AVUI PARLEM DE...
Dimecres de 10 a 11.30 h
Vine a conversar en grup sobre 
temes d'actualitat. 
Xerrant s'entén la gent!
Activitat gratuïta
A càrrec de Rufino Alonso

AMB DUES AGULLES
Dimecres de 17.30 a 19 h
Un espai per teixir acompan-
yades i col·laborar amb dife-
rents entitats socials.
Activitat gratuïta
A càrrec de Mercè Ardura i 
Carmen Badal

TERTÚLIA DE HAIKUS
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 10 €/trimestre
A càrrec de Domingo Aragón

XERREM EN CATALÀ
Dijous de 18 a 19 h
Treu la llengua, expressa't en 
català!
Preu: 10€/trimestre
A càrrec de Montse Minguell

PASSEJADES
Coneixem els parcs del barri.
Ens trobem el primer i tercer 
divendres del mes a les 10.30 
al CC Torre Llobeta
Activitat gratuïta
A càrrec de Carme Ferrer

MEDITACIÓ PER A 
PRINCIPIANTS
Divendres de 10 a 10.45 h
Un taller per aprendre eines i 
recursos per trobar la calma.
Activitat gratuïta
A càrrec d’Estrella Aguilera

BALL D’ENVELAT 
Divendres 18.15 a 19.15 h 
Un taller per aprendre els pri-
mers passos i senzilles coreo-
grafies per divertir-te ballant.  
Cal inscriure’s en parella
Preu : 10 €/trimestre 
A càrrec de Xavi Bernal
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ABRIL

EXPOSICIÓ 
De l'1 al 30 d’abril
Dones i oficis del mercat
L’any 2021 el Mercat de la 
Mercè va fer 60 anys, per 
commemorar-ho us presen-
tem aquesta mostra fotogràfi-
ca en què trobem dones em-
prenedores al capdavant dels 
seus negocis, darrere el taulell 
i sempre amb un somriure a la 
cara.
Organitza L’Associació de ve-
nedors del Mercat de la Mercè 
Inauguració: dimecres 4, 18 h

URBAN SKETCHING 
Dissabte 2, a partir de les 11 h
Dibuixant  per Horta
Carrer Marquesa de Caldes de 
Montbui, una cantonada amb 
encant.
A càrrec de Raúl Cuenca

CICLE SOMRIURE 
TEATRE 
Dissabte 2, a les 19 h
No és tan fàcil
Per què acceptem que l’amor 
vingui de cop i volta però no 
que marxi de la mateixa ma-
nera? Aquesta obra diverti-
da i simpàtica juga dibuixant 
situacions habituals en les 
parelles contemporànies que 
arrenquen rialles i somriures 
del públic.
Adaptació de la comèdia de 
Paco Mir
A càrrec de Cia Teatre Naia

ARGUMENTA BCN
Dijous 7, a les 19 h
Aquesta primavera, ens estre-
nem al nou circuit de xerrades i 
conferències #argumentaBCN. 
En xarxa amb altres centres 
cívics, reflexionarem sobre les 
pors i les incerteses del nostre 
temps.

CONCERT DE CORALS 
Dissabte 9
Concert de primavera
18 h Coral Infantil i Juvenil
19 h Coral Simfònica, PIM i 
Gent Gran 
A càrrec de les Corals de Vo-
zes

ARGUMENTA BCN
Dijous 21, a les 19 h
Aquesta primavera, ens estre-
nem al nou circuit de xerrades i 
conferències #argumentaBCN. 
En xarxa amb altres centres 
cívics, reflexionarem sobre les 
pors i les incerteses del nostre 
temps

CONVERSES EN XARXA
Divendres 22, a les 19 h
Recomanacions de les Bibliote-
ques per a Sant Jordi
Les bibliotecàries de proximi-
tat ens parlen dels llibres més 
llegits i com viuen la Diada de 
Sant Jordi.
Activitat en línia publicada a 
YouTube

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



CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS 
Dissabte 23, a les 19 h
Rosa Sánchez canta Cupaima
Aquesta cantautora de Costa 
Rica ens presenta el seu par-
ticular homenatge a Chavela 
Vargas. 
A càrrec de Rosa Sánchez i 
Héctor Serrano

TROBADA AMB  
LES ESCOLES  
JOVES  
PROGRAMADORS
Dijous 28
Sessió matí a les 11,30 h
La chica más feliz del mundo 
Dir.  Radu Jude.  Romanía-Ho-
landa. 2009
Delia, una jove de 18 anys que 
ha guanyat un cotxe de luxe en 
un concurs, ha d'anar a Buca-
rest amb els pares per fer una 
gravació que demostri que és, 
realment, la guanyadora.
Sessió tarda a les 18 h
Petit Lumiere 
Dir Alain Gomis.  França. 2003
Dakar, Senegal. Fatima té 8 
anys. Acaba de descobrir que 
la llum de la nevera s'apaga 
quan tanques la porta. També 
descobreix que la gent desa-
pareix quan tanques els ulls.
Per a tots els públics.
Activitats dinamitzades per 
l'alumnat de l’IES Carrasco i 
Formiguera

ESCENA OBERTA  
DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA
Divendres 29, a les 19 h
Joves promeses de la dansa 
Celebrarem el dia d'aquesta 
disciplina artística que ens 
emociona i ens fa vibrar gau-
dint del treball de l'alumnat de 
l'Escola de Dansa Spin.

DISSABTES FAMILIARS 
Dissabte 30, a les 18 h
L’Egoisme Gegant
La Martina i en Jan s’han en-
fadat i no saben com solucio-
nar el seu conflicte, per això 
la Clara amb el violí i la Mercè 
amb els titelles els expliquen 
una història que els ajudarà.
Espectacle amb música en 
directe inspirat en el conte El 
gegant egoista d’Oscar Wilde
A càrrec de Pengim-Penjam 
titelles
Per a públic familiar amb in-
fants a partir de 4 anys
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MAIG

ARGUMENTA BCN
Dijous 5, a les 19 h
Aquesta primavera, ens estre-
nem al nou circuit de xerrades i 
conferències #argumentaBCN. 
En xarxa amb altres centres 
cívics, reflexionarem sobre les 
pors i les incerteses del nostre 
temps.

EXPOSICIÓ 
Del 6 al 26 de maig
Torbellino
Aquest projecte, que barreja 
la pintura i el disseny gràfic, 
busca que el treball de l’artista 
alegri les persones que el ve-
gin, que s’oblidin dels proble-
mes mentre s’endinsen en un 
món de sensacions que ens 
fan adonar que les limitacions 
només són dins el nostre cap, 
que no hi ha discapacitat que 
ens aturi si es fan les coses 
amb el cor. 
A càrrec de Carolinne Muzzio
Inauguració: divendres 6, a les 
19 h 

CERIMÒNIA LLIURA-
MENT DE PREMIS 34è 
CONCURS LITERARI DE 
NOU BARRIS
Dissabte 7, a les 19 h
Un any més ens trobem per 
celebrar la festa de la litera-
tura i l’escriptura i atorgar els 
premis a les millors creacions 
d’aquesta edició, en la que es-
trenem la “Modalitat de l’any 
2022” : els Microrelats.

BARCELONA POESIA 
De l’11 al 18 de maig
Poesia, veus i paraules
Les paraules formen part dels 
poemes i aquests són les veus 
de qui els escriu, però també 
de qui els llegeix… Celebrem 
la setmana de la poesia a Bar-
celona.

BARCELONA POESIA 
SANT PONÇ AMB LES 
ESCOLES
Dijous 12 de maig, al matí 
POESIA AMB OBJECTES, la 
metàfora adormida als objectes 
quotidians
Taller a càrrec de Judith Na-
varro
Escola convidada Timbaler del 
Bruc
Organitza: Grup de Dones en 
Forma de Torre LLobeta

BARCELONA POESIA 
RECITAL
Dijous 12, a les 18 h
Paraules de dones
Cadascuna de nosaltres té una 
veu i un poema que s’arrela al 
cor.
Porta el teu per compartir-lo.
Organitza: Grup de Dones en 
Forma de Torre LLobeta
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BARCELONA POESIA  
CONCERT  RECITAL
Divendres 13, a les 19 h
Veus de Dones Iberoamericanes
Recital amb poemes musi-
cats d’una selecció de dones 
poetes de Xile, Catalunya, 
l’Uruguai, l’Argentina, Mèxic i 
d’altres cultures iberoamerica-
nes amb veus reivindicatives i 
empoderades.  
A càrrec de Lorena Carrizo i 
Dani Caracola

BARCELONA POESIA 
CICLE SOMRIURE 
Dissabte 14, a les 19 h
The Julandrons
Aquesta selecció de rapsodes 
i performers ompliran de poli-
poesia el nostre escenari amb 
un nou espectacle creat durant 
el confinament, per desconfi-
nar la creativitat amb aquesta 
trencadora proposta artística. 
A càrrec de Sílvia Antolín, Mag 
Màrquez i Curtis i Krònia

BARCELONA POESIA 
TROBADA AMB LES 
ESCOLES
Dilluns 16, a les 10 h
Recital de veus joves
Activitat amb l’alumnat de 3r 
d'ESO de l’IES Carrasco i For-
miguera
Col.labora: Grup Dones en 
Forma de Torre LLobeta

ARGUMENTA BCN
Dijous 19, a les 19 h
Aquesta primavera, ens estre-
nem al nou circuit de xerrades i 
conferències #argumentaBCN. 
En xarxa amb altres centres 
cívics, reflexionarem sobre les 
pors i les incerteses del nostre 
temps.

CONVERSES EN XARXA
Divendres 20, a les 19 h
Cooperatives de consum
Parlarem de què és i què impli-
ca formar part d’una coopera-
tiva de consum i altres projec-
tes coincidents com Transport 
Visible, el Mercat de la Terra …
Hi participen socis de diver-
ses cooperatives de consum 
i un representant del projecte 
Transport Visible de Què Viure.
Activitat en línia publicada a 
YouTube

MICROTEATRE 
Divendres 20, a les 19 h
Ramon i Vull ser gran!! 
Dues peces curtes adaptades 
i dirigides per Mercè Capdevila 
que ens faran somriure i pas-
sar una bona estona.
A càrrec de La Llanterna Teatre

URBAN SKETCHING 
Dissabte 21, a partir de les 11 h
Dibuixant per Horta II
Plaça Catalana, una font amb 
història.
A càrrec de Raúl Cuenca

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL 
TROBEM-NOS  
Dissabte 21, a les 19 h
Anatolian folk
Una cantant turca i un guita-
rrista uruguaià s’uneixen per 
compartir la rica herència cul-
tural d'Anatòlia amb arranja-
ments moderns, de jazz, clàs-
sics i experimentals.
A càrrec de Güldeniz Akpolat & 
Marco Baranzano
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VII JORNADES DE  
SALUT INTEGRAL
Dijous 26 i divendres 27
Tallers i diferents tipus 
d’activitats que ens apropen a 
un munt de recursos per millo-
rar la nostra salut.
Organitza:
Dones Descobreix-te
Vegeu programació específica

DISSABTES FAMILIARS 
FESTA DE LA  
PRIMAVERA
Dissabte 28, a les 18 h
Celebrem l’arribada del bon 
temps amb activitats per a les 
famílies a l’espai exterior del 
centre cívic.
Entre altres participacions, 
comptarem amb l’actuació de 
Marc Oriol amb el seu espec-
tacle Confetti Express
En cas de pluja es farà a la sala 
d’actes del centre cívic.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de veïns i veïnes 
de Torre Llobeta i Vilapicina

JUNY

Dijous 2 , a les 18 h
Activitat a determinar
Organitza: Grup de Dones en 
Forma de Torre LLobeta

EXPOSICIÓ 
Del 3 al 25 de juny 
Mostra col·lectiva de les per-
sones participants del taller 
de pintura creativa del Centre 
Cívic Torre Llobeta. Recull del 
procés de creació, evolució 
i dels treballs finals del curs 
coordinat per la seva tallerista 
Raquel Neriz.
Inauguració: divendres 3, a les 
19 h

RAP AMB VALORS 
CONCERT JOVE
Dissabte 4, a les 19 h 
Katarsis
Ens presenten les cançons del 
seu darrer treball. Elles són un 
grup de rap de Barcelona que 
combina lletres en català i cas-
tellà, amb missatges que bus-
quen l’empoderament de les 
dones i altres identitats dissi-
dents per transformar aquesta 
societat, amb una visió crítica 
del sistema capitalista. Lletres 
crues però que sempre dibui-
xen esperança sobre ritmes 
com el boom-bap, l’afro-trap i 
el dancehall. 
A càrrec de La Clika Pika

TEATRE
Dijous 9, a les 18 h
Florido Pensil
Us convidem a riure amb 
l’adaptació d’aquesta obra 
que ens presenta en clau 
d’humor l’escola dels anys 
quaranta.
Ajudant de producció: Carla 
Rodriguez
Direcció: Ma. Eugènia Casa-
nova
A càrrec de Grup de Teatre 
Pandora
Organitza: Grup de  Dones en 
Forma de Torre LLobeta
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CICLE SOMRIURE  
TEATRE
Divendres 10, a les 19 h
Shikshak
Tragicomèdia que descriu com 
una experiència pot canviar-te 
la vida i influir en altres perso-
nes.
A càrrec de Cia Órbita Teatro

FESTIVAL SIMFÒNIC 
CONCERT
Dissabte 11, a les 19 h
100 concerts simultanis i gra-
tuïts a 100 espais diferents de 
Catalunya i Balears.
Artista a determinar

MINI FERIA SIN ABRIL
Dimecres 15, a les 18h
Una mostra de música i ball 
dels tallers de sevillanes diri-
gits per Estrella Aguilera.
Organitza: Associació de Vo-
luntaris de Torre Llobeta

TROBADA
Dijous 16, a les 18 h
S’acaba el curs, pensem el fu-
tur.
Una tarda lúdica per tancar i 
avaluar  el curs.
Organitza: Dones Descobreix-
te

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS 
DOCUMENTAL 
+ CONCERT
Divendres 17, a les 18 h
Kora, un poble que canta als 
seus avantpassats no morirà
Us oferim aquest audiovisual 
en què Jorge Correia Carval-

ho va investigar els orígens 
d’aquest instrument africà a 
Guinea Bissau. La Judit To-
rrent ens farà una breu intro-
ducció per contextualitzar. En 
acabar la projecció hi haurà 
un concert amb el músic griot 
Sam Sussoh tocant la kora, 
acompanyat de Musbaba 
Traoré a la carbassa i n’goni, 
per poder escoltar i veure en 
directe el que es coneix com 
l’arpa africana.
A càrrec d’Àfrica es promocio-
na

URBAN SKETCHING 
Dissabte 18, a partir de les 11 h
Dibuixant per Horta III
Escola Arc Iris, antiga escola 
sanatori en un entorn natural.
Recomanable portar cadireta 
plegable.
A càrrec de Raúl Cuenca

 
DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 18, a les 18 h
L'Anegueta Gorda
Aquesta versió lliure del conte 
tradicional L'aneguet lleig parla 
sobre una ànega, la Fina, que 
vol ser ballarina, però que no 
segueix els cànons de bellesa 
imposats per la societat. 
A càrrec de Mitja i Mitjoneta
Infants a partir de 4 anys
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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) 
Un espai per conversar, debatre i compartir
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 mes 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)
Cia Peixospeixeres (dissabtes d'11 a 13 h)

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 participatiu que podeu trobar el 2n i 
4t dissabte de mes a YouTube i a les nostres xarxes. Més info i 
propostes a telellobeta@gmail.com

GRUPS I ENTITATS 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)
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)

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/ Cubelles

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


