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teatral té uns costos en els quals s’inclouen, entre altres, la remuneració digna dels 
artistes. Tenint en compte això i la seva possibilitat econòmica, l’espectador esta-
bleix el preu de l’entrada. 
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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL

MESURES COVID19 CENTRE CÍVIC NAVAS

AGENDA

• Totes les activitats requereixen inscripció prèvia. 
• Aquesta, es pot fer a través de la web o presencialment a la recepció del 
centre. 
• Està prohibit l’enregistrament parcial o total dels espectacles. 
• L’aforament en totes les activitats de la sala d’actes és limitat. 
• Respecteu l’ordre d’arribada. 
• Entrada gratuïta exceptuant aquelles activitats marcades amb preu d’entrada.
• Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona per al 2021. 
• El centre cívic no es responsabilitzarà de possibles robatoris o pèrdues d’objectes 
personals. 
• Les activitats marcades amb Live s’emetran també en streaming a través de les 
xarxes socials del centre. * En cas de no poder-se celebrar a porta oberta, podreu 
seguir els actes a través de les xarxes socials via streaming.

Mesures individuals: 

• Desinfecció diària de tots els espais. 
• A l’entrada del centre hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic. 
• L’ús de la mascareta és obligatori. 
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir 
sempre les senyalitzacions i indicacions del personal del CC Navas. 
• A totes les activitats de la sala d’actes (concerts, conferències, teatre...etc.) l’aforament 
serà limitat i serà necessària la inscripció prèvia a través de la web. 
• Recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb 
paper. • Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, queda’t a casa. 
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AGENDA

EXPOSICIÓ
RACONS DE 
BARCELONA

DEL 6 AL 27 DE JULIOL
Vestíbul del Centre Cívic 

PROJECTE PANGEA 
LA VIDA AL FONS 
DEL MAR

DIMECRES, 6 DE JULIOL
A LES 17.15 H

CONCERTS A LA 
PLAÇA!

PAPA ORBE & EL 
CONJUNTO REAL 
DE LA LUZ

DIJOUS, 7 DE JULIOL
A LES 19 HORES
A La Plaça Ferran Reyes 

PROJECTE PANGEA SAMARRETA HIPPIE 
DIMECRES, 13 DE JULIOL
A LES 17 HORES  

CONCERTS A LA 
PLAÇA!

SOULSEANDO
YASMEEN QUINTANA

DIJOUS, 14 DE JULIOL
A LES 19 HORES
A La Plaça Ferran Reyes 

PROJECTE PANGEA  
VITRALLS 
MODERNISTES

DIMECRES, 20 DE JULIOL
A LES 17.15 HORES  

CONCERTS A LA 
PLAÇA!

SET DE SO
CONCERT I FESTA DE 
L’ESCUMA!  

DIJOUS, 21 DE JULIOL 
A LES 17.30 HORES
A La Plaça Ferran Reyes 

CONCERT DE MIGDIA
CONCERT D’ESTIU 
ORQUESTRA DE 
CAMBRA CATALANA

DIVENDRES, 22 DE JULIOL
A LES 12 HORES
Sala D’actes

SOLIDARITAT
AQUEST ESTIU, 
VIU I FES VIURE!

DIJOUS, 28 DE JULIOL 
DE 16 A 19.30 HORES 

JULIOL
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AGENDA

CICLE DE  
L’ANTIC EGIPTE

EL DIA A DIA 
D’UNA EXCAVACIÓ

DIJOUS 8 DE SETEMBRE
A LES 18.30 HORES

EXPOSICIÓ
TALLER DE DIBUIX 
I AQUAREL·LA 

DEL 8 AL 29 DE SETEMBRE 
Vestíbul Del Centre Cívic 

AUDICIONS 
COMENTADES

BEETHOVEN 
VS. NAPOLEÓ - 
3a SIMFONIA

DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
A LES 18.30 HORES

ARTS ESCÈMIQUES IMPRO CON LIMÓN
DIVENDRES, 16 DE 
SETEMBRE 
A LES 19.30 HORES

ESPECTACLE 
FAMILIAR 

DONES VALENTES
DIVENDRES, 23 DE 
SETEMBRE
A LES 17.30 HORES

CICLE DE MÚSICA 
CLASSICA 

AGAPE STRING 
QUARTET

DIJOUS, 29 DE SETEMBRE
A LES 19 HORES

SETEMBRE
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CONCERTS A LA PLAÇA!

PAPA ORBE & EL CONJUNTO REAL DE LA LUZ

DIJOUS, 7 DE JULIOL
A les 19 hores
A la plaça Ferran Reyes 

Productor, baixista, percussionista i tresero, Papa Orbe 
és una d’aquestes figures de la música cubana que Bar-
celona té la fortuna de tenir vivint –des de fa gairebé 20 
anys– a la ciutat. Format a la Casa de la Trova Santiague-
ra i estret col·laborador de Totó la Momposina durant els 
anys en què va treballar a Colòmbia, Papa Orbe ha im-
pulsat nombrosos projectes des de Barcelona i continua 
sacsejant els clubs de la ciutat a base de “son cubano i 
chachachá.”

Intèrprets: 
Papa Orbe Ortiz, tres, veu i direcció / Miguel Ramon, gui-
tarra elèctrica i veus / Santiago Acevedo, baix / Mathieu 
Aupittre, saxo tenor i veus / Abel Herrera, trompeta / Yoan 
Sanchez, congas i veus / Rangel García, bongó
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CONCERTS A LA PLAÇA!

SOULSEANDO 
YASMEEN QUINTANA

DIJOUS, 14 DE JULIOL
A les 19 hores
A la plaça Ferran Reyes 

Soulseando és un grup de música 100% afroamericà ra-
dicat a Barcelona. 
Engloba estils com el neo Soul, el R’n’b, Hip hop i el Jazz 
i te temes originals com versions amb un toc molt per-
sonal. El grup està compost per Yasmeen Quintana a la 
veu, Paquito de la Iguana al piano, Erik Vidal a la bateria i 
Josep Molina al baix elèctric i tots ells estan llestos per a 
fer-te ballar i gaudir d’una tarda de Soul!

Intèrprets:
Yasmeen Quintana, veu / Paquito de la Iguana, piano / 
Erik Vidal, bateria / Josep Molina, baix
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CONCERTS A LA PLAÇA!

SET DE SO
CONCERT I FESTA DE L’ESCUMA!  

DIJOUS, 21 DE JULIOL 
A les 17.30 hores
A la plaça Ferran Reyes 

Tot és molt més divertit quan ho compartim. Aquest es-
pectacle deixa de banda l’individualisme, tothom necessi-
ta d’algú per ballar en parella, en rotllanes o simplement 
per fer un trenet i tu pots ser aquest algú, perquè només 
entre tots podrem construir un món més sostenible, soli-
dari i inclusiu!
A més de musical la festa també serà d’allò mes refres-
cant, amb una mànega de bomber i un canó d’escuma, 
ens assegurem que l’aigua arribi a tot el públic al ritme 
de la música. 
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CONCERT DE MIGDIA

CONCERT D’ESTIU 
ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA

DIVENDRES, 22 DE JULIOL
Sala d’Actes a les 12 hores

L’Orquestra ens ofereix com és costum el concert d’estiu 
en horari matinal. Fundada per Joan Pàmies l’any 1986, 
s’ha mantingut fidel als seus principis fundacionals durant 
els seus 35 anys de trajectòria. L’OCC dóna l’oportunitat 
d’actuar a joves intèrprets al costat d’una plantilla esta-
ble de professionals de prestigi; col·labora amb solistes 
novells del país al costat d’altres noms ja consagrats; 
ofereix als creadors de l’avantguarda musical la possibi-
litat d’estrenar les seves produccions i impulsar el seu 
coneixement i treballa també en la difusió de les obres de 
Mestres del passat. 
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SOLIDARITAT

AQUEST ESTIU, VIU I FES VIURE!
CAMPANYA D’ESTIU DE DONACIÓ DE SANG.
Aquests dies, si vols donar sang, et necessitem!

DIJOUS, 28 DE JULIOL 
De 16 a 19.30 hores 

Aquest juliol i agost seran necessàries unes 40.000 do-
nacions per poder atendre els malalts als hospitals. És 
per això, que amb la campanya “Viu i fes viure”, el Banc 
de Sang pretén animar a tothom qui pugui a donar sang 
durant les vacances. Una donació que es podrà fer el 28 
de juliol a la sala d’actes del centre cívic a partir de les 16 
hores i fins el vespre. 

Pots inscriure’t a la pàgina de gentcat.
Web: donarsang.gencat.cat/
Organitza: Banc de sang i teixits
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PROJECTE PANGEA 

PROJECTE PANGEA 

Tallers creatius adreçats als més petits de casa.
Activitats i manualitats dirigides a infants de 5 a 10 anys, 
per les tardes de juliol. Una oportunitat fantàstica per fer 
una aproximació a diverses tècniques artístiques.

Horari: de 17.15 a 19 hores
Inscripcions a la pàgina web.

LA VIDA AL FONS DEL MAR
Composició i color

DIMECRES, 6 DE JULIOL
A les 17.15 h

A cavall entre la figuració i l’abstracció, crearem un fons 
marí a la vidriera de l’equipament, inspirat amb l’obra de, 
Henri Matisse, considerat una de las figures artístiques 
fonamentals en la història de l’art modern del segle XX. 
De la mà de la professora de pintura Abby Parra.
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DISSENYA LA TEVA SAMARRETA 
Moda i color 

DIMECRES, 13 DE JULIOL
A LES 17.15 HORES  

Amb Zero Waste Bcn crearem la nostra pròpia samarreta 
estampant i creant patrons amb fruites i verdures i custo-
mitzant-la com vulguem! Així que ja saps! No et deixis la 
samarreta de cotó per fer aquest al·lucinant taller d’estiu! 

Cal portar, una o dos samarretes de cotó, o bossa de 
cotó.

VITRALLS MODERNISTES
Llum i color

Dimecres, 20 DE JULIOL
A les 17.15 hores  

Hem vist que moltes cases modernistes tenien uns vi-
tralls molt macos. En mirarem uns quants més i en farem 
la nostra pròpia versió amb les noies d ’Activijoc.

PROJECTE PANGEA 
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EXPOSICIÓ

RACONS DE BARCELONA

DEL 6 AL 27 DE JULIOL
Vestíbul del centre cívic 

Sophie, pintora anglofrancesa  establerta a Barcelona, cap-
ta i aconsegueix transmetre a través de la tècnica de l’aqua-
rel·la l’encant i colors d’aquesta ciutat que tant estima.
Trobant la inspiració en estrets carrers del casc antic, bal-
cons florits i racons plens d’encant, fent un recull d’imat-
ges fresques que podrem visitar durant el mes de juliol al 
vestíbul de l’equipament.
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TALLER DE DIBUIX I AQUAREL·LA 

DEL 8 AL 29 DE SETEMBRE 
Vestíbul del centre cívic 

Partint des de la composició i un bon encaix, l’alumnat 
s’enfronta al color, buscant perfeccionar una tècnica mil-
lenària, l’aquarel·la. El gramatge del paper i l’entesa en-
tre la quantitat d’aigua i el pigment així com els mateixos 
espais en blanc del propi paper fan de l’aquarel·la una 
tècnica lluminosa i espontània de la que un s’enamora 
amb suma facilitat.
Obres de l’alumnat del curs de dibuix i aquarel·la de la 
professora Abby Parra.

EXPOSICIÓ
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ARTS ESCÈNIQUES

IMPRO CON LIMÓN

DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE 
A les 19.30 hores

Espectacle de teatre improvisat per a tots els públics, on 
a través de les aportacions dels espectadors, els actors i 
actrius començaran a crear personatges i a filar trames i 
desventures, creant petites escenes teatrals.
Durant el xou el públic proposarà també estils (western, 
ciència-ficció, musical…), diàlegs i llocs on tindran lloc les 
improvisacions. El resultat? un espectacle d’improvisació 
boig, divertit, fresc i amb un toc àcid.

Actuen: Gerard Riu “El Titiritero de Morunys” / Javi Pas-
tor “El Lechuguitas del Raval” / Héctor Joan “El ninja de 
SantaCo” / Amer Kabbani “El equilibrista Humilde” / Ana 
“La gamba afligida de la Verneda” / Ionai “El Matadracs de 
Torelló” /Jesus Soler “el profeta del sonido”
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DONES VALENTES

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE
A les 17.30 hores

És temps de dones, Dones valentes. En aquest espec-
tacle, ens endinsarem en la vida, trajectòria, aventures 
i desventures de diversos personatges femenins i con-
temporanis, que han deixat empremta. Com Dolors Aleu, 
Mercè Rodoreda, Mª Pepa Colomer o Joana Biarnés han 
fet història, superant tota mena de dificultats i destacant 
per tot allò que han aconseguit. Però no ens podem obli-
dar de dones anònimes, contemporànies seves, que tam-
poc no ho van tenir gens fàcil.
I com és habitual en espectacles familiars de Sensedra-
ma Teatre, comptarem amb participació del públic per a 
dur a terme algunes proves ben divertides.

Text / Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé
Direcció: Sílvia Molins
Intèrprets: Sílvia Molins / Francesc Ollé
Espai escènic: Sensedrama Teatre
Tècnic: Lluís Garcia
Fotos: Mikel Adell
Disseny: Eulàlia Campderrós Alsina
Una producció de: Sensedrama Teatre
Durada: 50 min.
Edat recomanada: A partir de 6 anys
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ESPECTACLE FAMILIAR 
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CICLE DE MÚSICA CLASSICA 

AGAPE STRING QUARTET

DIJOUS, 29 DE SETEMBRE
A les 19 hores

Formació nascuda durant l’estiu de 2020 mentre el país 
es veu sumit en una pandèmia d’escala global, l’agru-
pació comença el seu camí al desembre amb concerts 
realitzats en diferents esglésies de la ciutat de Barcelona 
com Sant Miquel de Port, Mare de Déu de la Medalla Mi-
raculosa i Santa Anna, ara ens visiten amb un programa 
que inclou entre d’altres la Petita Serenata Nocturna de 
Mozart i el Quartet “Les Cinquenes” de Haydn.

Entrada lliure amb taquilla inversa.
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CICLE DE  L’ANTIC EGIPTE. 
TERRA DE MÒMIES I FARAONS

Continuem amb el cicle que ens endinsa en la història de 
l’antic Egipte, terra de mòmies i faraons.

EL DIA A DIA D’UNA EXCAVACIÓ

DIJOUS, 8 DE SETEMBRE
A les 18.30 hores

Us heu preguntat alguna vegada com es treballa en una 
excavació? Quins horaris es fan? Com es localitzen les 
tombes? Quins especialistes participen? Hi ha dones 
obreres? Què es menja mentre s’excava? Dons de tot 
això i una mica més en parlarem en aquesta xerrada.

A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, 
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arque-
ològica a Oxirrinc (Egipte)

CONFERÈNCIA 
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AUDICIONS COMENTADES

AUDICIONS COMENTADES

Continuem amb el cicle de conferències destinades a 
les persones interessades per la música clàssica, volem 
aprofundir tant en el coneixement dels grans composi-
tors i de les seves obres, com en la manera d’escoltar i 
apreciar la música clàssica. Aquest cicle el dedicarem a 
continuar aprofundint en l’obra de Beethoven.

BEETHOVEN VS. NAPOLEÓ - 3a SIMFONIA

DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
A les 18.30 hores

Beethoven va titular aquesta obra simfonia Napoleó, però 
poc després d’assabentar-se de la seva coronació com a 
emperador, el compositor estripà la primera pàgina de la 
partitura, tot afirmant “al cap i a la fi, no és més que un 
home”. Avui anomenem aquesta simfonia Heroica i analit-
zant-la podem veure el Beethoven més polític i idealista.

A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor.
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MAPA

ADREÇA HORARIS

Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, V25, 62, 117, 192 i N3
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Navas 
(L1)

Dilluns a divendres
9.30 h a 14.30 h / 16 h a 21.30 h 
Dissabtes 
10 a 14 h / 16 a 20 h

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

ccnavas.cat 
ccnavas@bcn.cat 
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
instagram.com/ccnavas

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 

dotat d’anell magnètic

CENTRE CÍVIC
NAVAS
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