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• 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 2022 i prorrogats per al 2023.
• Tingueu cura de les vostres pertinences. 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.

A la taquilla inversa (TI) l’espectador és qui decideix , un cop vista l’obra, pagar el que 
consideri oportú i just. És un exercici de responsabilitat i maduresa on l’espectador ha 
de tenir en compte que la producció i exhibició d’un espectacle 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 estableix el preu de l’entrada. 

* En cas de no poder-se celebrar a porta oberta, podreu seguir els actes a través 
de les xarxes socials via streaming.

EXPOSICIÓ REFUGIATS
Ucraïna, conflicte obert

DEL 28 DE MARÇ AL 28 
D’ABRIL
Vestíbul planta baixa

EXPOSICIÓ
RESILIENTS 
De la dificultat a 
l’oportunitat 

DEL 3 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
PRIMERA PLANTA. ESPAI B

CICLE EGIPTE LA MOMIFICACIÓ 
A L’ANTIC EGIPTE

DIMECRES, 12 D’ABRIL
A LES 18.30 H 

PRESENTACIÓ REFUGIATS
Ucraïna, conflicte obert

DIJOUS 13 D’ABRIL 
A LES 18.30 HORES

SANT JORDI JAZZ EL BOSQUE. EDU 
CABELLO QUARTET

DIJOUS, 20 D’ABRIL 
19.30 HORES

RECERCA BIOMÈDICA CÀNCERS 
GINECOLÒGICS

DIMARTS 25 D’ABRIL 
A LES 18 H

VIU LA MÚSICA D’TAKITO JAM DUO 
DIJOUS, 27 D’ABRIL
A LES 19 H

ABRIL

Fotografia de portada: Adeline. Concert 
 Programa Diversitats (22 de juny)
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AGENDA AGENDA

EXPOSICIÓ CONSCIÈNCIA
DEL 3 AL 29 DE MAIG 
VESTÍBUL PLANTA BAIXA

ARGUMENTA BCN ENTRE LA PAU I LA 
VIOLÈNCIA

DIMECRES, 3 DE MAIG
A LES 19 H

EXPOSICIÓ AIRE LLIURE
DEL 8 AL 29 DE MAIG
ESPAI B

CICLE MEMÒRIA 
HISTÒRICA 

70 ANYS DE METRO A 
NAVAS 

DIMARTS, 9 DE MAIG
18.30 H

CALIDOSCOPI 
CULTURAL

LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ 
TALLER DE MUNTAGE 

DEL 9 DE MAIG AL 2 DE JUNY 
DIMARTS I DIVENDRES 
DE 18 A 20.30 H

CINEFÓRUM. 
CINEMA I EDUCACIÓ CAPTAIN FANTASTIC 

DIMECRES, 10 DE MAIG 
A LES 17 H

VIU LA MÚSICA SAFFRAN!
DIJOUS, 11 DE MAIG 
A LES 19 H

DIVESITATS CULTU-
RALS
SEMINARIS

AUX FOURNEAUX!      
  
Vine a parlar i cuinar en 
francès.

DISSABTE, 13 DE MAIG
DE 10.30 A 13.30 H

CICLE EGIPTE FINE ARTS DE BOSTON
DIMARTS, 16 DE MAIG
A LES 18.30 H 

ARGUMENTA BCN JUSTÍCIA SOCIAL 
DIMECRES, 17 DE MAIG
A LES 19 H

TEATRE DE PROP LA BONA GERMANOR
DIVENDRES, 19 DE MAIG
A LES 19 H

RECERCA BIOMÈDICA CONTROL DE 
MOSQUITS A LA CIUTAT

DIMARTS 23 DE MAIG 
A LES 18 H

VIU LA MÚSICA NIT DE BROADWAY
DIVENDRES, 26 DE MAIG
A LES 19 H

ARGUMENTA BCN I DESPRÉS DE LA 
GUERRA, QUÈ?

DIMECRES, 31 DE MAIG
A LES 19 H

TEATRE DE PROP

DESCANSA 
EN PAU  
  
D’Albert Capel

DIVENDRES, 2 DE JUNY 
A LES 19 H

EXPOSICIÓ PIERRE MARQUÈS
DEL 5 AL 30 DE JUNY 
VESTÍBUL PLANTA BAIXA

ARGUMENTA BCN
EUSKADI. 
DESMILITARITZAR 
LA MENT 

DIMECRES, 7 DE JUNY
A LES 19 H

CONCERTS

CHANSON QUEER 
 
ALESSIO ARENA I 
ISABELLE LAUDENBA

DIJOUS,  8 DE JUNY 
A LES 19 H 

DIVESITATS 
CULTURALS

SEMINARIS
MÀQUINA DE COSIR
DISSENYA EL 
TEU BIKINI 

DISSABTE, 10 DE JUNY
DE 10 A 13.45 H

CICLE EGIPTE JEAN-FRANÇOIS 
CHAMPOLLION

DIMECRES, 14 JUNY
A LES 18.30 H 

DIVESITATS 
CULTURALS

LES INFANTS 
TERRIBLES

DIJOUS, 15 DE JUNY 
A LES 19 H 

DIVESITATS 
CULTURALS

LA IL·LUSTRACIÓ I 
LES DONES

DIMARTS, 20 DE JUNY 
A LES 18.30 H

DIVESITATS 
CULTURALS ADELINE 

DIJOUS, 22 DE JUNY 
A LES 19 H 

DIVESITATS 
CULTURALS

SEMPRE ENS 
QUEDARÀ  PARÍS: 

El París dels 
escriptors i artistes 

DIMARTS, 27 DE JUNY 
A LES 18.30 H

VIU LA MÚSICA EXTRACTES DE 
l’ÒPERA CARMEN 

DIJOUS, 29 DE JUNY 
A LES 19 H

MAIG JUNY
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EXPOSICIONS EXPOSICIONS

REFUGIATS
Ucraïna, conflicte obert

DEL 28 DE MARÇ AL 28 D’ABRIL
Vestíbul planta baixa

Les fotografies escollides mostren amb exactitud, i des 
d’una mirada sensible i crítica, els estralls de les guerres 
i pretenen posar rostre al qual sovint es parla amb xifres. 
Un recull de cinc fotoperiodistes, per tal de diversificar 
la mostra de la problemàtica dels refugiats i per donar 
peu a reflexionar sobre la diferència de tractament que 
els mitjans donen entre el conflicte d’Ucraïna i d’altres 
conflictes, com Lesbos o Líbia.

A càrrec dels fotoperiodistes: David Melero, Marc Sa-
nye, Alfons Cabrera, Lorena Sopena i Pau de la Calle.

Xerrada presentació: Dijous 13 d’abril a les 18.30 hores

RESILIENTS 
De la dificultat a l’oportunitat

DEL 3 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
Primera Planta. Espai B

Testimonis de superació acompanyats de fotografies. Re-
lats de persones de diferents edats i situacions, que ens 
conviden a viure amb una aptitud positiva malgrat les di-
ficultats de la vida, aquesta actitud es doncs la definició 
que porta per títol aquesta exposició, resistir i afrontar 
situacions traumàtiques amb resiliència; amb la millor de 
les actituds possibles.  

Fotografies i textos: César Marcos
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EXPOSICIONS EXPOSICIONS

CONSCIÈNCIA

DEL 3 AL 29 DE MAIG 
Vestíbul planta baixa

El pretext de la mostra és reflexionar sobre l’actual era on 
estem vivint. “Sense cap intenció d’entrar a catastrofis-
mes, em preocupa l’apatia en la què viu la societat en ge-
neral, interessant-se només per qüestions epidèrmiques 
que només afecten de forma individual i a curt termini”. 
Qüestionar el món que li quedarà a les generacions que 
ens succeeixin. Les pintures estaran basades en l’abs-
tracció d’elements de la natura com a paisatges marítims, 
albes i postes de sol en diferents entorns extrems, com 
a tempestes i paisatges àrids, inquietants nebuloses... 
Imatges amb molta força i expressió, realitzades amb tèc-
nica mixta i molt matèriques. S’empraran també materials 
poc comuns com la pintura asfàltica.

A càrrec de Pep Ribé, artista plàstic.

PIERRE MARQUÈS

DEL 5 AL 30 DE JUNY 
Vestíbul planta baixa

Pierre Marquès (Béziers, França, 1970) resideix a Barce-
lona des de fa més d’una dècada i porta anys treballant 
amb la prolífica sèrie de kalashnikovs. La seva obra recull 
pintura amb plantilla, dibuix clàssic, poemes visuals, foto-
grafia i vídeo. En 1991 va presentar la seva primera ex-
posició en Nîmes (França). Des de llavors ha exposat en 
diferents galeries i museus de França, Espanya i el Japó. 
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VIU LA MÚSICA

EL BOSQUE  
EDU CABELLO QUARTET
SANT JORDI JAZZ 

TI

DIJOUS, 20 D’ABRIL 
19.30 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

“El Bosque” és un projecte artístic que combina música i 
arts plàstiques en un concert amb pintura en viu. Té com 
a eix central una història de ficció, en la qual un perso-
natge sense nom s’enfronta a un problema crucial en la 
seva vida. Cadascuna de les escenes d’aquesta història 
es correspon amb una composició musical original, for-
mant una suite de 7 parts. L’absència de llenguatge parlat 
atorga a l’espectador una gran llibertat d’interpretació. 

Intèrprets: Edu Cabello, saxofon alt, flauta travessera i 
composició; Eddie Mejía, guitarra; Adrià Claramunt, ba-
teria; David Muñoz, contrabaix i Irene Solé, artista plàstica.

VIU LA MÚSICA

D’TAKITO JAM DUO   
TI

DIJOUS, 27 D’ABRIL
A les 19 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

Les seves interpretacions de música clàssica, música del 
segle XX i del romanticisme van de bracet amb música 
dins dels llenguatges del jazz, tango, candombe, bossa 
nova, i alguns corrents del Orient Mitjà. Així, D’Takito 
JamDuo explora més enllà dels límits estètics imposats 
en contra de la fusió i la fissió artística entre diversos 
gèneres musicals. Les seves interpretacions, improvisa-
cions i arranjaments propis els han portat a escenaris 
d’Alemanya, França, Suïssa, Portugal, Espanya, Armènia 
i Mèxic, entre altres.

Intèrprets: Gervasio Tarragona, clarinet i Sergio Escale-
ra, piano
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NIT DE BROADWAY     
TI

DIVENDRES, 26 DE MAIG
A les 19 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

Un recital dedicat als més coneguts duos i cançons dels 
musicals de Broadway, standards de jazz i grans clàssics 
de la cançó americana, de la mà de la soprano Romina 
Krieger, el baríton Luca Groppo i el pianista i tenor Gra-
ham Lister. Un recorregut musical al voltant de grans au-
tors, escoltant els millors èxits com El fantasma de l’òpe-
ra, o Porgy and Bess Oh, lady, be good.

Intèrprets: Romina Krieger, soprano; Luca Groppo, barí-
ton I Graham Lister, tenor I piano.

VIU LA MÚSICA VIU LA MÚSICA

EXTRACTES DE l’ÒPERA CARMEN DE BIZET   
TI

DIJOUS, 29 DE JUNY 
A les 19 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

La directora d’escena i divulgadora musical Maria Vo-
ronkova guiarà l’espectador en aquesta vetllada màgica, 
explicant la trama i els personatges. Carmen,  estrenada 
a París el 1875, trenca amb les convencions Operístiques 
de l’època, fet que va commocionar i va escandalitzar a 
les seves primeres audiències, i va rebre valoracions ne-
gatives de la majoria dels crítics. Avui però sens dubte es 
una de les Operes més representades i aclamades. 

Intèrprets: Romina Koeger, soprano i directora artística.
Facundo Muñoz, tenor. / Juan Carlos Esteve, baríton / 
Pianista, Olga Kobekina / 
Directora d’escena: Maria Voronkova

Amb la participació extraordinària del: Cor de l’ Òpera 
de Terrassa
Director del cor: Juan Carlos Esteve

F
ot

og
ra

fia
: N

it 
de

 B
ro

ad
w

ay

F
ot

og
ra

fia
: R

om
in

a 
K

oe
ge

r



14 15

AIRE LLIURE 

DEL 8 AL 29 DE MAIG
Espai B

Recull de treballs realitzats pels membres del grup de 
gent gran del casal de Navas. Pintures i apunts utilitzant 
la tècnica de l’aquarel·la, que permet dota de  lluminosi-
tat i espontaneïtat, pigments o tintes, emprant el blanc 
del mateix paper com un recurs cabdal d’aquesta tècnica 
artística ancestral.

A càrrec del Grup d’aquarel·la del Casal de la Gent Gran 
De Navas

FESTA MAJOR FESTA MAJOR

CICLE MEMÒRIA HISTÒRICA 

70 ANYS DE L’ARRIBADA DEL METRO A NAVAS 
G

DIMARTS, 9 DE MAIG
18.30 h
Activitat gratuïta amb entrada lliure. Aforament limitat.

El mes de maig farà setanta anys de l’arribada del Me-
tro a Navas. Explicarem com es va gestar l’arribada del 
Metro, els seus projectes, els seus plans i les diferents 
propostes per fer arribar el transport públic al barri i les 
seves prolongacions a Horta i Sant Andreu.

A càrrec: d’Alfred Puig, Membre del Grup de memòria 
històrica de Navas.
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CINE FÓRUM. 
CINEMA I EDUCACIÓ
CAPTAIN FANTASTIC  

G

DIMECRES, 10 DE MAIG 
A les 17 h
Activitat gratuïta amb entrada lliure. Aforament limitat.

Una família poc convencional Ben Cash (Viggo Morten-
sen) i la seva parella, Leslie (Trin Miller), han creat un 
campament autosuficient fet a mà per ells, Ben ensenya 
als seus sis fills les habilitats que necessiten per sobre-
viure al bosc, a més de proporcionar-los una rigorosa 
educació física i intel·lectual. Però quan una tragèdia fa-
miliar obliga els Cash a tornar a la societat.

Inici debat: 19.00 h

En quins espais i com aprenem? Què entenem per “apren-
dre”? Amb la projecció d’aquesta pel·lícula i posterior fò-
rum debatrem sobre diferents formes d’entendre el món de 
l’educació amb l’acompanyament d’Antonia Salazar, pro-
fessora que va ser coordinadora de l’Espai d’Inclusió i For-
mació Casc Antic.  A través de dinàmiques participatives 
compartirem opinions sobre els diferents tipus d’intel·ligèn-
cies i quines es valoren més en la societat en la que vivim. 

Organitza: Comissió Inclusió - PDC Navas ( CATF, EIM, 
Menjador Social Navas, em2o, PES Navas, T’Acompanyem, 
CAP Maragall, CSS Garcilaso, Arep per la salut mental).

16 17

FESTA MAJOR FESTA MAJOR

SAFFRAN!       
A Sweet and Sweat Music Show

G

DIJOUS, 11 DE MAIG 
A les 19 h
Activitat gratuïta amb entrada lliure. Aforament limitat.

Saffran! és un laboratori de fusió músic-teatral atret pel 
joc i la improvisació. Oferim un concert teatralitzat, en el 
qual la posada en escena acompanya a una entusiasta 
mescla de ritmes, llengües i melodies, tant originals com 
tradicionals.
Musicalment, ens interessa explorar la creació d’un re-
pertori sense etiquetes, jugant amb les textures de veu, 
acordió, guitarra, violoncel, violí i percussió, ajuntant en 
una línia imaginària al Mediterrani, Europa de l’Est i Llati-
noamèrica, universos als quals sentim que pertanyem en 
igual mesura. Teatralment, ens fascina la possibilitat de 
destacar els moments més onírics, desballestats i melan-
còlics, per a portar-nos al públic de passeig per aquest 
viatge entre espècies i espais músic-teatrals.

Intèrprets: Francesca Frigeri / Itàlia. Veu, percussió menor 
i tetera
Manu Barandiarán / Páis Basc. Cello i cors
Bartolomeo Barenghi / Itàlia. Guitarra, tiple, percussió i cors
Ofer Ronen / Israel. Guitarra i cors
Raphael Giraud / França. Acordió, melòdica, percussió, 
acudits i cors
Arnim Scheidel / Àustria. Violí, mandolina, cafetera i cors
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LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ 
TALLER DE MUNTAGE     

G

DEL 9 DE MAIG AL 2 DE JUNY 
Dimarts i divendres de 18 a 20.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció a partir 17 d’abril.

El cicle Calidoscopi cultural ens proposa una experiència 
immersiva en el món del cinema i de les arts audiovisuals 
durant aquest 2023. En una completa programació apama-
da entre els serveis i equipaments del Districte de Sant An-
dreu, així com de la pròpia administració local, durant els 
mesos de març, abril, maig i juny ens centrarem en treballar 
i analitzar tot el potencial cinematogràfic dels nostres barris.

En el taller de Muntatge recollirem tot el material que 
hauran gravat els participants en el taller de direcció 
i li donarem forma a través de l’aprenentatge en les di-
ferents tècniques d’edició audiovisual. Disposarem d’un 
equip especialitzat per treballar en la peça final que serà 
estrenada per a tot el públic, fent que cada detall quedi 
perfectament encaixat i llest per a exhibir com qualsevol 
altre curtmetratge audiovisual professional. Si t’agrada el 
cinema i vols aprendre com es munta un contingut audio-
visual, aquest és el teu taller!
 
Inscripcions: a partir del 17 d’abril a les 9.30h a través de 
la web ccnavas.cat  presencialment a la recepció del centre.

CALIDOSCOPI CULTURAL.  CICLES I CONFERÈNCIES

ARGUMENTA BCN Primavera 2023    
SG

La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona continua amb 
el cicle de conferències i xerrades als barris: l’Argumenta 
BCN, on persones expertes en diferents matèries com-
partiran coneixements amb una mirada crítica i amb la 
voluntat de provocar noves preguntes i generar diàleg. 

Vivim en conflicte: construir la pau dia a dia
La violència pot tenir múltiples formes, des de la violència 
física o la guerra, a les violències estructurals o simbòli-
ques, que són expressions de les desigualtats. En aquest 
sentit, la pau, entesa no com a absència de guerra, sinó 
com una pau substantiva, és el camí a seguir per cons-
truir la justícia social.

Activitat gratuïta amb inscripció.   
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ENTRE LA PAU I LA VIOLÈNCIA, 
UNA APROXIMACIÓ A LA IDEA DE CONFLICTE

DIMECRES, 3 DE MAIG
A les 19 h

Aquesta sessió la plantegem com una base teòrica pel 
conjunt del cicle en què poder explorar els tres conceptes 
claus sobre què treballem: Què és la violència? Què és la 
pau? Què és el conflicte i com ens hi relacionem?

JUSTÍCIA SOCIAL DAVANT 
LES VIOLÈNCIES ESTRUCTURALS

DIMECRES, 17 DE MAIG
A les 19 h

Hi ha veus que plantegen que ‘pau’ és un sinònim de ‘justí-
cia social’, que seria allò a què aspiraríem en la lluita contra 
les violències estructurals, ja siguin en la distribució dels 
recursos o la discriminació de les persones, i reflexionar 
sobre què significa i com es construeix la justícia social.

I DESPRÉS DE LA GUERRA, QUÈ?

DIMECRES, 31 DE MAIG
A les 19 h

Quan s’abaixen les armes, el conflicte muta i planteja nous 
reptes. Volem aprofundir en els processos i mecanismes 
de negociació, reparació i justícia necessaris per construir 
contextos de pau estables i per al conjunt de la ciutadania.

DESMILITARITZAR LA MENT 

DIMECRES, 7 DE JUNY
A les 19 h

“ja que les guerres naixen en la ment de les persones, és en la 
ment de les persones on han d’erigir-se els valors de la pau”.

LA BONA GERMANOR     
TI

DIVENDRES, 19 DE MAIG
A les 19 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

La “Bona Germanor” és l’escola que va fundar l’Avi Lluc. 
Formada per grandíssims professionals que continuen 
amb el seu llegat i els seus valors de pluralitat, respecte 
i tolerància i on regna la companyonia, la professionali-
tat i el bon ambient. Segur? Els problemes creixen quan 
des del Patronat retallen el pressupost, la directora està 
a punt de jubilar-se i els egos i les ombres fan que en 
aquest claustre volin les punyalades. Només l’Avi Lluc po-
drà solucionar les coses!

Companyia: Bakestei Teatre
Text i Direcció: Xavi Morató 
Actuen: Marga Loriente, Javier Petrirena, Jordi Piqué, 
Jóse Portolés, Sacra Romero i Juan Barranco.
Companyia: Bakestei Teatre
Durada: 90 min 
Idioma: castellà/català

CICLES I CONFERÈNCIES TEATRE DE PROP
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DESCANSA EN PAU
D’Albert Capel

TI

DIVENDRES, 2 DE JUNY 
A les 19 h
Activitat amb taquilla inversa i inscripció. 

En Pau és un atractiu investigador secret, ha de resol-
dre un cas d’assassinat que porta de corcoll als Mossos 
d’esquadra, un succés tèrbol de la fosca ciutat on ens 
trobem. Atractives dones i sospitosos personatges inten-
ten esguerrar la brillant feina de l’investigador. O potser 
no té res a veure aquesta història amb el que passarà a 
escena? Qui sap amb Vada Retro Teatre?

Companyia: Vada Retro Teatre
Intèrprets: vuit actrius/ actors 
Gènere: Comèdia
Durada: 90 Minuts
Idioma: Català
Edat Recomanada: Totes Les Edats
Durada: 105 min

OH LÀ LÀ! 
C’EST MAGNIFIQUE!

La seva influència ha forjat moltes expressions tant cultu-
rals com polítiques a Europa i en el món sencer. França 
va estendre la il·lustració així com els valors encarnats 
pel lema de la República Francesa (Liberté, Égalité, Fra-
ternité) i la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, 
són un llegat que la humanitat. La seva capital París, es 
sens dubte referent de la moda, la gastronomia, l’art i l’ 
arquitectura. Durant aquest trimestre tindrem la oportuni-
tat de descobrir escriptors, artistes i pensadors així com 
musca en directe d’artistes establers a la ciutat comtal 
amb forts lligams amb la cultura francesa.

Benvingudes i benvinguts al diversitats França!
 

TEATRE DE PROP DIVESITATS CULTURALS 
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LA IL·LUSTRACIÓ I LES DONES
G

DIMARTS, 20 DE JUNY 
A les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció.

És ben cert que la Il·lustració, moviment cultural i polític 
originat a França el segle XVIII, va servir de motor per a la 
modernitat occidental. Però quin paper van jugar en l’ex-
tensió del moviment cultural? Què en pensaven els au-
tors il·lustrats més emblemàtics al respecte -ens referim 
a Voltaire, Diderot o Rousseau, per exemple? La Il·lus-
tració va resultar emancipadora per a les dones també? 
Per tal de respondre aquestes qüestions ens cal recordar 
les figures de personatges com ara Emilie du Châtelet o 
Olympe de Gouges.

A càrrec de: Xosé M. Díaz Fouces, Llicenciat En Filosofia

SEMPRE ENS QUEDARÀ PARÍS:    
El París dels escriptors, artistes 
i la generació perduda

G

DIMARTS, 27 DE JUNY 
A les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció.

París és probablement la ciutat més literària del món: la 
llar de Victor Hugo, Zola, el surrealisme i tants d’altres es-
criptors. Però també va ser l’escenari de part de les vides 
i obres de molts escriptors i artistes: Ernest Hemingway 
(1899-1961, EUA), escriptor i reporter americà, hi treballa 
de corresponsal estranger a principis dels anys 20. Francis 
Scott Fitzgerald (1896-1940, EUA), escriptor americà, tam-
bé passa els anys 20 entre París i la Riviera francesa. Allà 
entren en contacte amb el cercle d’intel·lectuals i artistes 
expatriats: Ezra Pound, Pablo Picasso, James Joyce, Ger-
trude Stein…Gerda Taro i Robert Capa van immortalitzar 
París amb les seves càmeres Leica i Rolleiflex.

DIVESITATS CULTURALS DIVESITATS CULTURALS 
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MÀQUINA DE COSIR 
DISSENYA EL TEU BIKINI 

P

10 DE JUNY
Dissabte de 10 a 13.45 h
Preu: 22.90 € (1 sessió)
Material: 10 €
A càrrec de: Marisol Saavedra

75 anys del conjunt de bany més explosiu de la moda 
Parisina. 
Tot i que aquest conjunt de bany de dues peses ja és feia 
servir en l’antiguitat, el seu redisseny i popularitat arri-
baria però molts segles després.  El creixent interès per 
l’oci en les zones costaneres, durant l’època victoriana, 
anar aplanant el terreny el famós ‘bikini’ que veié la llum 
finalment el 1946 de la mà del dissenyador francès, Louis 
Réard, que es consolidar ràpidament en les següents dè-
cades. En aquest taller aprendràs a fer un biquini fol-
rat (top/calça) a partir de patrons pre-establerts (Top: 
85 a 120 / Calça: 34 a 52). Treballarem amb teixit elàs-
tic i t’ensenyarem a engomar tots les peces.
Calen el següents coneixements de  màquina de cosir: 
enfilar, fer “canilla” i puntada recte i zig-zag. Cal dur mà-
quina de cosir, costurer bàsic (fil, agulles, agulles de mà-
quina, tisores de teixit, tisores de paper, descosidor, guix 
de teixit, centímetre) i paper de patró. El suplement de 
material inclou: teixit de lycra, folre de bany i gomes.
 

SEMINARIS SEMINARIS

AUX FOURNEAUX!     
Vine a parlar i cuinar en francès.

P

13 DE MAIG
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Preu: 18.30 € (1 sessió)
Material: 5 €
A càrrec d’: Océane Luguern

Vine a cuinar mentres practiques el francès. Farem una 
“ratatouille” i les “panisses” (patates fetes amb farina de 
cigrons al forn, plat típic de Nice). Calen coneixements 
bàsics de comprensió i conversa en francès. Cal dur da-
vantal i tapers
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CHANSON QUEER     
ALESSIO ARENA I ISABELLE LAUDENBA

TI

DIJOUS,  8 DE JUNY 
A les 19 h 
Activitat amb taquilla inversa i inscripció.

En la història de la música popular i d’autor, del canço-
ner francès ha estat capdavanter i referent per la resta 
de cultures, assimilant el cant a una mena de poesia 
més acurada, acollint en el seu repertori temes i argu-
ments que mai havien estat cantats. La cançó francesa 
es sinònim d’elegància, sensualitat i romanticisme. En-
tre els molts tabús es troba, per descomptat, el de les 
dissidències sexuals. En aquest recorregut per les llums 
i ombres de la Chanson Française, la guitarrista Isabe-
lle Laudenbach i l’escriptor cantant Alessio Sorra recu-
peren les representacions de l’amor en totes les seves 
variables, desgranant un rosari de tendresa i resistència: 
de Aznavour a Jacques Brel, de Yves Montand a Dalida. 
Intèrprets: Isabelle Laudenbach, guitarra i Alessio Are-
na, veu 
Gènere: chanson française 

Activitat amb taquilla inversa i inscripció.

CONCERTS CONCERTS

LES INFANTS TERRIBLES

DIJOUS, 15 DE JUNY 
A les 19 h 
Activitat amb taquilla inversa i inscripció.

TI

Les Infants Terribles, arribaran al barrí de Navas per sac-
sejar el cicle “Diversitats” amb un directe enèrgic amb 
clàssics de la cançó francesa, el trio de corda d’estil Ma-
nouche “Gypsy jazz”, emmarcat dins el Swing i recullen 
en bona part l’herència del famós guitarrista d’arrel gitana 
de l’àrea de París, Django Reinhardt.

Intèrprets: Pierre-Arnaud Bourhis, veu i guitarra; Vicenç 
Miravet, baix i Josselin Conté, guitarra solista.
Gènere: chanson française / manouche
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ADELINE       
TI

DIJOUS, 22 DE JUNY 
A les 19 h 
Activitat amb taquilla inversa i inscripció.

Guitarra en mà, la cantautora francesa establerta a Bar-
celona, Adeline, us farà gaudir del seu art des de l’interi-
or de l’ànima. Després d’haver viscut a Anglaterra, on va 
gravar i publicar un àlbum de cançons originals (francès i 
anglès), es va mudar a Barcelona fa onze anys. El reper-
tori actual de inclou cançons pròpies, covers i en aques-
ta ocasió posarà l’accent a la música del seu país natal. 
Amb la seva gran veu, Adeline és capaç de transmetre al 
mateix temps dolçor i sensibilitat amb força i energia.

Intèrpret: Adeline, guitarra i veu
Gènere: rock/pop acústic / cançó francesa 

CICLE DE RECERCA 
BIOMÈDICA IIB SANT PAU   

G

Descobreix la recerca Biomèdica que s’està duent a ter-
me actualment a través d’aquest cicle de xerrades or-
ganitzades amb la Unitat de Cultura Científica - UCC+I 
(FECYT) de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau – Centre CERCA Institut d’investigació 
Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau)

Activitat gratuïta amb inscripció.
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CÀNCERS GINECOLÒGICS

DIMARTS 25 D’ABRIL 
A les 18 h

A la xerrada, es comentaran aspectes sobre la implicació 
del sistema nerviós en la progressió tumoral i la disse-
minació en els càncers ginecològics. Es parlarà tant dels 
aspectes neuroendocrins com de la influència directa del 
sistema nerviós autònom.
A càrrec de: Dra. María Virtudes Céspedes, PhD, coor-
dinadora del grup d’Oncologia ginecològica i Peritoneal 
(GOGYP) de l’IIB Sant Pau. 
 

LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE 
MOSQUITS A LA CIUTAT DE BARCELONA

DIMARTS 23 DE MAIG 
A les 18 h

Els mosquits són una important font de molèsties per a la 
població, a causa del comportament picador de les feme-
lles que acaba afectant la normal convivència ciutadana. No 
obstant això, el veritable risc per a la salut pública està rela-
cionat amb el paper que tenen com a vectors de malalties.

A càrrec de: Tomàs Montalvo, Membre del Servei de Vi-
gilància i Control de Plagues Urbanes de la Agència de 
Salut Publica de Barcelona. Responsable del Programa 
de vigilància i control de mosquits, així com del Progra-
ma de zoonosis transmeses per vectors. Investigador del 
Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) d’Epi-
demiologia i Salut Pública (Institut de Salut Carles III) i 
membre de l’IIB Sant Pau. 

CICLES I CONFERÈNCIES CICLES I CONFERÈNCIES
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CICLE EGIPTE. TERRA DE MÒMIES I FARAONS  
G

Continuem amb el cicle que ens endinsa en la història de 
l’antic Egipte, terra de mòmies i faraons. 
A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, 
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arque-
ològica a Oxirrinc (Egipte)

Activitat gratuïta amb inscripció.

LA MOMIFICACIÓ A L’ANTIC EGIPTE

DIMECRES, 12 D’ABRIL
A les 18.30 h 

Un dels aspectes més característics de la cultura faraò-
nica són les mòmies. Ja a l’antiguitat van despertar la 
curiositat de viatgers que arribaven a Egipte i van ser les 
peces estrella de les primeres col·leccions dels museus. 
Farem un recorregut per la història de la momificació, des 
de la primera mòmia divina fins a les humanes i animals. 

LA COL·LECCIÓ EGÍPCIA DEL 
MUSEU FINE ARTS DE BOSTON

DIMARTS, 16 DE MAIG
A les 18.30 h 

Un dels museus americans amb una important col·lecció 
egípcia és el Fine Arts Museum de Boston. Part de les 
peces que s’exhibeixen procedeixen dels treballs arqueo-
lògics duts a terme al segle XX per Georges Reisner. Però 
també hi ha donacions del govern egipci, de particulars i 
compres que fan d’aquesta col·lecció una d’obligada visita.

JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION, 
MÉS ENLLÀ DE LA PEDRA DE ROSETTA. 

DIMECRES, 14 JUNY
A les 18.30 h 

El francès Jean-François Champollion ha passat a la his-
tòria de l’Egiptologia pel desxiframent de l’escriptura jero-
glífica. Però la seva vida va estar lligada a Egipte en altres 
camps; va formar part de la primera expedició franco-tos-
cana, va ajudar a crear la col·lecció egípcia del Louvre i 
altres museus i va ser professor d’Egiptologia. Una vida 
dedicada al país del Nil! 

CICLES I CONFERÈNCIES CICLES I CONFERÈNCIES
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