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INSCRIPCIONS OCTUBRE - DESEMBRE

Tallers: del 5 al 30 de setembre
Tallers de Memòria i benestar: 12, 13 i 14 de setembre
Voluntaris: 19 al 30 de setembre 
Inici tallers: setmana del 10 d’octubre
Durada: Durada: 10 sessions (excepte els que s’indiqui el contrari)

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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TALLERS

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 Nériz

TALLER D'ESCRIPTURA 
AUTOBIOGRÀFICA

Dimarts  18 i 25 d’octubre i 
8, 15 i 22 de novembre, de 19 
a 21 h 
Preu: 42,60 € 
A càrrec de Nelly Villegas 
Durada: 5 sessions

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 
Grup I
Dilluns de 20 a 21 h Grup II
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 20.45 h
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
Preu: 63,90 €
A càrrec de Nuria Cabo
Dimecres de 10 a 11.30 h
Preu:  63,90 € 
A càrrec de Jorge Moreno
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 63,90 €
A càrrec de Sònia Navarro

MOVIMENT ENERGÈTIC 
CORPORAL 

Dimarts de 18 a 19.30 h 
Preu:  63,90 € 
A càrrec de José F. Martínez 

VIURE EN POSITIU

Dimecres de 18 a 19.30 h
Un taller per aprendre  exerci-
cis pràctics que t’ajudaran a 
aconseguir que el teu benestar 
emocional sigui equilibrat i sa.
Preu: 63,90 €
A càrrec d’Erika Mosquera 

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

Multimèdia 

EL MEU MÒBIL I JO 

Dilluns de 17 a 18 h
Nivell inicial
Tècniques per aprendre com 
funciona el nostre telèfon 
intel·ligent.  Funcions bàsi-
ques, WhatsApp i xarxes so-
cials.
Preu: 33,50 €

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 9.45 a 10.45 h  
Grup I
Dimarts d’11 a 12 h  Grup II
Exercicis, jocs, reptes i estratè-
gies memorístiques per mante-
nir la memòria en plena forma.  
Preu: 33,50 € 
A càrrec de Pablo Toledo

IOGA EN CADIRA

Dimarts de 10 a 11.30 h
Senzilles postures, estiraments 
i exercicis de respiració per 
millorar el benestar físic i emo-
cional.
Preu: 50,25 €
A càrrec de Nuria Cabo 

HISTÒRIES DE VIDA

Dimecres de 10 a 11.30 h
Un munt d’activitats per posar 
veu i escriure sobre allò que és 
la nostra vida.
Compartir-la amb el grup i 
aprendre a posar en ordre allò 
viscut. Una oportunitat per 
gaudir de l’oralitat, l’escriptura, 
la creativitat i exercitar la me-
mòria d’una manera molt dife-
rent.
Preu: 50,25 € 
A càrrec de Pablo Toledo

GIMNÀS EMOCIONAL

Dijous de 10 a 11.30h
Un espai per realitzar suaus 
exercicis físics i lúdics per  en-
trenar les competències emo-
cionals i  millorar el benestar 
personal i social.
Preu:  50,25 €
A càrrec de Carmen Vázquez
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TALLERS DE  
VOLUNTARIAT  
INSCRIPCIONS DEL 19 
AL 30 DE SETEMBRE

DANSA

SEVILLANES 

Dilluns de 17 a 18.30 h
Divendres de 17 a 18 h
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec d’Estrella Aguilera

BALL D’ENVELAT  

Divendres 18.30 a 19.30 h 
Un taller per aprendre les 
primeres passes i senzilles 
coreografies per divertir-te 
ballant.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Xavi Bernal

Art i creativitat

COSIR I CREAR  

Dilluns de 18.30 a 20 h 
Aprèn tot allò bàsic del món 
de la costura i personalitza la 
teva roba
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Nuria Garcia

SORRA, FUSTA I GUIX 

Dimarts de 10 a 12 h 
Tots tres elements ens ajuda-
ran a fer creacions úniques
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de M. Carme Ferran

LABORS I PUNTES  
DE COIXÍ 

Dimarts de 16.30 a 18.30 h
Dimecres de 10 a 12 h
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Montse Lacuesta

AMB DUES AGULLES I 
UN GANXET

Dimecres de 17.30 a 19 h
Vine a teixir amb nosaltres, 
t’ensenyarem punts bàsics i 
passaràs una bona estona.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Mercè Ardura i 
Carme Badal

EL TALLER DE LES  
MANUALITATS 

Dijous d’11 a 13 h
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Charo Vázquez i 
Pepi Girón

CREAR AMB PAPER  
(Taller de 4 sessions)

Dijous de novembre  
de 17 a 18 h 
Un taller per preparar el Nadal 
i fer les teves pròpies targetes 
en paper, i així sorprendre a la 
família i amistats. 
Aportació: 10 € les 4 sessions
A càrrec d’Ursina Català

IDIOMES

VUOI PARLARE ITALIANO?
Grup de conversa en italià
Dia i horari a concretar.
Aportació: 25 € (anual)

XERREM EN CATALÀ 

Dijous de 18 a 19 h 
Una proposta per aprendre a 
parlar català, anima’t !! 
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Montse Minguell

CULTURA

RECICLA’T

Dimarts d’11.15 a 12.15 h
Posa al dia els teus coneixe-
ments bàsics de matemàti-
ques, llengua, història, etc.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec d’Àngela Riambau
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TALLER  DE HAIKUS 

Dimarts de 18 a 19 h
Aportació: 10 € (trimestre)
A càrrec de Domingo Aragón

AVUI PARLEM DE…

Dimecres de 10 a 11,30 h
Cada setmana un tema dife-
rent per conversar, debatre, 
aprendre i compartir.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Rufino Alonso

CULTURA I ACTUALITAT 

Dijous de 17 a 18.30 h
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec d’Àngela Riambau

DIVERSOS

MANDALES I MÚSICA

Dimarts de 17.30 a 18.30h
Una combinació perfecte de 
creativitat, colors i música 
que ens ajudarà a relaxar-
nos. Vine a gaudir d’un espai 
per a tu.
Aportació: 25 (anual)
A càrrec de Mercè Ardura

JOCS I SOMRIURES 
(taller quinzenal)

2n i 4rt dimecres de mes,  
de 17.30 a 19h  
Un espai per jugar, ballar, riu-
re i fer un munt d’activitats 
per divertir-nos.
Aportació: 25€ (anual)
A càrrec de Carme Ferrer

MEDITACIÓ PER A 
PRINCIPIANTS

Divendres de 10 a 10.45 h
Una estona per relaxar-te, 
gaudir del silenci i descon-
nectar del món exterior.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec d’Estrella Aguilera

EL LLENGUATGE DELS 
SÍMBOLS

Dissabte de 10 a 12 h
Un taller per treballar el sig-
nificat del simbolisme mit- 
jançant  la pròpia experiència 
interna i la intuïció, però tam-
bé amb el que ens arriba de 
les tradicions o de la psicolo-
gia moderna.
Aportació: 25 € (anual)
A càrrec de Mayte Gallego

GRUPS  
Cal inscripció prèvia

PINTURA  
SOBRE ROBA 

Dimarts de 10 a 12 h
Gratuït
A càrrec de Montserrat Cris-
tobal

INICIACIÓ AL RUNNING

Dimarts a les 18 h
Escalfaments, pràctica i esti-
raments per gaudir de fer es-
port en companyia i guanyar 
en salut!
Gratuït
A càrrec de Jesús Julián

PATXWORK 

Dijous de 10 a 12 h
Un espai per compartir 
aquest art, fet trosset a tros-
set, ple de colors i creativitat.
Gratuït
A càrrec de Carme Conejos

PASSEJADES

1r i 3r divendres de mes de 
10 a 12 h
Una oportunitat per conèixer 
diferents indrets de la ciutat, 
fent un passeig suau i gaudint 
de bona companyia.
Gratuït
A càrrec de Carme Ferrer
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SETEMBRE

DONES DESCOBREIX-TE...  
MÉS QUE UN GRUP

A través de les seves ac-
tivitats i espais de troba-
da tindreu un munt d’eines 
i recursos per millorar el 
vostre benestar personal.   
Per aprendre a mirar i enten-
dre la realitat des d'una pers-
pectiva humanista i ampliar 
la forma de veure'ns i veure 
la nostra vida, augmentar 
l'autoestima, la pròpia autori-
tat interna, millorar la relació 
amb nosaltres i amb els altres. 
Percebre i desenvolu-
par els talents i valors per 
apropar-nos a l'excel·lència 
personal i treure la mi-
llor versió de cadascuna. 
Comprendre que l'alegria 
forma part innata del nos-
tre món intern i com po-
dem connectar amb ella. 
Descobreix-te és compren-
sió, oportunitats, aprenen-
tatges, assertivitat, amistat i, 
sobretot, simbolitza amor.

CICLE SOMRIURE  

Dissabte 10, a les 19 h
L’Onironauta
Alguna vegada has tingut un 
somni lúcid?
Canviar el sabor de les muntan-
yes, esquiar amb el teu rebesa-
vi, guanyar al pòquer al monstre 
dels teus malsons, tenir dues 
xicotes i, per què no? dos xi-
cots! En un somni lúcid pots fer 
allò que vulguis! L’Onironauta 
és un expert en somnis lúcids. 
Amb un trosset dels teus som-
nis crearà un univers fantàstic i 
t’ensenyarà a fer-ho.
T’animes a jugar amb ell?
A càrrec de Dante Sorrentino

SETEMBRE - DESEMBRE 2022

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

Divendres 16, a les 19 h
Masculinitat sense masclisme
Hi ha molts homes que treballen 
per la superació del patriarcat i 
denuncien les desigualtats que 
també els limiten com a perso-
nes. És el cas dels convidats a 
aquesta activitat, que es reunei-
xen al nostre centre cívic per as-
solir aquests objectius. També 
preparen una gran manifestació 
pel 21 d’octubre. Ens parlaran 
de tot això i molt més.
A càrrec d’Homes Igualitaris
Activitat publicada per Youtube

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE     

Dissabte 17, a les 19 h
Aguaceros
A partir d’un recital de poesia 
escenificada que barreja la pa-
raula, el so i les emocions, ens 
aproparem a aquesta obra que 
representa la fugacitat efímera 
d'emocions i contratemps que 
trastorna el nostre ésser. Un ge-
gantí torrent d'aigua, gelada o 
bullint, que no dura més de deu 
segons.
A càrrec del seu autor, Fábulo
Espectacle en castellà 

INAUGURACIÓ DEL CURS   

Dijous 22, a les 18 h 
Tornem a començar!
Org. Grup de Dones en Forma 
de Torre LLobeta

ESCENA OBERTA  
CONCERT JOVE

Divendres 23, a les 19 h 
Malv
L’artista catalanocubana pre-
sentarà els seus temes de latin 
soul i R&B més representatius, 
juntament amb noves incorpo-
racions que apareixen al seu 
segon disc ple d’afro i dan-
cehall, amb una col·laboració 
sorpresa inclosa.
A càrrec de Malv Rivero 

TROBADA

Dijous 29, a les 18 h
Presentació del nou curs 2022·23
Org. Grup de Dones  
Descobreix-te

ACTIVITAT FAMILIAR 

Divendres 30, a les 19 h
CONCERT CORAL
Leonardo da Vinci i El Renaixe-
ment
A càrrec de la coral El Sagrer
Dirigit per Luz Marina Díaz
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OCTUBRE

CICLE SOMRIURE  

Dissabte 1, a les 19 h
Daddy Issues
Aquest terme en anglès indica 
les problemàtiques del  la sín-
drome del pare absent però dit 
d’una forma més guai. Una hora 
de stand up comedy la monolo-
guista resumeix els seus petits 
desastres quotidians, el seu 
punt de vista sobre l’amor i els 
temps moderns. Tocs d’humor 
negre, irreverència, feminisme 
o barbàrie.
A càrrec de Fred Ricamas
Espectacle en castellà

FESTA MAJOR DE  
VILAPICINA I  
TORRE LLOBETA 

Del 6 al 12 d’octubre del 2022
Torna la Festa Major i les se-
ves activitats tradicionals, com 
sempre el Centre Cívic Torre 
Llobeta hi serà present amb un 
seguit d’actes lúdics i familiars 
per celebrar que el barri torna a 
estar de festa.

XERRADA  

Dijous 6, a les 18 h
Homes: volem cuidar la vida
Deconstruint les violències 
masclistes, homes feministes 
per un canvi polític i social.
A càrrec de José María Lozano 
(Homes Igualitaris)
Modera i organitza: Infinita 
Dona

FESTA MAJOR  
EXPOSICIÓ

Del 7 al 28 d’octubre
Penj’Art
Les arts visuals i plàstiques 
són l’eix d’aquesta mostra a 
la qual us convidem per  gau-
dir del talent dels i les artistes 
que tenim més a prop del que 
creiem.
Inauguració divendres 7, 19 h
En col·laboració amb la Biblio-
teca i el Casal de gent gran Vi-
lapicina i la Torre Llobeta

FESTA MAJOR  
EXPOSICIÓ

Del 6 al 13 d’octubre  
Identitat digital
Què és? Per a què serveix? És 
segur? Realment em facilita fer 
tràmits?
A càrrec de Nou Barris Digital

PRIMER ANIVERSARI 
DE TELELLOBETA  

Dissabte 8, 18 h  
Balanç i nova programació
Publicació de la 16a emissió, 
tot encetant la nova tempora-
da després de l’estiu, amb una 
edició especial en què farem 
un repàs del primer any a les 
xarxes. 
Projecte coordinat i impulsat 
per l’equip d’Animació del CC 
Torre Llobeta
Activitat publicada per Youtu-
be.
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FESTA MAJOR  
2n CONCURS DE  
DIBUIX URBÀ 

Dissabte 8, a partir de les  
10 i fins a les 18 h
Dibuixant pel barri de Vilapicina i 
la Torre Llobeta
Descobreix la ruta que hem 
preparat per trobar els punts 
més emblemàtics del barri, 
dibuixa’ls i podràs guanyar un 
premi.
Punt de trobada: Centre Cívic 
Torre Llobeta
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia
Més informació al centre cívic

CERCLE DE DONES 

Dilluns 10, a les 17.30 h
Cap al camí de la coherència 
emocional
Espai d’expressió i reflexió gru-
pal.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

FESTA MAJOR  
XERRADA 

Dimarts 11 a les 12 h
Identitat digital
Què és?  Per a què serveix? És 
segur? Realment em facilita fer 
tràmits?
A càrrec de Nou Barris Digital

TALLER D’ESCRIPTURA 
AUTOBIOGRÀFICA

Dijous 13, 18 h
Escriure a partir de si mateixa
Records, anècdotes, vivèn-
cies, fets que ens han marcat 
i que poden servir-nos per 
conèixer-nos una mica més.
A càrrec de Nelly Villegas
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

FESTA MAJOR  
VISITA GUIADA

Divendres 14, 18 h
De palau medieval a centre cívic
Una visita guiada per descobrir 
com una casa senyorial de fi-
nals del segle XV es converteix 
en un centre cívic. Què va pas-
sar i què passa avui?
Acompanya’ns i deixa’t sor-
prendre!
Col·labora:   
Grup de Dones en Forma

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS  
CONCERT

Dissabte 15, 19 h 
Perdón por el retraso
Després d’una llarga trajec-
tòria com a músic a diverses 
formacions tant de rock, jazz 
com música llatina, per fi pre-
senta el seu primer treball amb 
les seves pròpies cançons: 
algunes plenes de sensibili-
tat, altres d’ironia i sentit de 
l’humor.
A càrrec d’Albert Casanova

ARGUMENTA BCN   

Dijous 20, a les 18.30 h
Aquesta tardor torna el nou cir-
cuit de xerrades i conferències 
#argumentaBCN. En xarxa 
amb quatre centres cívics més, 
reflexionarem sobre la cons-
trucció de la ciutat i l'ús que 
fem del temps.
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CONVERSES EN XARXA

Divendres 21, 19 h
Pobles originaris del Brasil i  
Colòmbia
Tal com vam fer l’any passat 
amb Bolívia, Xile i Equador 
coneixerem la situació dels 
pobles indígenes però aquesta 
vegada del Brasil i Colòmbia a 
través de persones vinculades 
a xarxes de suport a aquests 
col·lectius.
Hi participen Berta Campru-
bí Pàmies, corresponsal de 
La Directa a Amèrica Llatina, 
i Anna Ly professora i artista 
brasilera
Activitat publicada per Youtube

MUNT DE MOTS  

Dissabte 22, 19 h  
13è Festival de Narració Oral 
de Barcelona
Contes de misteri i cementeri
Un grapat d’històries, anèc-
dotes i succeïts, ben divertits, 
situats al País Valencià
Públic adult
A càrrec de Carles Cano

DONES ACTIVES

Dilluns 24, a les 17.30 h
Espai de trobada participati-
va. Reflexionem sobre el llibre 
del Dr. John Gray, Los hom-
bres son de Marte, las mu-
jeres de Venus, una guia per 
entendre’ns millor les dones i 
els homes.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

CELEBREM LA TARDOR 
TEATRE

Dijous 27, 18 h
L’espiral de la vida.
Viure i morir dignament, amb 
diverses expressions artísti-
ques farem un trànsit per la 
vida i la mort. Un espai per 
compartir sensacions, senti-
ments, dubtes i reflexions.
A càrrec de la Cía. de Teatre La 
Foguera
Org. Grup de Dones en Forma

ESCENA OBERTA 

Divendres 28, 19 h
Severa vigilancia 
Aquest grup de teatre amb ca-
pacitats visuals diverses ens 
presenta l’adaptació d’una 
obra de Jean Genet sobre tres 
delinqüents tancats a la ma-
teixa cel·la. 
Direcció: Núria García
A càrrec d’Amanida Teatre 
Espectacle en castellà

DISSABTES FAMILIARS  

Dissabte 29, a les 18 h
Marrameu torra castanyes
Un espectacle que combina 
música, màscara i titelles. Està 
basat en la cançó popular i ens 
ensenya la tradició de la festa 
de la Castanyada a través dels 
seus personatges.
A càrrec de la Cia En clau de 
clown
A partir de 3 anys
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NOVEMBRE
 
ARGUMENTA BCN

Dijous 3, a les 18.30 h
Aquesta tardor torna el nou cir-
cuit de xerrades i conferències 
#argumentaBCN. En xarxa 
amb quatre centres cívics més, 
reflexionarem sobre la cons-
trucció de la ciutat i l'ús que 
fem del temps.

6a EDICIÓ SETMANA 
DE L’HUMOR :)  
CICLE SOMRIURE

Del 4 al 12 de novembre
Aquest novembre novament 
arriba  la Setmana de l’Humor 
al Centre Cívic Torre Llobeta. 
Aquesta edició ve marcada 
pel 20è aniversari d’una de les 
nostres activitats més emble-
màtiques: el Cicle SOMRIURE. 
Un munt d’activitats per riure i 
gaudir.

SETMANA DE L’HUMOR  
EXPOSICIÓ 

Del 4 al 25 de novembre 
20 anys de Somriure… i el que 
ens queda! Grans èxits
Aquest temps ha donat per 
molt, moltes obres, molts artis-
tes, molts cartells, moltes pro-
postes… però sobretot ens ha 
donat per riure, per riure molt.
En aquesta mostra trobareu 
una mica de tot això.
Inauguració divendres 4, 19 h

SETMANA DE L’HUMOR 
SOMRIURE

Dissabte 5, a les 19 h 
Un cabaret per treure’s el barret!
Un espai per a l’humor, el ball, 
la música i els somriures. Els 
diferents números que aniran 
passant ens faran oblidar les 
preocupacions i els neguits del 
dia perquè aquí només tenim 
espai per a les rialles i el bon 
humor!
A càrrec de grups i artistes re-
sidents al CC Torre Llobeta

CERCLE DE DONES

Dilluns 7, a les 17.30 h
Atenció, consciència i canvi
Espai d’expressió i reflexió gru-
pal.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

SETMANA DE L’HUMOR 
TALLER

Dimecres 9, a les 19 h
Relat d’humor
Un taller per aprendre a utilit-
zar un munt de recursos com 
els jocs de paraules, la imagi-
nació, la paradoxa, els perso-
natges estereotipats, etc. Tot 
plegat ens ajuda a connectar 
amb l'absurditat de les situa-
cions serioses. 
A càrrec de Nelly Villegas

SETMANA DE L’HUMOR 
TALLER DE  
TEATRE-CLOWN

Dijous 10, a les 18 h 
Amb molt humor
Una proposta per divertir-nos 
mitjançant  múltiples jocs fí-
sics, exercicis i improvisacions 
individuals i grupals.
A càrrec d’Escuela Ambulante 
de Teatro
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te
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SETMANA DE L'HUMOR 
A PROPÒSIT DE L’EXPO 
XERRADA COL·LOQUI 

Divendres 11, a les 19 h
Com ha canviat l’humor al 
llarg d’aquests vint anys del 
SOMRIURE?
Riem ara del mateix que ho 
fèiem abans?  L’humor ha de 
tenir límits? Cal seguir reivin-
dicant l’humor com a eina per 
transformar el món?
Amb la presència de fundadors 
i participants del Cicle Somriu-
re

SETMANA DE L’HUMOR   
SOMRIURE

Dissabte 12, a les 19 h 
Maldito Karma
Un Ravalenguas cuinat amb 
comèdia i passió, impro i 
poesia urbana.
A càrrec de Rocío Raval
Espectacle en castellà

ARGUMENTA BCN

Dijous 17, a les 18.30 h
Aquesta tardor torna el nou cir-
cuit de xerrades i conferències 
#argumentaBCN. En xarxa 
amb quatre centres cívics més, 
reflexionarem sobre la cons-
trucció de la ciutat i l'ús que 
fem del temps.

CONVERSES EN XARXA

Divendres 18, a les 19 h
Som prou solidaris amb els re-
fugiats?
Guerres i violacions sistemàti-
ques dels drets humans fan 
que milions de persones hagin 
de fugir de casa seva arriscant 
la seva pròpia vida i la dels 
seus, tal com també va pas-
sar en el seu moment al nostre 
país. Parlarem de les realitats 
d’aquestes persones, com les 
ajuden algunes entitats i com 
podem ajudar també nosaltres.
Hi participen representants de 
9barris Acull i Stop Mare Mor-
tum / SHB
Activitat publicada per Youtube

RAP AMB VALORS 
CONCERT JOVE  

Divendres 18, a les 19 h
De donde vengo
El raper terrassenc ens pre-
senta el seu darrer disc que 
vol trencar tòpics i estereotips 
sobre la immigració.
A càrrec de Mohi Lee
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CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS  
BARCELONA BLIND 
CONCERTS

Dissabte 19, a les 19 h
Blind Reverendo
Aquest és un dels concerts 
organitzats per l'Associació 
Discapacitat Visual Catalunya: 
B1 + B2 + B3, amb el suport 
de l'Ajuntament i la Xarxa de 
Centres Cívics de Barcelona, 
per promoure l'oferta cultural 
inclusiva.

DONES ACTIVES

Dilluns 21, a les 17.30 h
Espai de trobada participativa.
Dinàmica de grup al voltant de 
l’humor: un espai per descon-
nectar de les preocupacions i 
gaudir dels beneficis del riure.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

DIA INTERNACIONAL 
PER L’ERRADICACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES 

Dijous 24, a les 18 h
Gimcana: li donem la volta a la 
violència masclista
A càrrec dels grups de dones 
de Torre Llobeta i convidades 
Org.Infinita Dona

DISSABTES FAMILIARS 
CONTES I CANÇONS

Dissabte 26, a les 18 h
A la recerca de tresors
Amb l’ajuda de les paraules 
i de la música d'un ukelele 
sortirem a trobar totes les co-
ses maques que amaguen els 
contes.
A càrrec de  
Julia Pérez Folgueira
Per a infants a partir de 4 anys

DESEMBRE 

CAMPANYA SOLIDÀRIA
Recollim joguines per als nens i 
nenes d’Ucraïna
De l’1 al 30 de desembre 
El Centre Cívic Torre Llobeta 
enguany volem recollir jogui-
nes per als infants de les famí-
lies refugiades i ajudar a obli-
dar els horrors de la guerra. 
Podeu portar les joguines, que 
han de ser noves, dins l'horari 
habitual del centre.
En col·laboració amb 
l’Associació Ucraniana Djerelo 
(Nou Barris)

ARGUMENTA BCN

Dijous 1, a les 18.30 h
Aquesta tardor torna el nou cir-
cuit de xerrades i conferències 
#argumentaBCN. En xarxa 
amb quatre centres cívics més, 
reflexionarem sobre la cons-
trucció de la ciutat i l'ús que 
fem del temps.
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EXPOSICIÓ 

Del 2 al 23 de desembre
Viatge a través de les postals 
publicitàries
Aquestes targetes, recollides 
durant més de trenta anys, ens 
transporten per un recorregut 
que va des de la retrospectiva 
històrica fins a l’actualitat pas-
sant per la crítica social i les 
expressions artístiques.
A càrrec de Rosa Julià
Inauguració divendres 2 a les 
19 h

CICLE SOMRIURE 

Dissabte 3, a les 19 h 
Macondo, aires del Carib
Un viatge per l’univers literari 
del mestre de les lletres Ga-
briel García Márquez, en el 
40è aniversari del seu Premi 
Nobel. Una selecció d’històries 
diverses en què la màgia, la 
tendresa i la cruesa es barre-
gen amb personatges estrafo-
laris. Un homenatge a Gabo i 
el seu Macondo, un lloc on les 
papallones grogues presagien 
amors contrariats i on passen 
tantes coses meravelloses que 
ni en una vida sencera ens 
deixaran de sorprendre. 
A càrrec de Li Morenita

CERCLE DE DONES

Dilluns 12 , a les 17.30 h
L’autoconfiança com a pilar fo-
namental en les relacions so-
cials
Espai d’expressió i reflexió gru-
pal.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

TEATRE 

Dijous 15, a les 19 h
Contado por ellas (Republica-
nas y Antifranquistas)
Un homenatge a les dones 
que van viure la Guerra Civil, 
la postguerra i el franquisme. 
A partir d'entrevistes i la docu-
mentació recollida, ens parlen 
de la vida als refugis durant els 
bombardejos, la vida de les 
dones a les presons, la dona 
treballadora a la postguerra, 
les represàlies, les fosses co-
munes, l'exili…
L'obra ha rebut la Nominació 
a la Millor Autoria Revelació 
als Premis Max 2021, finalista 
a CeNIT 2020 de Sevilla i ha 
estat seleccionada al Festival 
Mujeres en escena de Colòm-
bia, entre d’altres
A càrrec de Bea Insa & La Pa-
checa Collective 
Org. Associació de Voluntaris 
de Torre Llobeta
Espectacle en castellà
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RECITAL  

Divendres 16, 17 h
Poemes per Nadal
A càrrec del Grup de Poetes de 
Torre Llobeta

XERRADA

Divendres 16, a les 19 h
Amor: una revolució pendent.
Una mirada més enllà de l’ es-
fera personal, privada o íntima. 
A càrrec de José María Lozano 
(Homes Igualitaris)
Modera i organitza: Infinita Dona

CONVERSES EN XARXA 

Divendres 16, a les 19 h 
Antologia de Converses
Fi de cicle i aprofitem per fer 
balanç dels temes tractats, tot 
fent un repàs dels moments 
més interessants d’aquesta 
activitat, que ens ha apropat 
a les xarxes de solidaritat per 
ensenyar-nos altres maneres 
de veure i viure la vida. 
Activitat publicada per Youtu-
be.

CICLE DE CANÇÓ  
INTERCULTURAL  
TROBEM-NOS 
CONCERT 

Dissabte 17, 19 h
Imad i amics
Provinent de la ciutat marroqui-
na de Kenitra i resident a Bar-
celona des del 2008 de segui-
da va començar a l'associació 
RAI a treballar amb la música 
com a eina d'integració social, 
creà un espai de formació i 
creació musical al barri de la 
Ribera amb nois magribins 
i des de fa anys és mestre al 
projecte Orpheus XXI de Jordi 
Savall. Ens presentarà el seu 
repertori amb alguns amics 
convidats.
A càrrec d’Imad Amrah

DONES ACTIVES

Dilluns 19, a les 17.30 h
Espai de trobada participativa. 
Karaoke! Tarda de diversió, riu-
res i humor amb cançons de 
sempre.
Org. Grup de Dones Desco-
breix-te

FESTA DE NADAL 

Dijous 22, 18 h
¡Qué me van a hablar de amor!
Tangos, boleros i altres con-
tes.
A càrrec d’Ana Reich i Clau-
dio César
Presentació de la revista LA 
VEU, edició núm. 79. 
Org. Assoc. Dones en Forma i 
Dones Descobreix-te

CASALET NADAL  

Dies 27, 28 i 29 a les 18 h
Hem pensat un munt 
d’activitats per fer aquests 
dies amb els infants.  Juga-
rem, farem manualitats, expli-
carem contes i ens ho passa-
rem molt bé!
A partir de 4 anys
Vegeu programació específi-
ca
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DONES

Grup de Dones Descobreix-te (dilluns de 17.30 a 19 h) 
Vegeu programació específica. Activitats gratuïtes. Cal inscrip-
ció prèvia
Grup Infinita Dona (consulteu dia i horari)
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 la lectura; al llarg de la tardor 
repassarem la vida i les obres més emblemàtiques de Gabriel 
García Márquez.
Avui parlem de...  (dimecres de 10 a 11,30 h) 
Un espai per conversar, debatre i compartir Voluntaris de Torre 
LLobeta
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. Llibre i 
quadern de treball: Los cuatro acuerdos. Un libro de sabiduría tolteca. 
Dr. Miquel Ruiz

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)
Coral Kalyna  (divendres de 19 a 21 h)
Coral DodeDones (dimecres de 18.30 a 20 h)

SALUT I ESPORT

Grup d’iniciació al Running, Voluntaris de Torre Llobeta 
(dimarts de 18 a 19 h)
Passejades, Voluntaris de Torre Llobeta 
(1r i 3r divendres de mes a les 10 h)
Sport Ciclista (horari a consultar)

GRUPS I ENTITATS de Torre Llobeta
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JOVES

Escuela Internacional de Hip Hop Urbano de 
BCN (EIHHU BCN) 
Old Days (Horari a consultar)
Grup de ball de K- POP
TELELLOBETA Projecte jove, participatiu, que podeu trobar a 
YouTube i a les nostres xarxes.  Més informació i propostes a 
telellobeta@gmail.com 

INICIATIVA SOCIAL

Associació Homes per la igualtat 
(dia i horari  a consultar)
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)
Grup de patxwork, Voluntaris de Torre Llobeta
(dijous de 10 a 12 h)

GRUPS EN RESIDÈNCIA

La foguera, companyia de teatre espontani
Cia Peixospeixeres
Dante Sorgentini

SERVEIS

ROBA AMIGA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL
(Recollida de roba)

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

VILA VEÏNA

Ets cuidadora o cuidador de la teva parella, familiar o d’una 
persona propera?
Des de VilaVeïna, un nou servei gratuït de l’Ajuntament de Barce-
lona, que està molt a prop teu, et podem ajudar.
Hi trobaràs informació i orientació sobre ajudes, prestacions, ser-
veis i propostes que existeixen al barri i a la ciutat per ajudar a 
cuidar i cuidar-te.
Telèfon de contacte del servei Vila Veïna a Torre Llobeta: 
622 76 22 40
vv_vilapicina@bcn.cat
Horari d’atenció a la ciutadania 
(sense cita prèvia):
Matins:
Dimarts i dijous de 9:30 a 13:15
Tardes:
Dilluns i dimecres de 16 a 19:45

18



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 a 21.30 h


