
CULTURA
VIVA

Centre Cívic Navas

Abril-Juny 2013



DEL 2 AL 29 D’ABRIL

EXPOSICIONS

ELS COLORS DE L’ÍNDIA. DIVERSITAT SEDUCTORA

CULTURA VIVA - ABRIL - JUNY  2013 - CENTRE CÍVIC NAVAS

Endinsa’t en les exposicions que el Centre Cívic Navas organit-
za dedicades a artistes nacionals i internacionals. Descobreix un 
espai dedicat al foment i la difusió de la cultura en totes les seves 
expressions, on apropar al ciutadà els diferents llenguatges de 
l’art contemporani. 
Activitat gratuïta i aforament limitat.

Deixa’t captivar per un país ple de colors, on la diversitat es posa 
de manifest tant amb els seus paisatges com amb els seus ha-
bitants. Na Mireia Puntí, escriptora, fotògrafa i viatgera, ens con-
vida a descobrir l’Índia a través de les seves fotografies. Imatges  
que transmeten una gran fascinació per les petites coses: una 
àvia rentant el seu nét, uns monjos resant al temple o un pelegrí 
a la recerca de la salvació de la salvació. Escenes quotidianes, 
impregnades dels potents colors de l’Índia.

A càrrec de Mireia Puntí.
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DEL 2 AL 30 DE MAIG

FESTA MAJOR DE NAVAS 2013

Fa trenta anys que un grup de persones va engegar el projecte 
de fer un agrupament escolta marí i gràcies a la seva iniciativa i 
esforç el projecte  va tirar endavant.
Així va néixer l’Agrupament Escolta Azimut, Escoltes Marins, 
una entitat del barri de Navas. Durant aquests trenta anys, mol-
tes persones han treballat, après i viscut experiències, formant 
així, la història de l’agrupament. Aquesta entitat, és un col·lectiu 
d’infants, joves i adults, que conviuen, seguint l’estil de vida es-
colta, adaptat a la nostra realitat social i al nostre barri, utilitzant 
el medi marí com a mitjà educatiu. L’Agrupament és membre de 
l’Associació Acció Escolta de Catalunya, i està dins de la Fede-
ració Catalana d’Escoltisme i Guiatge, mitjançant la qual pertany 
a l’Organització Mundial del Moviment Escolta. Aquesta expo-
sició de textos, fotografies i records fa una repàs dels 30 anys 
d’existència de l’entitat. I el millor,  com podeu veure després de 
mil i una aventures i situacions ben diverses: l’A.E. Azimut conti-
nua navegant i amb vent de popa!

A càrrec de l’Agrupament Escolta Azimut Escoltes Marins.



DEL 3 AL 28 DE JUNY

REPRESENTACIONS DE LA PATUM

El Grup Pintors de Sant Andreu sempre està al costat de la cultu-
ra i per això,  vol mostrar de la seva manera  pictòrica, una festa 
tradicional i popular: La Patum. Aquesta festa es celebra a la 
ciutat de Berga el dia de Corpus Christi. Consisteix en diferents 
representacions al carrer i la participació ciutadana, a les quals 
n’és característica la presència de foc i pirotècnia. Declarada 
”Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat”

A càrrec de Grup de pintors de Sant Andreu
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VIU LA MÚSICA

Vine a gaudir de la música en directe els divendres al Centre 
Cívic Navas. Us apropem diferents estils i maneres de viure la 
música.
Entrada gratuïta i aforament limitat. 
Cal inscriure’s a la recepció del centre.

DÀCIL QUARTET

Dàcil Quartet presenta 4 Women. Cantants compositores 
del jazz. Un recorregut per les composicions de quatre de 
les cantants i compositores afroamericanes més emble-
màtiques del jazz: Billie Holiday, Nina Simone, Abbey Lin-
coln i Jeanne Lee. 
El projecte inclou també composicions pròpies del seu últim 
disc Criatures.

Dàcil Lopez, veu
Marco Mezquida, piano
Miguel Serna, contrabaix
Ramon Prats, bateria

19 D’ABRIL   
A les 20 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat 
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I’M THE OCEAN 

Neil Young és un dels músics més importants de la historia del 
rock. I’m the ocean neix amb la intenció de retre homenatge a 
aquest músic canadenc. Ens oferiran un tribut carregat de since-
ritat, carisma, força i talent. No perdis l’ocasió d’escoltar de nou 
temes com Like a hurricane, Cowgirl in the sand i Cinnamon girl 
entre d’altres.

Jordi Sabanès, veu i guitarra
Marc Girona, baix
Jordi Farreras, bateria

26 D’ABRIL     
A les 20.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat

KAVANAK

Fundat per Luigi Cabanach, guitarra i cofundador de grups com 
Màquina!, Música Urbana i col·laborador de projectes i experiències 
com Gato Pérez, Orquestra Mirasol, J. M. Serrat i Maria del Mar Bonet 
entre d’altres. El seu estil mediterrani, on els ritmes flamencs i àrabs 
es combinen amb rumba i cançó mediterrània d’autor.

Luigi Cabanach, guitarra i veu
Mercè Serramalera, veu
Guille Pérez, baix
Xavi García, percussió

3 DE MAIG    
A les 20 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat
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DUET DE GUITARRAS MANZANO-GARCIA

El programa que presenten en aquests concerts està integrat per 
música dels últims cinc segles, començant per música del segle 
XVI i acabant amb música del segle XX. Entre els compositors 
que interpreten estan, entre d’altres, els anglesos John Dowland 
i William Byrd, l’italià Domenico Scarlatti, l’alemany Christian 
Gottlieb Scheidler, els espanyols Manuel de Falla i Andrés Sego-
via i els catalans Enric Granados, Josep Ferrer i Isaac Albèniz, 
aquests dos últims nascuts a la província de Girona. La primera 
part del concert està dedicada a composicions a la música euro-
pea i la segona a la música ibèrica. La majoria d’obres son arran-
jaments per a dues guitarres del mateix Carlos Garcia.

Josep Manzano, guitarra
Carlos García, guitarra

24 DE MAIG     
A les 20 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat
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JOAN COLOMO

Joan Colomo ha trobat un nou 
vincle d’expressió, probable-
ment el més íntim i personal 
dels molts que ha pilotat en la 
seva prolífica carrera musical, 
situant-se sens dubte com un 
dels cantautors més autèntics, 
brillants i innovadors del nostre 
panorama musical.

Joan Colomo, guitarra i veu

14 DE JUNY    
A les 20.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

CONCERT: SANTI ARISA

21 DE JUNY
A les 20 h
Sala d’actes
Preu: 6.78 €
Aforament limitat.

El polifacètic artista ens pre-
sentarà la seva vessant mes 
íntima amb Taverna de poetes. 
Reconegut com un dels millors 
músics de l’escena catalana 
musicarà poemes de Salvador 
Espriu,  Josep Carner, Pere IV,  
Vicent Andrés Estellés, Farran 
Anell, Miquel Martí i Pol, Jor-
di Jané, Salvador Perearnau, 
Enric Cassases, Josep Vecent 
Foix, J.M Fonollosa, Teresa Co-
lom i Joan Vergés. 

Santi Arisa, veu
Dan Arisa, bateria i percussió
Josep Mª Borràs, piano
Carles Tapia, baix
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COACHING I AUTOESTIMA 

El Coaching és una intervenció que té com a objectiu subjacent en-
fortir l’autoestima. En aquesta xerrada  treballarem una de les tèc-
niques específiques per fer emergir el millor de nosaltres mateixos. 

A càrrec d’Ares Anfruns Nomen, psicòloga, formadora en 
Coaching, regulació emocional i parella a l’Institut Gomà. 

10 D’ABRIL  
A les 19.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat.

CONFERÈNCIES

Vine a descobrir un espai on poder xerrar, debatre, aprendre o 
presentar.  Un món obert a la cultura, la història, el medi ambient, 
la política, la salut, etc.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Cal inscriure’s a la recepció del centre.

CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
EL VIATGE DELS RODAMONS 

Qui no ha pensat alguna vegada en deixar-ho tot i marxar a fer 
la volta al món?
Així és com na Mireia Puntí va iniciar l’aventura de fer la volta al 
món sense presses, experiència que plasma al llibre El viatge 
dels Rodamons, unes cròniques de viatge reals, narrades amb 
un estil amè, divertit i sincer, que permeten aprofundir en la ma-
nera d’entendre la vida de les diferents cultures d’arreu del món 
i indagar dins d’un mateix. Durant la xerrada presentarà el llibre, 
mostrarà l’audiovisual del viatge i, entre anècdotes i aventures, 
posarà els coneixements adquirits al servei dels qui vulguin em-
prendre un projecte semblant.

A càrrec de l’autora Mireia Puntí.
www.lavoltaalmon.cat
www.elviatgedelsrodamons.blogspot.com.es

2 D’ABRIL  
A les 19.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat.
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CONFERÈNCIA I 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
EL ISLAM SIN VELO

L’ASSETJAMENT DE 
LA LLENGUA 

7 DE MAIG 
A les 19.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

8 DE MAIG
A les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

Una imprescindible guia per 
endinsar-se en el món islàmic, 
resoldre dubtes, eliminar pre-
judicis i corroborar conceptes. 
Es tracta del primer llibre escrit 
a l’estat espanyol que tracta 
qüestions del Islam des d’un 
punt de vista laic, crític, seriós i 
respectuós. 

A càrrec de Nazanin 
Armanian

30 anys d’escola catalana han 
estat un èxit col·lectiu com ben 
pocs n’hi ha hagut en aquest 
país. El català, com a llengua 
de l’aprenentatge, ha estat 
associat a una escola, espe-
cialment  pública, que no ha 
segregat ningú per motius de 
llengua familiar, que ha educat 
en les mateixes aules alumnat 
de procedències molt diverses 
que ha compartit el català com 
a llengua comuna i com a eina 
per a la igualtat d’oportunitats.  

A càrrec del sindicat 
d’ensenyament USTEC·STES

MÉS ENLLÀ DEL FENG 
SHUI: VIATGE AL COR DE 
L’ASTROLOGIA XINESA 

Si el Feng Shui serveix per actuar 
sobre els espais, l’Astrologia, 
mitjançant la interpretació de 
les Cartes de 4 Pilars, permet 
donar eines per a la recerca de 
l’equilibri i l’aprofitament de les 
oportunitats. De quina manera? 
Vine a descobrir-ho.

A càrrec de Montserrat Milian 
Batista, consultora de Feng 
Shui Tradicional i Astrologia 
Xinesa.

30 D’ABRIL 
A les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.
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ELS LÀCTICS, EL CALCI I 
LES ALTERNATIVES AL MÓN VEGETAL

22 DE MAIG 
A les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat.

La llet ha estat un producte inqüestionable pel creixement i la 
salut durant dècades, però des de ja fa un temps, i cada vegada 
més, se li atribueixen desavantatges nutricionals d’importància, i 
es qüestiona si el seu consum és tan saludable com sempre s’ha 
pensat. Parlarem de les propietats nutricionals de la llet i dels 
problemes relacionats amb el consum de làctics. També farem 
un incís amb el tema del calci de la llet i finalment veurem quines 
alternatives ofereix el món vegetal per substituir els làctics. Per 
altra banda, coneixerem quins altres productes ens poden pro-
porcionar calci dins de la nostra dieta.  

A càrrec de Ana Huguet.

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL  
LA MILLOR  MANERA DE LLUITAR 

15 DE MAIG
A les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat.

Vine a descobrir de la mà dels seus autors el reportatge so-
bre l’educació en el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra  (MST) del Brasil, un moviment que en els seus 25 anys 
d’existència ha tret a més de 2.000.000 de persones de la misè-
ria i ha fet de l’educació una de les seves principals banderes. 
El documental té una durada de 45 minuts i ha estat produït pel 
sindicat USTEC·STEs (IAC) i la productora Metròpoli Vídeo Films 
amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament. En un moment de crisi generalitzada l’experiència edu-
cativa de l’MST es presenta com una alternativa. Els camperols 
i camperoles que han ocupat les terres han fet de l’educació un 
dels pilars del seu moviment. El documental ens explica aques-
ta gran aventura que és l’educació per a l’MST en la qual estan 
compromesos tots els seus membres. En els seus campaments 
i assentaments ha creat una xarxa d’escoles que va des de les 
escoles primàries fins a l’educació d’adults.

A càrrec de Rosa Cañadell i Agustí Corominas, autors del 
documental.



PREVENCIÓ DE DROGUES I SALUT FAMILIAR

LA PARELLA: DIFERÈNCIES ENTRE HOMES I DONES

5 DE JUNY  
A les 19 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat

19 DE JUNY   
A les 19.30 h
Sala d’actes
Entrada gratuïta i aforament limitat

És una invitació a tots els pares i familiars interessats en entendre 
que és una addicció i com aprendre a prevenir-la des de l’entorn 
més immediat, la família.

A càrrec de Mª José Braulio Usieto, psicòloga clínica.

Quantes vegades no entenem a la nostra parella? Com ens po-
dem apropar a la nostra parella? Ara tens ocasió de conèixer di-
ferències significatives entre homes i dones per tal de compren-
dre millor a l’altre.

A càrrec d’Ares Anfruns Nomen, psicòloga, formadora en 
Coaching, regulació emocional i parella a l’Institut Gomà. 
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CICLE: CATALUNYA QUAN, COM I PERQUÈ?

Al llarg de 6 sessions s’ofereix un panorama senzill i el més amè 
possible de la història de Catalunya, combinant la visió didàctica 
i el rigor històric. Ens centrarem més en les explicacions i menys 
en les xifres i les dates. El cicle de conferències anirà acompanyat 
de dues visites al centre de Barcelona. Dirigit  a aquelles persones 
amb curiositat sobre la història de Catalunya, i que fins ara, o no 
els havia interessat, o no havien tingut la oportunitat d’aprendre-la 
mai de la mà d’un docent. És una bona ocasió per intentar enten-
dre el perquè de moltes de les inquietuds socials i polítiques que 
actualment es viuen a Catalunya.

A càrrec de Jordi Farreras, Llicenciat en Història, Comunica-
ció audiovisual i Humanitats .
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ELS PRECEDENTS: DE 
ROMA A AL-ANDALUS. 
SEGLE VI A.C FINS EL 
SEGLE IX D.C.

LA BAIXA EDAT MITJANA.
DEL SEGLE XII FINS EL XV 

21 DE MAIG 
A les 19 h
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

28 DE MAIG 
A les 19 h
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

On s’analitzen i es comenten 
tots aquells esdeveniments cul-
turalment importants que van 
succeir dins el territori de l’actual 
Catalunya abans que fos cone-
guda com a tal.

En aquesta sessió es parlarà 
dels orígens de la Catalunya 
medieval, analitzant la creació 
de la Corona d’Aragó i el sorgi-
ment dels primers organismes i 
institucions de caire medieval.

LA GUERRA DELS SEGADORS I LA GUERRA DE 
SUCCESSIÓ.DES DEL SEGLE XVI FINS EL XVIII 

LA CATALUNYA DEL 
SEGLE XX

EL CATALANISME POLÍTIC. SEGLE XIX FINS EL FINAL 
DE LA GUERRA CIVIL  

11 DE JUNY 
A les 19 h
Entrada gratuïta i aforament limitat.

25 DE JUNY 
A les 19 h
Entrada gratuïta i 
aforament limitat.

18 DE JUNY 
A les 19 h
Entrada gratuïta i aforament limitat.

Es parlarà dels anys de la monarquia dels Àustries així com, de 
l’arribada al tro dels Borbó. Es comentarà la importància de la Gue-
rra de Successió i de les seves conseqüències.

Es clourà el segle XX parlant del 
Franquisme i de la transició a la 
monarquia, obrint el debat sobre 
les conseqüències de tot plegat 
en la situació política actual.

S’analitza el sorgiment del catalanisme.
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ESPECTACLES INFANTILS

Vine a gaudir en família del nostres espectacles infantils, plens 
de sorpreses i rialles. 
Venta d’entrades a la recepció del centre 15 dies abans de la 
data marcada a cada l’espectacle. Aforament limitat. 
El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit.
Preu: 2.77 € 

MAG MÀGIA

SANT JORDI DE CONTE. 
TALLER DE CAVALLERS 
I PRINCESES

SANT JORDI DE CONTE. LA 
DRAGONA BUFALLETRES

12 D’ABRIL    
A les 18 h
Sala d’actes
Preu: 2.77 € 
Durada: 55 minuts
Aforament limitat.

22 D’ABRIL 
A les 16.30 h
Activitat gratuïta i 
aforament limitat.

22 D’ABRIL
A les 18 h
Sala d’actes
Preu: 2.77 €
Aforament limitat.

Sota l’aparença d’un mag clàssic vestit amb frac i barret de copa, 
Enric Magoo fa un recorregut màgic per les diferents especialitats 
existents en el món del il·lusionisme. Com són la màgia còmica, 
la manipulació, la màgia general i d’altres. La combinació de jocs 
parlats amb jocs musicals i visuals, d’emocions contradictòries 
com la comicitat i la sorpresa, fan d’aquest espectacle tot un rep-
te pels espectadors. 

Aquest espectacle està recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Vols tenir el teu propi escut de 
cavaller o princesa? Vols pintar-
te la cara per convertir-te en 
Sant Jordi o en la pincesa? Vine 
al Centre Cívic Navas i de ben 
segur que t’ho passaràs d’allò 
més bé!

La dragona Bufalletres ens ex-
plica la història de la princesa 
Rosalina, encarregada de tenir 
cura de la biblioteca del cas-
tell però, un bon dia es troba 
que algú ha fet volar les lletres 
dels contes. Amb l’ajuda del 
seu amic Jordi haurà de refer 
l’autèntica llegenda del cavaller 
Sant Jordi i enfrontar-se amb la 
dragona Bufalletres. Vine a des-
cobrir un espectacle que combi-
na música, titelles i teatre.
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INFLABLE. EL FUTBOLÍ 
HUMÀ

7 DE JUNY  
De 17.30 a 19 h
Sala d’actes
Activitat gratuïta
Aforament limitat.

Per als apassionats del futbol 
us convidem a passar una di-
vertida estona donant cops a la 
pilota. Com en un futbolí, aga-
fats a una barra i sense mobi-
litat haureu d’intentar aconse-
guir fer un gol. Serà una tarda 
de Champions!

Activitat per a infants a partir de 
7 anys.

QUÈ CAL FER PER SER UN 
CIENTÍFIC?

17 DE MAIG  
A les 18 h
Sala d’actes
Preu: 2.77 € 
Aforament limitat.

Vine a iniciar-te en l’apassionant 
món de la ciència.
Pensat pels més petits de la 
casa, en aquest espectacle 
expliquem com i quina és la 
feina d’un científic i alhora 
descobrim quines són les 5 
característiques més impor-
tants que cal assolir per acon-
seguir ser bons científics. Tot 
acompanyant-ho de diverti-
des animacions i experiments 
espectaculars, engrescarem 
als assistents a participar en 
l’espectacle i a atrevir-se a ser 
científics per un dia!

Espectacle dirigit per Dani Jiménez.
Aquest espectacle està reco-
manat per a infants a partir de 
5 anys.
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MAR ADENTRO

11 D’ABRIL
Idioma: castellà
Director: Alejandro Amenábar
Durada: 125 min

Ramón Sampietro, mariner gallec, va patir un accident als 25 anys 
que el va deixar tetraplègic. Des de llavors l’ha cuidat la seva famí-
lia, però el seu únic desig és morir dignament. A la seva habitació 
hi ha una finestra, des de la qual pot observar el mar pel qual va 
viatjar de jove.
Va iniciar un procediment legal per tal d’aconseguir el seu objec-
tiu, però, malgrat el ressò mediàtic, no va assolir els resultats pre-
vistos. Un dia arriben a la seva vida dues dones: Julia, l’advocada 
que dóna suport a la seva lluita, i Rosa, la veïna que intentarà que 
torni a tenir il·lusió per viure.

VIU EL CINEMA

CICLE:  BARCELONA, UNA CIUTAT DE RODATGE
Cada cop és més habitual trobar carrers, places i edificis de la 
nostra ciutat al cinema. Vine i descobreix aquestes localitzacions.
Totes les projeccions son gratuïtes. 
Aforament limitat.
Cal inscriure’s a la recepció del centre.
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SALVADOR (PUIG ANTICH)

25 D’ABRIL
Idioma: castellà
Director: Manuel Huerga
Durada: 138 min

A principis dels anys setanta, el MIL, un grup d’esquerres format 
per un grapat de militants espanyols i francesos molt joves, porta 
de cap a la policia al cometre diversos atracaments a Catalunya 
amb l’objectiu d’aconseguir diners per donar suport als sectors 
més combatius del moviment obrer. En un primer moment, l’èxit 
de les seves accions espectaculars, provocadores i irreverents, 
proporciona als joves del MIL una sensació d’invulnerabilitat que 
acaba bruscament el setembre de 1973, quan efectius de la Briga-
da Político Social paren una trampa a dos dels seus militants. En 
el transcurs de la seva detenció es produeix un confús tiroteig en 
el qual mor un jove inspector de policia.

A TRES METROS SOBRE EL CIELO

9 DE MAIG
Idioma: castellà
Director: Fernando González Molina
Durada: 119 min

A Barcelona, dos joves que pertanyen a mons oposats es conei-
xen. Ells, la dolça Babi és una noia de classe alta que viu en un en-
torn protegit i poc excitant. Ell, Hugo és un noi impulsiu i irrespon-
sable que li agraden en excés les lluites i les carreres il·legals de 
motos. Aquesta és la crònica d’un amor inicialment impossible que 
els arrossegarà a un intens viatge iniciàtic on descobriran l’amor.
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BIUTIFUL

23 DE MAIG
Idioma: castellà
Director: Alejandro González Iñarritu
Durada: 148 min

Uxbal és un marginat, alhora pare de família barcelonès que viu 
de l’organització de tràfics vinculats a l’economia subterrània de la 
ciutat i al treball d’immigrants il·legals (d’origen senegalès i xinès) 
i vident capaç de comunicar amb les persones tot just mortes per 
ajudar-los a passar a l’altra vida. Viu miserablement i intenta edu-
car sol els seus dos fills, Mateo i Ana. La seva mare, Marambra, és 
atesa de trastorns bipolars i li han retirat la custòdia dels seus fills.
La seva vida es trastornarà pel descobriment d’un càncer de la 
pròstata que no li dóna més que alguns mesos d’esperança de 
vida. Un dels seus parents, a qui ret visita, sent la mort imminent 
d’Uxbal i li aconsella «arreglar els seus assumptes». Seguirà 
aquest consell i intentarà assegurar el futur immediat dels seus 
fills després de la seva mort redoblant esforç en les seves activitats 
il·legals i intentant reprendre un vincle amb la mare dels seus fills.



EL MAQUINISTA

27 DE JUNY
Idioma: castellà
Director: Brad Anderson
Durada: 100 min

Trevor Reznik, empleat de fàbrica, pateix des de fa temps un greu 
problema d’insomni, el qual amaga i li provoca fortes al·lucinacions. 
El cansament l’ha portat al deteriorament de la seva condició física 
i salut mental. Els seus companys de feina l’eviten i es posen en 
contra seu quan un d’ells perd el braç en un accident en el que 
Trevor es veurà implicat.
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EL LOBO

13 DE JUNY
Idioma: castellà
Director: Miguel Courtois
Durada: 125 min

Eduardo Noriega protagonitza la història d’un obrer de la construc-
ció basc que és arrestat per la seva connexió amb uns terroristes 
autors d’un assassinat. Atès als seus problemes financers es veu 
obligat a col·laborar amb el servei secret infiltrant-se en la banda 
terrorista. Adopta el nom secret de el Lobo i, amb el temps, esde-
vé un membre actiu i de confiança d’ETA, actuant com un més. 
Descobreix que el grup està dividit internament entre els que són 
partidaris d’abandonar la lluita armada i transformar-se en un partit 
polític i els que volen seguir mantenint l’activitat terrorista fins a 
aconseguir la independència del País Basc.



MAPA

ADREÇA HORARIS

INFORMACIÓ ADICIONAL

CENTRE CÍVIC NAVAS
C/ Doctor Torent, 1
Tel. 93 349 35 22
08027 Barcelona

Bus: 62, 192, 117 i N3
Metro: L5 Camp de l’Arpa i L1 Navas

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

Dilluns a divendres
de 9.30 a 14 h i de 16 a 22.30 h
Dissabtes de 10 a 14h

santandreu


