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Aquest és el recull d’activitats que s’organitzen al Centre durant el mes de desembre, trobareu també altres
activitats que es realitzen a l’equipament del Pou de la Figuera així com a diferents espais del barri de Sant Pere,
Santa Caterina i La Ribera. Feu-nos arribar informació de les activitats del barri!

Música i creació audiovisual
OME Acustic
Divendres 2 de desembre a les 20.30h
OME Acustic es basa en la improvisació conduïda mitjançant senyals i signes, però la particularitat d’OME
Acustic és que les improvisacions es realitzen sense electrificar, sense piles, sense electrònica i es presenten al
públic sense microfonia i utilitzant l'espai on es presenten com un element aglutinador d’aquestes
improvisacions. Els instruments i objectes s'utilitzen segons els mètodes musicals, però també es poden rascar i
colpejar, i les veus poden ser harmonioses, dodecafòniques, guturals, xiuxiuejants o emissores de sons variats.
Instruments i objectes
guitarres acústiques, baix acústic, acordió, violí, saxo, percussions, flautes, veus, bosses de plàstic, diaris,
cassoles, pots, bolígrafs, tisores, caixes de cartró, cargols, grans crus.
Participen:
Alfonso Muñoz, Ignacio Lois, Boris Porter, Andrés Noarde, Eli Gras, Io Casino, Jordi Buscà, Los Sabios Duendes,
Juan Crek.
També des d'Olot participa amb el seu suport i els seus dibuixos el pintor Joan Claparols.
Entrada gratuïta
+info:
http://omeacustic.blogspot.com/
http://juancrek.blogspot.com
http://ome-asoc.blogspot.com
Videos:

Organitza:

http://www.youtube.com/watch?v=y919kbhqnRE
http://youtu.be/rJT0cFEk9zo

O M E associació
cultural

ELS CAMPS DEL CINABRI :: Experimental
Divendres 16 de desembre a les 21h
Els camps de Cinabri són: factors libèrrims escapats de la virtut.
Proposen: el no ritme i, improvisant sempre, toquen dotzenes d’instruments.
Entrant en tràmpols i ratxades, sigui com sigui, assalten el futur que mai serà.
Amb la música abans de néixer ‘Els camps de Cinabri’ fan: la dansa de les punxes.
Components: Joan Vinuesa, Montserrat Marfany, Lina Giralt, Francesc Díaz Melis, Jaume Martín i Àngel
Farrés
Videos:
http://vimeo.com/16564099

Tallers a l’hivern!

Eines per a la creació audiovisual, cos i moviment,
idiomes, tallers per a joves i més recursos!

Inscripcions: del 13 de desembre al 5 de gener de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Inici dels tallers: setmana del 16 de gener.
més informació a:
http://www.bcn.cat/centrecivicsantagusti/pdf/TallersConvent.pdf

Exposicions i altres...
Mujheroes
Fins el 18 de desembre
Mujheroes és una exposició col·lectiva internacional de dones artistes. Enguany celebrem la 4a edició, amb la
novetat que s’ha convertit en un “context-agenda” on diferents institucions, organismes i galeries de Barcelona
s’han vinculat, per mostrar diversos treballs sobre l’univers femení tant de dones artistes consagrades, com
d’artistes novells. El Convent de Sant Agustí acollirà la mostra d’artistes emergents, tant de Catalunya com de la
resta de món.
Mujheroes és un projecte de La Casa Amarilla.
Organitza: La Casa Amarilla
+info:
www.mujheroes.org - www.lacasamarilla.org

El Zapato Rojo (Expo – Mercat)
Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre de 12 a 21h
El Zapato Rojo és una expo mercat de dissenyadors de moda, d’interior, artistes plàstics, dissenyadors gràfics ...
que genera un punt de trobada entre els creadors i el públic.
Durant la jornada hi haurà una programació variada de dj’s, música en directe, visuals, exposicions, zona de
massatges i tallers de reciclatge pels més petits. El Bar del Convent acollirà l’espai chill-out.
+ info:
www.elzapatorojo.es
www.facebook.com/elzapatorojo

MITES de Txema Berruga
Del 22 de desembre al 15 de gener
Aquesta mostra de caricatures reflecteix la visió particular de l'autor, Txema Berruga, al voltant de grans mites
de la cultura popular. Tots ells, sense excepció, han passat pel seu peculiar tamís creatiu per acabar en un
imaginari molt personal que reflecteix la manera tan diferent i particular que té d'observar tot el que li envolta.
Recreant i exagerant els trets més característics ens ensenya el costat més humà, divertit i carismàtic de
cadascun d'ells i els converteix en éssers entranyables i inoblidables.

Infància
Cinema per Pensar al Pou!: Enamorar-se
“Jo no trio enamorar-me, però m’enamoro de qui vull”
Dijous 1 de desembre a les 17.30h
Sessió de cinema GRATUÏTA amb la pel·lícula: “RIO”
Gènere: Animació, Humor. Recomanada: Per a tots els públics.
Lloc: Plaça Pou de la Figuera. Equipament del Pou de la Figuera (Sant Pere més baix 70)
Entrada oberta, lliure i gratuïta a tothom

Cinema per Pensar al Pou!: Enamorar-se
“Jo no trio enamorar-me, però m’enamoro de qui vull”
Dijous 15 de desembre a les 17.30h
Sessió de cinema GRATUÏTA amb la pel·lícula: “Gnomeo y Julieta”
Gènere: Animació, Humor. Recomanada: Per a tots els públics.
Lloc: Plaça Pou de la Figuera. Casal de Barri del Pou de la Figuera (Sant Pere més baix 70)
Entrada oberta, lliure i gratuïta a tothom a partir de 4 anys (menors de 7 any acompanyats)

Conte i Taller a la Biblioteca!
Amb els Llibres a Escena “ Contes Llatins”
Dijous 22 de desembre a les 18h
Vine a la Biblioteca a sentir els millors contes. No t’ho pots perdre! No hi pots faltar!
Lloc: Biblioteca Bonnemaison (Sant Pere més baix 7)
Entrada lliure i gratuïta . Per a públic infantil. (menors de 7 anys acompanyats)

joves
Festa Jove 2011
Dimecres 21 de desembre de 16 a 18.30h
Et convidem a la celebració de la festa per joves amb activitats diverses com un circuit esportiu, ping pong (estil
rei de la pista), percussió i un corro de Hip Hop
Lloc: Plaça Pou de la Figuera. Casal de Barri del Pou de la Figuera (Sant Pere més baix 70)
Contingut: Hip Hop, ping pong, circuit esportiu, percussió
Gratuït
Organitza: Projectes franja ciutat vella i Casal de joves Palau Alòs

Casal de barri Pou de la Figuera St. Pere més baix 70 i Carders 33
Si vols presentar la teva proposta o sol·licitud per utilitzar l'espai, apropa't al Casal de Barri Pou de la Figuera al carrer Carders 33 els dilluns,
dimecres o divendres de 16 a 21h, visita la web del casal www.casalpoudelafiguera.net o escriu a info@casalpoudelafiguera.net
El Casal també ofereix un espai per a exposicions d’entitats i grups del barri que es vulguin donar a conèixer i difondre les activitats que realitzen i
els projectes arrelats al territori. Si esteu interessats/es, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Taller de micro-relat al barri
Dissabte 10 de desembre de 10 a 14h
Aprenentatge de tècniques per a la construcció d’un relat breu (regles bàsiques de sintaxi, cohesió i coherència,
creació de personatges…), acompanyades d’exercicis puntuals per a potenciar la creativitat. El objectiu és
l’afiançament dels participants amb el mon del micro-relat com a gènere.
Places limitades, cal inscripció prèvia per mail
Organitza: La Palabra Mecánica
Activitat per a adults
Per a més informació: http://www.lapalabramecanica.blogspot.com/ lapalabramecanica@gmail.com

IV Festa de Burkina Faso
Diumenge 11 desembre a partir de les 12h
Una festa oberta per a compartir i conèixer Àfrica a Barcelona.
12h- Partit de futbol Àfrica – Catalunya
13.30h- Percussió de benvinguda
14h- Dinar Popular
15.30h- Gimcana per descobrir Burkina
16.45h- Concert de música africana
Organitza: Burkina Faso Tumbé
Per a més informació: http://burkinafasotambe.org/

Presentació del Vídeo: “Sensibilitzem”
Dimecres 14 de desembre de 18 a 20h
Durant dos anys hem treballat per la creació d’aquest vídeo amb l’objectiu de sensibilitzar vers la disCapacitat.
Diferents historietes còmiques i dues entrevistes ens faran repensar la disCapacitat i els nostres comportaments.
Després compartirem impressions i punts de vista. Anima’t a venir!
Organitza: Comissió de persones amb disCapacitat, del Pla Comunitari del Casc Antic
Per a més informació: dinamitzacio@placomunitaricascantic.org

II Shibuya 109 Xmas Party
Dissabte 17 de desembre de 10 a 21h
Segona edició d’aquest esdeveniment renovat i millorat.
Circles de gals / Projeccions / Videoclips / ParaPara / Dance / Videojocs / Concursos / Exhibicions /
Organitza: Team!Project
Per a més informació: asociación@teamproject.es

“Tómbola Navideña”
Dissabte 17 de desembre a les 18.30h
Organitza: Centro Cultural AMA l’Italiano
+ info: http://www.centroamalitaliano.com/cultural.htm

Cinefòrum Mediambiental
Dimecres 21 de desembre a les 20.30h
Projecció de documentals amb temàtica mediambiental.
Organitza: Eco-union
Per a més informació: www.eco-union.org/cineforum

Expressió Corporal
Dilluns 5, 12 i 19 de desembre de 20 a 21.15h
Ballant, descobrirem una manera equilibrada, terapèutica i divertida de moure'ns, d'expressar-nos i
d'interactuar al ritme de la música, amb la finalitat de millorar el nostre estat d'ànim i la nostra salut.
Activitat per a joves i adults
Per a més informació: lluis.barres@hotmail.com - tel. 633212772

Ioga per a principiants

Dimarts 13 i 20 de desembre de 9.45 a 11h

Un nou espai de trobada setmanal per començar bé la setmana.
Activitat per a adults
Per a més informació: ninaadams22@hotmail.com

TANTARANTAN!
Taller de Ritme i Percussió:
Dimarts 13 i 20 de desembre de 17.30 a 19 h
Sessió de 17.30 a 18.15h, per a infants entre 7 i 9 anys
Sessió de 18.15 a 19h per a infants de 10 a 13 anys
Organitza: Fundació Privada Ribermúsica. També ofereix tallers de hip-hop, violí, guitarra…
Per a més informació: josepm@ribermusica.org

Introducció i Pràctica Pallassa NOU!!!
Dimarts 13 i 20 de desembre de 19 a 21h
Un espai per a l’alegria...
Descansar jugant, juga aprenent!
Per a joves a partir de 16 anys i adults.
Per a més informació: jacotea@hotmail.com - tel. 677880863

Taller d'Interpretació Davant de la Càmera NOU!!!
Dimarts 13 i 20 de desembre de 19 a 21h
Cal inscripció prèvia.

Una nova visió de la interpretació basada en el joc i enfocada exclusivament al cinema i la televisió.
Activitat per a joves i adults.
Organitza: Manolita’s Cinema
Per a més informació: info@manolitascinema.com - www.manolitascinema.com

Sessió de Gimnàstica de Manteniment
Cada dimecres de 9.30 a 11.30h
Una divertida fusió de gèneres esportius partint de la gimnàstica rítmica esportiva i de manteniment. Per
recuperar la força, flexibilitat, activitat cardiovascular i posar-te totalment en forma no solament per a l'estiu
sinó per a la resta de la teva vida, aquesta és la classe a la qual has d'acudir!
Activitat oberta al públic jove i adult a partir dels 15 anys.
Per a més informació: gimnasiacuerpoymente@gmail.com

Classes Obertes de Dansa Contemporània
a càrrec de la Cia. Bacantoh
Cada dijous (excepte el dia 8) de 9.30 a 11.30h
La Cia. Bacantoh us convida a participar de classes obertes i una tècnica cada mes.
Activitat per a majors de 14 anys
Per a més informació: danzabacantoh@gmail.com

Assemblea d’Aturats/des

Cada dijous (excepte el dia 8) de 10 a 12h
Per a més informació: paradoparada@yahoo.es

Pràctica Capoeira
Dijous 1, 22 i 29 i divendres 16 de desembre 20 a 21.30h
El projecte “Calidad de Vida y Socialización”, té com a objectiu la transmissió dels valors, de la llengua i del
patrimoni afrobrasiler a través de l’aprenentatge de la capoeira.
Organitza: Ass. Cultural de Capoeira Angola VADIAÇAO
Per a més informació: www.capoeiravadiacao.org - gilmacielcapoeira@gmail.com

Espai Obert a la Meditació
Divendres 2 i 16 de desembre de 10 a 12h
Espai obert i participatiu de meditació. Lloc de trobada per ex alumnes, mediadors i tothom interessat en la
meditació. També per a principiants.
Meditació en grup cada setmana. Teoria sobre filosofia pràctica. Projecció de vídeos i conferencies de mestres
espirituals de diferents tradicions. Espai de debat. I molt més...
Activitat per a persones adultes.
Organitza: Meditación sin fronteras
Per a més informació: www.meditacionsinfronteras.com

Riborquestra
Cada divendres fins el 23 de desembre de 18.45 a 19.45 h
Assaig conjunt de corda. Hi participen els tallers gratuïts de violí, viola i violoncel.
Activitat per a infants i joves.
Organitza: Fundació Privada Ribermúsica. També ofereix tallers de hip-hop, percussió, guitarra…
Per a més informació: josepm@ribermusica.org - www.ribermusica.org
Telèfon: 933193089

L’Hortet del Forat

Un espai autogestionat per i per a la comunitat
Un recurs gratuït de cultiu ecològic
Un lloc viu per a experimentar
L’Hort Comunitari del Forat és un recurs autogestionat i gratuït, amb desitjos de fomentar relacions i interès en
el coneixement i les pràctiques de la jardineria i agricultura ecològica.
Per a participar a l’hort no hi ha límit d’edat.
Properes activitats:
Taller familiar d’hort al balcó, dissabte 17 de desembre de 12 a 14h. Cal inscripció prèvia. Contacteu per correu
electrònic.
Treballs a l’hort, els divendres a partir de les 17h
Assemblea de l’Hortet, dimarts 13 de desembre de 19.30 a 21.30h
Tallers de plantes medicinals, dilluns 5, 12 i 19 de desembre de 16.30 a 18.30h
Per a més informació: al plafó d’anuncis de l’hort o elhortetdelforat@gmail.com
http://lhortetdelforat.blogspot.com

08003... Més activitats al barri
Si sou una entitat del barri i voleu que les vostres activitats socioculturals estiguin recollides en aquest apartat, envieu-nos un email a:
premsaconvent@transit.es

També podeu consultar l’agenda del Casc Antic, on trobareu totes les activitats rellevants del barri:
www.placomunitaricascantic.org/agenda-cultural

www.palaualos.cat

Programació Casal de Joves Palau Alòs(c/Sant Pere més baix nº55)

Exposició “Saharauis, Imágenes de un Pueblo en el Olvido”
Del 1 al 31 de desembre
Durant tot el mes de desembre podrem gaudir de les fotos realitzades als camps de refugiats saharauis.
A càrrec de: Al-Haima

Presentació del Projecte “El Futur és Teu / El Futuro es Tuyo”
Divendres 2 de desembre a les 20h
Presentació del videoclip que van gravar els joves de la Fundació Comtal amb el grup Che-Sudaka, com va sorgir
la idea, com va anar, i veurem el resultat.
Organitza: Fundació Comtal Recolza: Che-Sudaka

“Concert Afrodescendència”
Festa final de la setmana de l’afrodescendència – Clínica de percussió.

Dissabte 3 de desembre a les 20h
En el dia de l’Afrodescendència, podrem gaudir del concert de tancament de les Jornades de música, història i
cultures afrodescendents. Fusió de ritmes i convidats.
Organitza: Associació cultural Joaquín Lencina

Jam Musical
Diumenge 4 de desembre de 19h a 21h
Jam musical oberta, per poder organitzar millor la jam, els músics que vulguin participar poden presentar-se a
partir de les 18.30h per organitzar la llista.
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs

Jam de Contact
Diumenge 11 de desembre, de 18h a 21h
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs

Concert “Ahmed i la Banda del Cafè”
Dijous 15 de desembre a les 20h
En formació de trio, ens faran gaudir amb els seus ritmes alegres i mestissos
Organitza: Casal de Joves Palau Alòs

Presentació del Documental "Saharauis, Entre la Ocupación y el Exilio"
Divendres 16 de desembre a les 19h
A càrrec de: Al-Haima

Shibuya 109 party
Dissabte 17 de desembre, de 9h a 21h
Durant tot el dia, activitats que ens aproparan la cultura juvenil japonesa, moda, música, jocs,videojocs,...
Consultar la programació a www.teamproject.es.
Organitza: Federació OTAKU de Catalunya

Teatre “Els setze de la 26”
Diumenge 18 de desembre a les 18h
Representació de l’obra, “L’oratori de les campanes”
Organitza: Teatre no professional

Conferència “Las Mujeres Saharauis: Identidad y Transformación”
Dilluns 19 de desembre, a les 20h
A càrrec de: Mariana Espelta Olivera

www.lapuntual.info

Programació desembre “La Puntual”

“El Moliner” per Pengim-Penjam Titelles
Espectacle recomanat a partir de 3 anys

del 2 al 4 de desembre.
Potser, una actriu, potser una rondallaire, potser una titellaire, un personatge polifacètic i imaginatiu traurà de la
seva maleta màgica la història de "EL MOLINER". Un conte explicat amb titelles.

“Vivaldi. La Cigala i la Formiga” per La Petita Brownie i Cia.
Espectacle recomanat a partir de 3 anys

Del 5 al 18 de desembre
El treball, l’esforç, l’amistat i el saber compartir són presents en aquesta versió que La Petita Brownie i Cia. fa de
la faula La Cigala i la Formiga. La inspiradora composició d’A.Vivaldi “Les Quatre Estacions” serveix de fil
conductor i acosta als nens al meravellós món de la música clàssica.

“Caramante” per la companyia de La Puntual
Espectacle d’ombres xineses especialment recomanat a partir dels 4 anys

Del 23 al 31 de desembre
Rinaldo està tan pagat de si mateix que no veu ni la seva pròpia ombra, i és clar, això a l'ombra no li fa cap gràcia.
Rinaldo atrapat en el país de les ombres haurà de recórrer els més remots confins d'aquest país, per provar
d'escapar-ne. Passarà la prova i podrà fugir del país de les ombres? (última escena en 3-D)

El Bar del Convent
El Bar del Convent
El Convent de Sant Agustí és un punt de trobada i un espai de relació entre els veïns i usuaris del Centre.
Trobareu càterings, menjar casolà, activitats culturals i molt més.... vine i gaudeix!
Horari de funcionament:
Dilluns a dijous de 10 a 24h
Dissabtes de 13 a 23h

Per a contactar amb el Bar del Convent:

bardelconvent@transit.es
programaciobardelconvent@gmail.com
www.bardelconvent.com
www.myspace.com/bardelconvent
www.bcn.cat/centrecivicsantagusti/bar.html

Exposició “Terres d’aquí” de Lola Hosta
Inauguració divendres 2 de desembre 19.00h (exposat fins el 29 de desembre)
“Aquesta exposició és una col·lecció de treballs de contingut matèric que sorgeixen a partir de la motivació, la
inspiració en uns certs llocs i d’uns certs moments, que per alguna raó i per la mateixa connexió del meu ésser
amb la natura he sentit la necessitat d’ expressar”.
Les terres, pedres i altres materials, han estat recollits “in situ” en el lloc de la temàtica de l’obra, i combinats
amb la pintura acrílica i les tècniques adients per cada obra.
Dossier:
http://issuu.com/cinthiasalcini/docs/dossier_lola_hosta_terres_d_aqui/1
Portfolio de Lola Hosta:
http://lolah.artelista.com/

Pausa de Luxe: sessions de demostració
Del “Método Grinberg”
Dissabtes 3 i 10 de desembre 17h a 20h
Dimecres 14 i 28 de desembre 17.30h a 20h
Les sessions es donen a través del tacte i tècniques de moviment del clatell, espatlles, esquena alta i braços i
duren 20 minuts.
Els efectes immediats són la relaxació de la zona, més llibertat de moviment, lleugeresa i més silenci. En
definitiva una sensació de major benestar. També donen a la persona la possibilitat d'experimentar en el cos el
que pot aconseguir a més llarg termini.
www.metodogrinberg-esp.com

Concert d'Alumnes de l'Acadèmia de Saxo
de Marcello Chiuminatto
Dissabtes 10 de desembre 12h a 13.45h
Els alumnes de l'escola de saxo de Marcello Chiuminatto realitzaran un concert amb repertori de gran varietat
d'estils musicals, com jazz, pop, cançó tradicional, etc.
www.saxoeventos.com

Muerte Swing
Divendres 16 de desembre a les 19.30h
Aquest trio de swing-fosc format l'any 2011 presenta un so força particular fruït d'influències que van des del
jazz, el blues i la bossa nova fins a bandes com the Cure, Morphine, Stray Cats o Tom Waits.
www.myspace.com/muerteswing

El Zapato Rojo (Expo – Mercat)
Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre de 12 a 21h
El Zapato Rojo és una expo mercat de dissenyadors de moda, d’interior, artistes plàstics, dissenyadors gràfics ...
que genera un punt de trobada entre els creadors i el públic.
Durant la jornada hi haurà una programació variada de dj’s, música en directe, visuals, exposicions, zona de
massatges i tallers de reciclatge pels més petits. El Bar del Convent acollirà l’espai chill-out.
www.elzapatorojo.es
www.facebook.com/elzapatorojo

BAMBAGANGA
Divendres 23 de desembre a les 19.30h
Bambaganga és un grup que neix a Barcelona amb la intenció d’unir ritmes i tradicions d’arrel amb la frescor del
present.

Nits d’artistes
Convocatòria per a petits espectacles,
que vulguin actuar al Bar del Convent.
Músics acústics, dj’s, conta contes, monòlegs, teatre de petit format, etc...
Prèviament han de portar la seva proposta en CD/ DVD a la barra del bar del convent.
Les actuacions seran divendres o dissabte de 21h. a 22h.
El bar cedeix l’espai gratuït per a les actuacions.
No es podrà cobrar entrada però sí, suggerir una donació voluntària per part del públic.
Els artistes podran vendre els seus cds i articles de promoció durant l’actuació.
El bar es farà càrrec només de la sessió d’espai i de les consumicions dels artistes.
programaciobardelconvent@gmail.com
Myspace.com/bardelconvent

