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Les portes dels centres
cívics de Barcelona estan
obertes de bat a bat. Passeu i
trobareu una oferta immensa
d’activitats per descobrir, i fins
i tot la possibilitat de proposarne de noves. A més, a partir
d’aquesta tardor, gràcies a un
portal d’internet renovat i el
seguiment en xarxes socials, la
comunicació en els dos sentits
serà més viva i fàcil que mai.
Els centres cívics són
equipaments de proximitat que
donen impuls a la nova creació
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alhora que posen a l’abast dels
barcelonins i barcelonines tota
una oferta cultural, de lleure i
de formació, de molta qualitat i
d’encara més diversitat; per a
totes les edats, per a tots els
gustos i enfocades a reforçar
les comunitats a les quals
s’adrecen i en formen part.
L’any 1982 es va obrir el
que seria el primer centre de
la xarxa de Centres Cívics de
Barcelona, el del Guinardó,
i avui ja són 51 els centres
repartits per tota la ciutat,

cadascun amb una singularitat
pròpia que respon de manera
dinàmica a les característiques
del barri on es troba, alhora que
s’ofereix a la resta de la ciutat
amb un ventall d’activitats que
supera els milers de propostes.
L’any passat, entre tots van
comptar més de deu mil cursos
i tallers, a més d’exposicions
i altres activitats culturals que
van gaudir mig milió d’usuaris.
Alguns dels centres cívics
que avui formen part d’aquesta
xarxa van sorgir per impuls

veïnal si no, directament, per la
reclamació d’espais i la posada
en marxa d’activitats culturals i de
suport mutu entre els mateixos
veïns i veïnes. En altres casos,
l’establiment d’un centre cívic es
devia directament a la voluntat
municipal d’oferir serveis culturals
i comunitaris de proximitat a tots
els barris de la ciutat.
Així, cada centre elabora
els seus propis programes
responent als interessos de
cada territori, i també segons
els projectes singulars que

molts d’ells porten a terme;
alguns especialitzats en arts &
crafts, altres en fotografia, en
dansa o en cuina, per exemple.
Per altra banda, existeixen els
programes gestionats des de la
xarxa de Centres Cívics, com el
de Ciència Ciutadana, Música
BCN o Vides Rere el Taulell,
que es poden trobar repartits o
itinerants pels diferents centres
de la ciutat. En aquesta guia els
trobareu tots explicats.
A través de Facebook i Twitter,
la vida que bull diàriament

als centres cívics ara quedarà
reflectida i ampliada pel
diàleg que s’enceta amb cada
proposta. I si en voleu ampliar la
informació, a l’adreça barcelona.
cat/centrecivics hi trobareu els
detalls més actualitzats. Per
conèixer les propostes de cada
centre cívic, organitzar-les en la
pròpia agenda o, directament,
apuntar-s’hi.
És l’evolució natural d’uns
centres culturals que volen
ser cada cop més propers i
accessibles. Us hi esperem.
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ARTS VISUALS

LES VINYETES DE
NOU BARRIS

TUNIS, ALGER I
BARCELONA A
MÉS EXPOSICIONS FORT PIENC
seva resposta al drama actual
de la migració forçada. Pintura,
fotografia, instal·lacions i mail
art per fer-nos pensar.

barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

LA CONSTÀNCIA
DELS EMERGENTS
A CAN FELIPA
Centre Cívic Can Felipa
C/Pallars, 277. T 932 563 840
cccanfelipa.cat
tot l’any

Si hi ha un lloc a Barcelona on
l’art emergent s’hi desenvolupa
amb comoditat, és al Centre
Cívic Can Felipa. Com cada
any s’hi obre una convocatòria
per a comissaris, artistes i
dissenyadors que ompliran
l’espai de 500 m2 de la tercera
planta del centre. Es valora
la creativitat de la proposta
i l’experimentació col·lectiva
dirigida al barri.

ART COMPROMÈS
A LA BARCELONETA
Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria, 1-9. T 932 563 300
barcelona.cat/ccbarceloneta
del 20 d’octubre al 25 de novembre

Sota el títol de Migracions, una
trentena d’artistes plàstics
de tot el món es reuniran a
la Barceloneta per mostrar la
6 Time Out Barcelona

Els amants de l’art i els que
feu art, no deixeu de visitar les
exposicions que acullen les
sales de molts centres cívics.
Al Centre Cívic Can Castelló
hi ha una exposició sobre
paisatge urbà i rural del 7 al 25
de novembre. També a Zona
Nord i a La Farinera del Clot us
deixaran amb els ulls com dues
taronges.

Centre Cívic Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4-5. T 932 327 827
fortpienc.org
novembre 2016

Jiser, en àrab, significa “pont” i
és el nom d’una associació que
treballa per construir lligams a
partir de l’art entre els diferents
pobles de la Mediterrània.
Un exemple de les seves
activitats és la que acull el
Centre Cívic Fort Pienc enguany:
una residència compartida
d’artistes de tres ciutats clau
de la Mediterrània, Alger, Tunis
i Barcelona, que acabarà amb
una exposició oberta al públic.

CREACIÓ EMERGENT
AL GUINARDÓ
El que havia estat un mas
aïllat de Sarrià en el segle
XVII, amb el temps va quedar
integrat a la trama urbana i
el 1956 va convertir-se en
una escola, refundada l’any
1974 amb el nom d’Orlandai,
personatge inventat per una
nena de primària.
Quan l’escola va canviar de
seu, l’immoble fou reivindicat
per una plataforma veïnal i
des del 2007 forma part de
la xarxa de Centres Cívics
de Barcelona, ara focalitzat
en l’art, la convivència i la
transformació social.

Centre Cívic Guinardó
Rda. Guinardó, 113-141. T 934 503 987
barcelona.cat/ccguinardo
tot l’any

L’Stripart, la mostra d’art jove
del Guinardó, ha passat de
ser un esdeveniment puntual
a l’estiu, a ser un projecte
consolidat al llarg de l’any.
Més enllà dels quinze de dies
de juliol plens de propostes
expositives (més de 100 cada
any) i diferents activitats, durant
tot el curs, la sala d’exposicions
del Centre Cívic ens apropa a
diferents artistes emergents que
desenvolupen la seva proposta
expositiva prenent com a partida
el seu projecte presentat en la
mostra col·lectiva de juliol.

Centre Cívic Can Verdaguer
C/Piferrer 94-100. T 932 768 077
canverdaguer.com
d’abril a juliol

El Centre Cívic Can Verdaguer
està especialitzat en còmic i per
això s’hi celebra enguany el 18è
Concurs de Còmic de Nou Barris,
amb dues categories diferents:
una per a artistes de 9 a 15
anys, i l’altra per als majors de
16 anys. Durant la primavera s’hi
faran tot d’activitats al voltant
del món de les vinyetes, com
xerrades o cursos. I el 17 de
juny hi haurà l’acte de lliurament
i la inauguració de l’exposició
amb les obres dels participants.

L’ART
CONTEMPORANI A
SANT ANDREU

ART & MOTS A
TRINITAT VELLA
Centre Cívic Trinitat Vella
C/Foradada, 36. T 933 457 016
barcelona.cat/cctrinitatvella
tot l’any

Entre exposicions que es renoven
quinzenalment i xerrades que
es programen cada setmana,
podreu acostar-vos a les
diferents disciplines artístiques
que conviuen als museus d’avui:
escultura, pintura, fotografia,
ready-made, videoart i la
performance, sense oblidarnos de la festa i la mirada
infantil. La idea és apropar
l’art a la gent, fer-lo fàcil. Per
això s’ha creat una plataforma
d’exposicions virtuals on els
nous artistes poden fer arribar
la seva obra i qualsevol hi pot
entrar, fins i tot sense moure’s
de casa.

CINEMA
UNA SETMANA PER
NO DORMIR A SANTS

Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79. T 932 918 701
cotxeres-casinet.org
del 14 al 20 de novembre

Si sentiu crits o veieu gent
que s’espanta per una ombra
entre els carrers de Sants i
la Bordeta durant el mes de
novembre, no us alarmeu. És
que han estat a la Marató de
Terror de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, una setmana farcida de
sang i fetge dirigida a un públic
sense complexos. A banda de
pel·lícules de culte i altres de
directors novells, s’hi podrà
veure també la Panoràmica
de Curts, amb més de 100
curtmetratges de por.

Centre Cívic Sant Andreu
C/ Comerç, 36. T 932 565 000
barcelona.cat/ccsantandreu
tot l’any

La intenció de Sant Andreu
Contemporani és la promoció
de l’art emergent i la
professionalització artística.
A través de producció
de projectes de creació,
residències per a artistes a la
Fabra i Coats i la programació
d’activitats, es va generant un
pòsit que permet aprofundir en
les tendències de l’art actual.
El Premi Miquel Casablancas
marca cada primavera amb
quatre guanyadors diferents.
Consulteu-ne les bases al web.
I per fonamentar tot aquest
impuls de creativitat, també es
disposa d’un espai on consultar
les publicacions editades per
centres d’art de tot arreu.

IL·LUSTRÍSSIMA
TORRE LLOBETA
Centre Cívic Torre Llobeta
C/Santa Fe, 2 bis. T 933 585 614
barcelona.cat/cctorrellobeta
de setembre a març

La il·lustració és una disciplina
artística de ple dret i en clara
expansió. Al Centre Cívic Torre

Llobeta hi trobareu l’aparador
de molts dels joves artistes
que s’hi dediquen i coneixereu
les tendències que s’hi perfilen.
Una d’elles té a veure amb
la proximitat entre humans i
animals, i es veurà a l’exposició
Humanimals, del 9 al 30 de
setembre. També hi haurà un
cicle de cinema d’animació que
ens acostarà a les possibilitats
del traç en moviment.
Time Out Barcelona 7
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CINEMA A LA
FRESCA
barcelona.cat/centrescivics
juliol

A l’estiu ve de gust estar a
l’aire lliure, no volem tancarnos en espais tancats, però
això tampoc no vol dir que
ens hàgim de quedar sense el
plaer d’una bona pel·lícula. Al
Centre Cívic Sarrià, a la Casa
del Rellotge i a les Cotxeres
de Sants ens ajuden a resoldre
aquest conflicte i a passar els
vespres de juliol ben entretinguts
i fresquets. Consulteu-ne la
programació al web.

DARRERE LA
CÀMERA, O
DAVANT
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Per aprendre el que significa
posar-se darrere (o davant)
d’una càmera, hi ha algunes
activitats que us faran passar

una estona de pel·lícula. Per
començar, durant el primer
trimestre de curs, al Joan Oliver
“Pere Quart” ens mostraran
l’evolució tecnològica del
cinema i la imatge a través d’un
cas pràctic; un recorregut des
de les il·lusions òptiques del
taumatrop fins a la tecnologia
digital actual. Ja entrada la
primavera, al Centre Cívic
Carmel, tot d’activitats al
voltant del món del cinema
(maquillatge, vestuari,
producció, banda sonora...)
queden en mans dels veïns,
entitats i associacions del barri
del Carmel amb el suport d’un
grup de professionals. El Cel
del Carmel és el primer cicle
de cinema on no es projecten
pel·lícules, sinó que es viuen.

TXIN TXIN A
COTXERES
BORRELL

tingueu entre mans. I si no
teniu res començat, només cal
que vingueu amb unes agulles,
al Centre Cívic Casa Sagnier
us oferiran les llanes que
necessiteu.

El Centre Cívic Urgell,
la Biblioteca Esquerra de
l’Eixample, una escola bressol i
un casal infantil es reparteixen
les quatre plantes d’un mateix
immoble, que per això se’l
coneix com a Edifici Collage.
Inaugurat el 2011 com a
Centre Cultural Teresa Pàmies,
l’interior d’illa està ocupat
pels jardins d’Ermessenda de
Carcassona i al seu voltant hi
floreix una oferta estable de
tallers culturals, espectacles
de totes les disciplines,
exposicions i cinema.

Centre Cívic Cotxeres Borrell
C/Viladomat, 2-8. T 933 248 350
cotxeresborrell.net
d’octubre a desembre

CINEMA PER
PENSAR
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

El cinema és oci però
també és instructiu i ens
fa pensar. Aquesta és la
màxima intenció del gènere
documental, del qual en
tenim una bona mostra
als nostres centres cívics.
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Al gener se celebra la 6a
edició de MIRADOCS a la
Casa Elizalde, una mostra
de la qual els barcelonins
i la seva ciutat són els
autèntics protagonistes.
I durant tot l’any, El
Documental del Mes, amb
el seu cinefòrum a Fort
Pienc, ens acostarà a
històries increïbles, actuals,
personals i universals, de
les que ens persegueixen
dies i dies.

Un cicle de pel·lícules al
voltant del món del vi,
acompanyades per un tast
dels vins corresponents, és
la proposta que fan al Centre
Cívic Cotxeres Borrell aquesta
tardor. La comèdia Bon appétit,
de David Pinillos obrirà el
paladar als vins europeus el
20 d’octubre; Noche de vino y
copas, d’Ole Christian Madsen,
als vins sud-americans, el
17 de novembre. I finalment,
Sangre y vino de Ryan Page i
Christopher Pomerenke, ens
durà els vins nord-americans
el 29 de desembre. Un viatge
impagable -i gratuït- per les
regions vinícoles de més
renom.

CINEMA A RITME
DE TRICOT
Centre Cívic Casa Sagnier
C/Brusi, 61. T 934 140 195
barcelona.cat/cccasasagnier
tot l’any

El Cineknitting és una sessió
de cinema i tricot que un cop
al mes té lloc al Centre Cívic
Casa Sagnier per als amants
del cinema i de fer mitja. Es
tracta de veure una pel·lícula
com si estiguéssiu a casa,
ben còmodes i tricotant el que

ARTISTES A LA
PANTALLA DE
FORT PIENC
Centre Cívic Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 4-5. T 932 327 827
fortpienc.org
tardor

Aquest trimestre el Centre Cívic
Fort Pienc programa un cicle de
cinefòrum temàtic on cada dijous
es projecta una pel·lícula amb
una presentació prèvia i un debat
posterior. Aquest trimestre donen
veu als artistes perseguits per
fer ús de la llibertat d’expressió,
en el marc de l’antiga RDA,
en el de la caça de bruixes de
Hollywood i en el del sistema
judicial de l’Índia. Són molt
diferents les circumstàncies que
protagonitzen.
També La prèvia del Beefeater
In-Edit 2016, el festival de
documentals musicals que
repassa els més interessants
de l’edició passada per a
tots aquells que no vau tenir
oportunitat de gaudir-los. En
aquesta ocasió, ens acostaran
a la història de la soprano Maria
Callas, ens submergiran a la
gira mundial del 72 de Leonard
Cohen i ens conduiran fins a la
Nova York dels anys seixanta a
ritme de boogaloo.

FOTOGRAFIA

FRONTERES A LA
TEIXONERA
Centre Cívic Teixonera
C/Arenys, 75. T 932 563 388
barcelona.cat/ccteixonera
del 27 d’octubre al 20 de novembre

El fotoperiodista Pau Martí
Moreno és l’autor d’una sèrie de
fotografies de la crisi als Balcans
i de Grècia que ha titulat Europa,
fronteres tancades i que no
només impacta qui les mira, sinó
que van significar un punt i a
part per al seu propi autor, ja que
es va qüestionar la seva condició
d’europeu i la seva feina de fotoperiodista. Aquestes imatges
i la seva experiència reunides
en un documental, seran a la
Teixonera, on Moreno farà una
xerrada el 16 de novembre.

FOTOGRAFIA AL
PATI LLIMONA
Centre Cívic Pati Llimona
C/Regomir, 3. T 932 566 100
patillimona.net
de setembre a maig

Les sales del Centre Cívic Pati
Llimona s’omplen d’imatges
que despleguen la realitat del
nostre moment. Des de les
fotografies de tatuatges de
Mai Oltra (del 15 de setembre
al 15 d’octubre), a les dels
interiors de les bosses de
Time Out Barcelona 9
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Conchi Martínez (del 17 de
novembre al 12 de desembre),
a una escala intimista; o les
de tall social, com les que va
fer Marco Panzetti del camp de
refugiats de Ventimiglia (del 20
d’octubre al 14 de novembre)
o Luca AImi sobre el parc
Walter Benjamin de Barcelona
(del 18 d’octubre al 14 de
novembre). Francisco Gómez hi
presenta el fruit de muntatges
instal·latius de moltes capes,
fotos, dibuixos, cartons, plantes
i vídeos que formen el gabinet
de curiositats del segle XXI
(del 15 de setembre al 15
d’octubre).
Al mes de maig té lloc el
festival Enfocats, amb una
sèrie d’activitats obertes i
exposicions guiades, jornades
de fotografia contemporània i
social per obrir-nos els ulls.

CENTRES CÍVICS 2016-17

VIDES RERE EL
TAULELL
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

David Torreblanca i Mònica
Villanueva són els autors i
comissaris d’una exposició
fotogràfica sobre el comerç
tradicional, les seves
particularitats i la gent que

El Fòrum Fotogràfic Can
Basté és un punt de trobada
entre creadors novells i
professionals del món de la
fotografia que atrau artistes,
galeristes, comissaris, gestors,
editors, entitats i col·lectius
d’arreu. Amb motiu del
Fòrum, durant cinc dies tots
els racons de la masia de
Can Basté es converteixen
en espais expositius, a més
d’acollir taules rodones,
presentacions, projeccions
i diverses activitats
relacionades amb la fotografia.
A més, el Fòrum Fotogràfic
Can Basté atorga dues beques
de 2.000 € cadascuna per
a la producció de projectes
fotogràfics.
10 Time Out Barcelona

Centre Cívic Sarrià, fins al
30 de setembre
Centre Cívic Albareda, del 6
al 29 d’octubre
Centre Cívic Navas, del 3 al
26 de novembre
Centre Cívic Cotxeres
de Sants, del 9 al 31 de
desembre

fora d’ell. El podeu veure a l’Espai
de Fotografia Francesc CatalàRoca, on el dia de la inauguració
hi farà una xerrada. Aquest és
un centre de referència que
treballa des de fa més de 25 anys
per posar a l’abast de tothom les
eines necessàries per introduir-se i
aprofundir en la fotografia. Compta
amb laboratori analògic de B/N
i de color, sala d’acabats, escàner
pla i professional i biblioteca.

14è FÒRUM
FOTOGRÀFIC CAN
BASTÉ
Pg. Fabra i Puig, 274-276. T 934 206 651
canbaste.wordpress.com
del 29 de novembre al 3 de desembre

hi treballa. És una exposició
itinerant per diferents centres
cívics que ens mostra
botigues, racons de la ciutat i
les persones que els habiten,
i que s’interroga sobre la
transformació de Barcelona
i els seus comerços, i de
quina manera això afectarà
la vida quotidiana de tots els
que hi vivim.

HORACIO SEGUÍ,
LA IMATGE DE LA
MÚSICA DELS 60 FOTOGRAFIA I
AUDIOVISUALS DE
MUNTANYA A LA
FARINERA
L’Horacio Seguí és conegut per
la seva exitosa trajectòria com a
Centre Cívic Golferichs
Espai Fotogràfic Francesc Català-Roca.
C/ de Llança, 21 Baixos.
T 933 257 291 golferichs.org/catala-roca
del 15 de setembre al 5 de novembre

fotògraf esportiu, si bé els seus
orígens professionals se situen
al món de la música. Als anys
60 treballava per a la majoria de
revistes amb secció musical i va
col·laborar amb les discogràfiques
establertes a Barcelona, de
manera que el seu arxiu és una
mostra del panorama musical del
moment, tant sobre l’escenari com

Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837.
T 932 918 080 farinera.org
març

Durant el mes de març a La
Farinera del Clot s’obre la
20a Mostra d’Audiovisuals i de
Fotografia de Muntanya de Sant
Martí, sobre les disciplines
esportives que es desenvolupen
a més metres d’alçada.

EN FEMENÍ
AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Molts centres cívics ofereixen
activitats amb perspectiva de
gènere, és a dir, remarcant
la mirada de la dona i el seu
paper -més d’una vegada
emmudit- en la història. El
Dia Internacional de la Dona,
el 8 de març, hi haurà una
celebració especial a la
Casa Groga, amb activitats
conjuntament organitzades
amb l’Espai Jove Boca Nord, la
biblioteca Mercè Rodoreda
i la Vocalia de la Dona de
l’Associació de Veïns de
Sant Genís. El Sortidor acull
aquesta mirada en activitats
escèniques i el seu original
espai feminista Mujeres,
Diálogos y Vino.

CONSTANÇA I
BOVARY
barcelona.cat/centrescivics
novembre i desembre

Madame Bovary és encara
avui, un segle i mig després de
néixer de la ploma de Flaubert,
un model d’heroïna, la dona
que no en té prou amb el que
li ve marcat per la societat i
que busca satisfer els seus
desitjos desobeint la moral del
moment. Constança, al seu
torn, és l’encarnació de tantes
altres dones que han estat
silenciades malgrat tots els
seus anhels de creativitat i la
vàlua del seu treball. Aquestes

dues dones, Constança i
Bovary, protagonitzen les obres
de teatre que es presenten
l’una al Centre Cívic Bon
Pastor coincidint amb el Dia
Internacional de la No-violència
contra les Dones, el 25 de
novembre, i l’altra al Centre
Cívic Urgell el 2 de desembre.

LES DONES GRANS
FEM TEATRE A CAN
FELIPA
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 932 563 840
cccanfelipa.cat
tot l’any

És un taller dirigit a les dones
de més de 60 anys que volen
gaudir del plaer de fer teatre i
alhora treballar els seus records
-individuals i col·lectius- del barri
del Poblenou. Un exercici de
creativitat comunitària en clau
de gènere.

Lee Miller.

EL TEMPS PASSA,
LA TEIXONERA ENS
HO ENSENYA
Centre Cívic Teixonera
C/Arenys, 75. T 932 563 388
barcelona.cat/ccteixonera
del 4 al 25 d’octubre

En l’exposició de fotografies
Fugit irreparabile tempus de
Marta Devesa, el temps s’atura
però ens assenyala el seu
vol, com la sorra que s’escola
entre els dits. Aquest projecte
pretén mostrar la visió de
dones d’edats diferents sobre
el pas del temps a partir d’una
pregunta: en quin moment
has tingut la sensació que se
t’escapava el temps?

RELATAR EN
FEMENÍ

PROU SILENCI

Centre Cívic Sagrada Família
C/Provença, 480. T 934 508 917
ccsagradafamilia.net
novembre

Dos cicles treballen especialment
per reescriure la història amb
els noms de les dones que van
contribuir a la seva evolució:
La Farinera celebra enguany el
5è Cicle de Dones Creadores,
el Muses, que inclou entre
d’altres un concurs de dones
monologuistes, al novembre; i
al Centre Cívic Trinitat Vella, de
gener a març, amb el cicle Dones
d’Art, ens acosten la vida i obra
d’artistes com Gala, Chanel o la
model convertida en fotògrafa

El Centre Cívic Sagrada Família
fa anys que treballa en favor
de donar visibilitat al treball
de les dones, de fet, la seva
especialització són els temes
de gènere i igualtat. Aquesta
mirada engloba les activitats
que programa, els tallers, les
cessions d’espais, el suport a
la creació i també funciona com
a punt d’informació. A més, des
de fa 16 anys organitza el premi
de relats curts En Femení, amb
l’objectiu de crear un espai de
reflexió, creativitat i expressió
literària per a dones.

barcelona.cat/centrescivics
de gener a març
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ARTS ESCÈNIQUES

CABARET
MULTIFORME I
PREMI AL RISC
AL SANDARU

Centre Cívic Parc-Sandaru
C/Buenaventura Muñoz, 21. T 933 090 635
ccparcsandaru.cat
tot l’any

FragMenTs és el cicle d’arts
escèniques on es combinen
tot tipus de modalitats
escèniques: teatre, dansa,
clown, circ, màgia i qualsevol
altra sense importarne l’etiqueta. El diàleg
entre l’art i els veïns, i

EL PETIT GRAN
FORMAT
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Territori Barcino és l’aposta del
Centre Cívic Trinitat Vella per
mostrar els millors espectacles
adreçats a un públic juvenil.
Crear un espai fresc, distès
i amb les millors propostes
de petit format són els tres
objectius d’aquest cicle mensual.
12 Time Out Barcelona

també entre els mateixos
professionals, anima
aquesta mostra.
Una altra línia per donar
suport a les arts en viu de
l’equip del Centre Cívic ParcSandaru és el Kinètic, dirigit
a la creació escènica, en què
el risc i la investigació en
els nous llenguatges prenen
la palestra. La convocatòria
ofereix als guanyadors lloc
d’assaig, suport tècnic,
de producció i gestió i un
espai per a l’exhibició. De
gener a juny es mostren els
espectacles resultants amb
col·loquis per conèixer els
creadors i el seu procés.
Els divendres d’octubre
a desembre és el torn
de Mostra’T, programa
d’espectacles amb una
petita festa, la PONGO
PARTY, que proposa als
espectadors preguntes tipus
trivial relacionades amb el
que acaben de veure i una
votació. La peça guanyadora
per decisió popular s’inclou
a la programació de la Nau
Ivanow.
Al febrer, el cicle Llums de
Bohèmia al Centre Cívic Sarrià
combat els vespres de fred
amb petites mostres de dansa,
humor i teatre amb un aire
vintage i de proximitat, i cada
divendres, Minimalar’t ofereix
una petita actuació al bar de
la Casa Groga, un format íntim
amb molts seguidors. També
el cicle Scènic de l’Elèctric
de les Planes i el Bambolines
a Vil·la Florida mantenen
l’aposta pels espectacles de
petit format.

LA FORÇA DE
L’EXPERIMENTACIÓ
AMB ACCENT
SOCIAL AL MATAS
I RAMIS
Feliu i Codina, 20. T 934 072 356
barcelona.cat/ccmatesiramis
febrer, març i abril

Aquí, el treball escènic
s’utilitza com una tècnica
de sensibilització sobre
temes d’interès col·lectiu, i
per mostrar-ho s’ha creat un
cicle de teatre social, que
té lloc un divendres al mes
durant el primer trimestre de
l’any. Descobreix el poder
transformador del teatre social!

Està ubicat en una casa
senyorial del segle XV, que
després va ser posada per
als viatgers que anaven
d’Horta a Barcelona.
Als 60 era una zona molt
poblada però sense serveis,
i el 1963 neix l’Associació
de Veïns de Torre Llobeta,
una de les primeres de la
ciutat, per reclamar-ne. El
1983 s’inaugura com a
centre cívic.
Ofereix tallers sobre
desenvolupament personal
i medi ambient, i diversos
cicles centrats en l’humor, la
il·lustració o la literatura.

barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

El suport a companyies i
artistes emergents inspira la
convocatòria d’arts escèniques
del Centre Cívic Can Felipa.
Les propostes seleccionades
conformen la programació del
centre del Poblenou i els ofereix
l’oportunitat de participar del
La(b) Felipa, un laboratori i espai
d’experimentació, formació i
producció, on artistes i col·lectius
treballen junts.
El mateix esperit té el projecte i
cicle Procreació del Centre Cívic
Sant Martí: acollida i ajuda a
les companyies que després
nodreixen la mostra escènica.
També el Laboratori Tísner de les
Cotxeres Borrell ofereix suport
econòmic, tècnic, d’espai, difusió
i formació als creadors per a

desenvolupar els seus projectes
escènics. El Sortidor continua
amb el seu projecte de suport
a la creació escènica, Balandra,
amb l’oferiment d’espais gratuits
per a assaigs i creació. Al Centre
Cívic Drassanes, el festival
elravalésteatre dóna visibilitat a
les companyies que hi assagen.
I a la Sagrera té lloc la 13a
edició del cicle de teatre amateur
Teló Amunt, de divendres a
diumenges, entre abril i juny.

ELS DIVENDRES
SÓN PER GAUDIR
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Mim, dansa, humor i qualsevol
altra proposta curosament
seleccionada arriba cada
divendres al cicle estable
d’arts escèniques del Centre
Cívic Casa del Rellotge, amb
propostes variades per interessar

TOTS SOM DIFERENTS A
BARÓ DE VIVER
Centre Cívic Baró de Viver
barcelona.cat/centrescivics
laltrefestival.cat
juny

L’Altre és el Festival
Internacional d’Arts
Escèniques i Salut Mental
centrat en propostes

creades, protagonitzades o
relacionades amb persones
que tenen algun trastorn.
Aquesta cita proposa
un suggeridor calendari
d’activitats entre el Centre
Cívic Baró de Viver i la Fabra
i Coats.

tothom. Un altre per recordar
és L’Imperdible del Divendres,
l’espai de la Casa Orlandai
destinat als artistes més joves.
També les portes del Centre
Cívic Cotxeres Borrell estan
obertes cada divendres per
acostar-nos als assaigs que les
diferents companyies fan durant
la temporada. Sense guió i amb
ganes que hi passin coses.

PER NO DEIXAR
DE RIURE
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

L’humor té el seu espai propi al
cicle que cada estiu des de fa set
anys li dedica el Centre Cívic La
Farinera sota el nom d’Endorfines.
També per provocar riallades
trobem Gràcia Riu, un projecte
comú dels centres del barri de
Gràcia per portar l’humor a tots
els racons. Al Centre Cívic La
Sedeta hi trobareu el 14 d’octubre
El Sobrino del Diablo i Juako
Malavirgen, amb les seves Lletres
iròniques a ritme de rock, i el 20
d’octubre al Centre Cívic El Coll
podreu conèixer totes les revistes
d’humor de casa nostra. Mireu-vos
la resta del programa de Gràcia
Riu i se us il·luminarà la cara.

REFLEXIONS A
NAVAS

Centre Cívic Navas
C/Navas de Tolosa, 312. T 933 493 522
barcelona.cat/ccnavas
4 de novembre

Dramaburg és un espectacle que
reflexiona sobre la civilització de
l’espectacle. Sobre com convertim
en producte tot allò que queda de
pur i natural en nosaltres, fent-nos
còmplices de la destrucció del
món, convertits en turistes del lloc
que ens ha vist néixer.
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DANSA
TALONS A TOT
RITME

Centre Cívic Baró de Viver
barcelona.cat/ccbarodeviver
7 d’octubre

El claqué té la capacitat
d’entusiasmar a tothom pel
seu ritme vivaç i contagiós. Si
voleu comprovar-ho, Woodbeats
és un espectacle amb quatre
ballarins que compta amb
la música en directe de dos
percussionistes. En escena,
quatre calaixos de fusta que
amaguen tot un món de ritmes.

FIDELS A LA
DANSA
Centre Cultural La Casa Elizalde
C/ València 302. T 934 880 590
casaelizalde.com
tot l’any

El centre del carrer València
segueix oferint cada dimecres
del mes una nova proposta
de dansa, sigui flamenc, hiphop, dansa contemporània
o llenguatges tan propers
com el del circ o el teatre
físic. Així, el 5 d’octubre Pol
Jiménez revisarà una obra
antiga de Cesc Gelabert
amb Sentimsentits; el 26
d’octubre HOP Duets, peces
de danses urbanes en
parelles; el 16 de novembre
Cospress, una obra sobre
el culte al físic. I el 23 de
novembre, Toni Jodar farà
una explicació de la dansa
moderna i contemporània
passada pel seu cos
experimentat. Una manera de
conèixer les polifacètiques
possibilitats del moviment.
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COLLITA
INTEGRADORA A
LA BARCELONETA
Centre Cívic Barceloneta
Conreria, 1-9. T 932 563 300
barcelona.cat/ccbarceloneta
del 6 al 17 d’octubre

Que la dansa inclusiva és
rica i es troba en un moment

PRIMAVERA
FLORIDA

de creixement ho demostren
cicles com l’October Fever
que durant dues setmanes
ens hi apropa una mica més
amb tallers de dansa, imatge
i contact, mostres de curts,
una exposició de fotos de
Jordi Mañosa i les peces Vis
a Vis, Quebradas imperfectas,
El último... i Cyclamen. La
sorpresa i el reconeixement
d’un mateix van junts en
aquesta febre.
contemporània, propostes
experimentals, ballet clàssic
i per a nens, junt amb una
exposició temàtica.

barcelona.cat/centrescivics
abril - maig

La dansa floreix a la primavera
amb cites com Apropa’t a la
Dansa, que arriba a la seva
quarta edició al Centre Cívic
Sagrada Família. Destinat
a adults i infants, el cicle
d’abril ens ofereix activitats
multidisciplinàries per a tots els
gustos. També al voltant de la
celebració del Dia Internacional
de la Dansa, el 29 d’abril, i
durant diverses setmanes,
el Centre Cívic La Sedeta
s’omple d’espectacles per
sumar-se a l’efemèride. Al maig,
la dansa envaeix els jardins
del Centre Cívic Vil·la Florida
amb el cicle Miratges, que
durant dues intenses jornades
agrupa algunes peces de dansa

ALIANÇA PEL
HIP-HOP
barcelona.cat/centrescivics
novembre

Les danses urbanes tenen
força als nostres carrers i els
centres cívics els donen suport
amb iniciatives com ara el Hop,
certamen de creació escènica
entorn del llenguatge més

espontani dels joves, un concurs
organitzat per l’associació
El Generador. Les propostes
seleccionades es presentaran del
17 al 20 de novembre a l’Auditori
del Centre Cívic Tomasa Cuevas,
a la sala Pepita Casanellas de
la Casa del Rellotge, al Centre
Cívic Barceloneta i a l’Auditori
del Centre Cívic Sant Martí. El
17 de desembre la sala gran
del Mercat de les Flors acollirà
l’esdeveniment final. Una
evolució que podeu seguir del
carrer a l’escenari!

destreses dels participants que
s’animin a saltar a la pista.
L’accent en la formació el posa
Portàtil en Moviment, una
extensió de Territori que ofereix
la possibilitat de formar-se
amb reconeguts ballarins i
pedagogs. La fusió entre flamenc
i contemporani protagonitza
l’oferta. I no oblideu el ja
consolidat concurs de videodansa, on els guanyadors es
decideixen per votació popular
després de les projeccions.

ARTS DE CARRER
ALTRES FORMES
DE MIRAR A SANT
MARTÍ

EL GUST PEL BALL
A LA TEIXONERA
Centre Cívic Teixonera
C/Arenys, 75. T 932 563 388
barcelona.cat/ccteixonera
territoriendansa.wordpress.com
31 de març – 2 d’abril

La gent del Centre Cívic Teixonera
s’estima la dansa i per això
ens convoquen al 5è Territori
de Dansa, un cicle al voltant del
moviment, les noves tendències
i la participació. Territori va
néixer com una plataforma,
acollidora i dinamitzadora, davant
la necessitat de participació i
interrelació dels veïns a través de
la dansa.
La proposta de diverses
jornades no només es nodreix
d’actuacions sinó també de tot
tipus de tallers, exposicions,
xerrades... Enguany hi haurà
també un concurs de ball molt
prometedor per tal de mostrar les

lloc a l’espai públic, des de
les més tradicionals fins a les
més contemporànies; sorgides
al barri o en altres punts.
Interacció, reflexió i intercanvi
en el qual també hi participen
les escoles del barri.
Al Centre Cívic Sarrià, la 5a
Mostra d’Arts de Carrer Llençar’t
acudeix puntual a la seva cita
del maig amb actuacions i
activitats artístiques de circ,
arts tradicionals i cultura
popular, música en directe i arts
urbanes amb exhibicions a l’aire
lliure als jardins de Vil·la Cecília
i al centre del barri de Sarrià.

Centre Cívic Sant Martí
C/Selva de Mar, 215. T 932 565 760
barcelona.cat/ccsantmarti
perpetracions.ccsantmarti.net
juny

Circ, teatre, dansa, art corporal,
instal·lacions, titelles... Tot
hi cap, a la 17a edició de la
Mostra d’Art Efímer de Carrer,
Perpetracions, mostra anual
d’intervencions artístiques
al carrer que es desenvolupa
als barris de Sant Martí de
Provençals, la Verneda i la Pau.
Experimentació, art i comunitat
són les paraules clau de la cita.

L’ESPAI ÉS DE
TOTS
barcelona.cat/centrescivics
maig

Durant una setmana el
Desplaça’t, el cicle d’arts al
carrer del Centre Cívic Casa
Groga, barreja les disciplines
culturals i artístiques que tenen

L’immoble havia de ser
per a habitatges, però les
reivindicacions veïnals van
motivar que el 1989 fos
completament reformat per
acollir aquest centre cívic i altres
equipaments del barri, com
una ludoteca, i la Biblioteca del
Carmel.
Promoure la participació
social i cultural dels veïns i les
veïnes és la seva prioritat, i quan
arriba el bon temps, la terrassa
del centre i la veïna plaça de
Salvador Allende esdevenen
l’escenari de tota mena de
propostes.
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CONVOCATÒRIES DESTACADES 2016-2017
Si tens un grup i busques públic, si tens un projecte per exposar i necessites una sala o si vols que la ciutat
reconegui el teu talent artístic, mira’t aquesta llista. Al web hi trobaràs més convocatòries i actualitzacions.
CONVOCATÒRIA

CENTRE CÍVIC

DATA

CONCURS DE BANDES EMERGENTS
DEL DISTRICTE DE GRÀCIA DMJ

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

del 30 de setembre al 21 d’octubre

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES A LA
ZONA NORD
CONVOCATÒRIA D’ARTS VISUALS

CENTRE CÍVIC ZONA NORD

tot l’any

CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE

tot l’any

CONCURS MIQUEL CASABLANCAS

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU

de l’1 de febrer al 23 de març

CONCURS LITERARI DE NOU
BARRIS

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA

març

CONCURS DE MICRORELATS

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS

març i abril

LA GÀBIA SÒNICA. CONVOCATÒRIA
PER A GRUPS MUSICALS

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

abril

KINÈTIC I KINÈTIC PERFORMÀTIC.
SUPORT A LA CREACIÓ DE LES
ARTS ESCÈNIQUES

CENTRE CÍVIC DEL PARC-SANDARU

de l’1 al 15 de setembre i primera
setmana de maig

18È CONCURS DE CÒMIC DE NOU
BARRIS

CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER

entrega de treballs fins al 20 de
maig

EMMAKETA’M

CENTRE CULTURAL LA FARINERA

abril i maig

ARTS ESCÈNIQUES

CENTRE CULTURAL LA FARINERA

maig i juny

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS

d’abril a maig

CONVOCATÒRIA CAN FELIPA ARTS
VISUALS

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA

segona quinzena de juny

CONVOCATÒRIA CAN FELIPA ARTS
ESCÈNIQUES

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA

juliol

PROCREACIÓ. CONVOCATÒRIA DE
RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

del 15 de setembre al 15 d’octubre
del 15 de gener al 15 de febrer

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS

1 d’octubre

BALANDRA. CONVOCATÒRIA DE
RESIDÈNCIES ESCÈNIQUES

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

fins al 30 d’octubre

MÍNIM. CONVOCATÒRIA DE SUPORT
A LA CREACIÓ I MOSTRA MÍNIM

CENTRE CÍVIC SARRIÀ

31 d’octubre

RELATS EN FEMENÍ – PREMI DE
RELATS CURTS

CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

novembre

DOCS COOPERANTS. CONCURS
DOCS COOPERANTS

CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER

novembre

SAC-FIC PROGRAMA DE
RESIDÈNCIES
INFUSIONA’T

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU

de l’1 de novembre al 10 de gener

CENTRE CÍVIC BESÒS

novembre i desembre

INSTANTCRAFT. CONVOCATÒRIA
DE FOTOGRAFIA CRAFT

CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER

fins al 18 de desembre

STRIPART

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
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ARTS ESCÈNIQUES

Montserrat Roig: una dona
de la transició és el títol
d’un homenatge i una sèrie
de diàlegs organitzats per
l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya a
La Sedeta sobre aquesta
escriptora compromesa
amb el feminisme i la lluita
antifranquista. El mateix
Dia Internacional de la Noviolència contra les Dones,
a Navas té lloc una lectura
dramatitzada dels contes de
l’escriptora, on la paraula i
la dansa es donen la mà, i la
música és el punt d’enllaç.

CAFÈS LITERARIS DE
LA CASA ORLANDAI
Centre Cultural Orlandai
C/Jaume Piquet, 23. T 932 524 262
barcelona.cat/ccorlandai
l’últim dimecres de cada mes

consulteu les dates

MÚSICA

LA SEDETA I
NAVAS REVIUEN
MONTSERRAT ROIG
barcelona.cat/centrecivis
25 D’OCTUBRE

18È CONCURS DE CANTAUTORS/ES
D’HORTA-GUINARDÓ

ARTS VISUALS

PARAULA

PARAULA

Els Cafès Literaris de Casa
Orlandai són trobades mensuals
obertes a tothom on es discuteixen
temes literaris. Cada trimestre
s’estableix una temàtica a partir de
tres lectures i en cada trobada hi
assisteix un expert en el tema que
fa una breu introducció i guia el
debat entre els assistents.

CUENTOCONTIGO
A LA FONT DE LA
GUATLLA

Molt s’ha parlat de la transició espanyola, però poques vegades des d’una
perspectiva femenina, d’esquerres i a Barcelona, sobretot perquè el lideratge
polític bàsicament ha estat masculí i la pràctica periodística també.
L’escriptora i periodista Montserrat Roig (Barcelona, 1946-1991) ha deixat,
després de 25 anys de la seva mort, i només amb 45 anys de vida, un extens
mosaic d’articles periodístics, novel·les, i assaigs que s'han convertit en un referent, tant del periodisme, com de la literatura, a casa nostra i a escala internacional.
Roig va escriure, descriure i capbussar-se en les realitats del post-franquisme
i la transició democràtica, des de la seva ciutat, Barcelona; la seva llengua, el català i des de la seva finestra íntima de ser dona. I és per aquest prisma violeta,
i la seva reivindicativa mirada de gènere plasmada en la seva ploma rebel, que
des de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) hem volgut
donar-li visibilitat com a referent a la nostra professió i homenatjar-la en els 25
anys de la seva mort amb el projecte MONTSERRAT ROIG: 45 anys de vida,
25 de llegat.
Amb aquest projecte volem fer una mirada de/sobre la transició espanyola
des de la perspectiva de les dones i amb veu de dona. Montserrat Roig ens ho
explica perquè participa en els moviments de dones, és feminista; col·labora
amb el moviment obrer: milita al PSUC, i com a periodista presenta un seguit
d’entrevistes i articles d’un país emergent d’una dictadura, on conflueixen la il·
lusió, l’esperança de regeneració, el retrobament i la convivència. Sempre amb
una mirada bòrnia [la facultat de mirar dins i fora].
Montserrat Roig defensa la catalanitat i fa servir la llengua pròpia perquè és la
que dóna nom a les coses. I és un exemple de memòria històrica no sols per la
seva obra Els catalans als camps nazis, sinó per les petites històries d’infantesa,
del dia a dia, que qüestiona el gran imaginari que s’està construint des de la
TV i que defensa que les dones no sols han de parlar sinó que han d’escriure…
També les seves històries.

Centre Cívic Font de la Guatlla
C/Rabí Rubèn, 22. T 934 248 506
barcelona.cat/ccfontdelaguatlla
20 d’octubre

Un festival de narració oral
dedicat als més menuts de la
casa que ja arriba a la seva 7a
edició. Ens porta un recull de
contes, divertits i entretinguts,
especialment escollits de la
tradició llatinoamericana.

LLIBERTAT
INTERIOR DES DE
VALLVIDRERA
Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán
C/Reis Catòlics, 16-34. T 934 069 053
barcelona.cat/ccvazquezmontalban
25 d’octubre

La poesia de Sor Juana Inés
de la Cruz, la monja que va
descriure el cos i el plaer de la
dona com no ho havia fet abans
ningú, tindrà veu i música en un
recital d’Eli Iranzo acompanyada
d’una guitarra. Un crit a la
llibertat que encara retruny des
del Segle d’Or hispànic.

de Torre Llobeta i el Concurs
Literari de Nou Barris n’és una de
les fites. Enguany arriba a la seva
29a edició, amb les modalitats
de poesia i prosa (tant en
castellà com en català), relat curt
d’humor i relat fantàstic.

MUNT DE MOTS
barcelona.cat/centrescivics
Del 17 al 22 d’octubre

Arriba la 7ª edició del Festival
de Narració Oral de Barcelona,
Munt de Mots 2016. Aquest
festival, que es fa a Barcelona i
a cinc ciutats més de Catalunya,
aplega més de 40 narradors
arribats de diferents països
per compartir amb el públic
els seus contes. A La Sedeta,
el 18 d’octubre hi haurà una
sessió de contes infantils i
familiars, però consulteu tota la
programació perquè també hi ha
activitats al Pati Llimona, a El
Sortidor, al Centre Cívic Navas,
al Centre Cívic Urgell, al Torre
Llobeta, al Cotxeres Borrell, al
Centre Cívic Joan Oliver “Pere
Quart”, al Vil·la Florida, al
Centre Cívic de la Sagrera, a
La Sedeta, al Centre Cívic Font
de la Guatlla, a La Farinera del
Clot i a Can Deu de les Corts.

POETRY
SLAM A SANT
CONCURS
LITERARI DE NOU MARTÍ
BARRIS
Centre Cívic Torre Llobeta
C/Santa Fe, 2 bis. T 933 585 614
barcelona.cat/cctorrellobeta
de desembre a març

La paraula és l’eix vertebrador
de gran part de la programació

Auditori Sant Martí - Centre Cívic Sant Martí
C/ Selva de Mar, 215
barcelona.cat/ccsantmarti
22 d’octubre

Poetry Slam és una nova forma
de recitar poesia, una competició
per equips, àgil i interactiva entre
poetes i públic, que enguany
celebra la 3a edició a Sant Martí.
Time Out Barcelona 17
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MÚSICA
PER ESTIRAR
LA CALOR
Centre Cívic Baró de Viver
C/Quito 8-10. T 932 565 097
barcelona.cat/ccbarodeviver
30 setembre

Amb música i bon rotllo s’obre la
temporada a Baró de Viver, amb
una jornada festiva que comptarà
amb l’actuació de Los Tunantes,
una agrupació de música llatina
amb músics de Barcelona, Cadis
i República Dominicana. Per no
perdre la calor de l’estiu.

MÚSICA > BCN
barcelona.cat/centrescivics
de setembre a gener

Música > BCN és un viatge sonor
molt ben acompanyat que passa
pel Centre Cívic Besòs, el Matas i
Ramis, el Centre Cívic Joan Oliver

JAZZ I SWING
PER TOT ARREU
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Des de la carismàtica Myriam
Swanson fins als Playground,
un munt de propostes
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posen ritme a aquesta iniciativa
que també ofereix un taller
d’escriptura i poesia pels nens.
El centre del Poble-sec té a La
Carbonera l’altaveu de les bandes
que assagen als seus bucs, i
amb Veus porten a l’escenari
grups de música popular. Les
col·laboracions amb festivals
com ara el BarnaSants, el BIS de
música independent o el Brot els
marquen el ritme tot l’any.

”Pere Quart”, el Zona Nord, Can
Verdaguer, Vil·la Florida i el Centre
Cívic Trinitat Vella. Del jazz a la
música clàssica, del flamenco a la
música antiga i de la música negra
a les músiques de la Mediterrània,
una sèrie de concerts propers i
comentats pels músics de l’Escola
Superior de Música de Catalunya.

RECORREGUTS
SONORS
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç, 36 T 93 256 50 00
conventsantagusti.com
novembre 2017

L’ALBAREDA DE
POETES I MÚSICS

RESPIRA
PROFUNDAMENT

Centre Cultural Albareda
C/Albareda, 22-24. T 934 433 719
barcelona.cat/ccalbareda
tot l’any

Al Convent de Sant Agustí, el seu
cicle Recorreguts Sonors reuneix
artistes i creadors que, des de
diverses perspectives i amb una
mirada contemporània utilitzen el
so com a mitjà d’expressió. També
ofereix Rutes sonores pels espais
urbans i naturals de Barcelona.

El 6 d’octubre, poetes i músics
fusionen les seves veus al
primer Música i Lletra al pati de
l’Albareda. El 21 d’octubre, Josep
Pedrals i Nico Roig, el poeta
Eduard Carmona amb un grup
de jazz, Borja Penalba, Mireia
Vives i Roc Casagran reciten i

diverses amb els sons més
evocadors prenen places i
centres cívics durant tot l’any,
moltes d’elles en maridatge
amb la gastronomia. La
proposta Vi & Swing del 13
d’octubre al 24 de novembre
és un viatge original per
sabors i músiques conduït
per la gent de Swinga’t les
Corts a Can Deu. I del vi a les
tapes amb Jazztast friends,
que ofereixen al Centre Cívic
Carmel i altres espais del
barri, del 30 de setembre al
9 d’octubre. La seva versió
infantil inclou contacontes amb
jazz de fons. El Vermut del
Casinet d’Hostafrancs convoca
els diumenges de maig i

juny grups novells i primeres
figures del jazz. Conferències
amb música en directe a
Golferichs, les Nits de Jazz a
la Plaça Masadas organitzat
per la Sagrera durant el juliol,
el protagonisme de les veus al
cicle primaveral de la Teixonera
o les convocatòries mensuals
del Sant Andreu Balla Swing!
omplen el calendari de jazz.
I per als que s’estimen el
cantó més folk del bluegrass,
l’11 de novembre la cita
és a La Sedeta en la XV
edició del festival Al Ras
amb els italians Red Wine
i els nord-americans The
Gather Rounders, per primera
vegada a Barcelona!

CLÀSSICA I
VARIACIONS
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Arriba a la 17a edició del Cicle
de Clàssica a les Corts del Centre
Cívic Josep M. Trias i Peitx amb
una quinzena de concerts de
qualitat repartits pels diumenges
del calendari; també els centres
cívics d’Horta-Guinardó, tenen un
programa anual que es nodreix
de grups professionals però
també d’amateurs i escoles
del barri. Cors, música barroca,
òpera o concerts teatralitzats, tot
hi cap els divendres clàssics de
Fort Pienc. Per aquest trimestre
proposen Elisabeth Franch o
l’Atrium Ensemble. Al Matas i
Ramis, la proximitat és clau als
concerts de petit format que es
fan al bar, i a Navas es manté el
cicle d’audicions comentades.
A finals d’octubre hi trobareu el
violoncel·lista Oscar Dalmau.

barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Quin ambient millor per
escoltar música que
envoltats d’arbres i
flors? L’oferta és variada
i el Vallvidrera-Vázquez
Montalbán, un dels seus
promotors. Un passeig
per la cançó d’autor, el
folk i el retropop de la mà
de Carlitos Miñarro, la

multifacètica banda Chick
Out Trio i un apropament
a l’univers musical de
Leonard Cohen hi tenen lloc
entre octubre i novembre.
A la tardor i primavera, el
porxo de La Sedeta acull
fins a vuit concerts al XIII
Cicle d’Aperitius Musicals.
El jardí del Pere Pruna
s’omple de blues i jazz
al juny i el de Sarrià, de
clàssica al juliol. Per tancar
els ulls, respirar profund i
deixar-se portar.

AMB MOLT
DE COR

CICLE DE FLAMENC
AL BESÒS

La suma ens fa grans, per això
els grups corals prenen la veu
en cites com la del Centre Cívic
Torre Llobeta, durant l’octubre
i Nadal, o a la Primavera Coral
del Pere Pruna de Sarrià, amb
una participació d’una vintena
de cors dels districtes de Sarrià
i Sant Gervasi.

Els noms més importants del
flamenc són habituals del cicle
(In)fusión Flamenca del Besòs, un
cartell ple d’actuacions escèniques
i musicals, tallers, exposicions,
xerrades i espectacles familiars.
Al toque, al cante i al baile!

barcelona.cat/centrescivics
octubre i desembre / abril i maig

Centre Cívic Besòs
Rbla. Prim, 87-89. T 932 564 901
barcelona.cat/ccbesos
del 4 al 25 de novembre
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D’AUTOR

barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Per als que estimeu la música
d’autor, d’octubre a novembre a
la Casa Elizalde tenen lloc unes
propostes intimistes amb lletres
carregades de sentiment, de la
mà de formacions destacades
de l’escena catalana. A la
programació DO Autor hi
trobareu el grup Trau, l’Ariana
Abecasis, la cantautora Bikimel
o el Roger Puig. I al mes de juny,
el Matas i Ramis organitza el
18è Concurs de Cantautors i
Cantautores d’Horta-Guinardó,
un concurs bianual adreçat als
novells autors de cançó, amb
tres dies d’actuacions, dos
de semifinals i la gran final a
la Plaça de Santes Creus, on
ressonen estils i llengües ben
diferents.

Aquest centre cívic ocupa
l’espai d’una antiga fàbrica de
material per a la construcció
que va estar en funcionament
fins l’any 1978 i que, com
moltes altres fàbriques
d’aquesta zona de Montjuïc,
aprofitava l’aigua de la font de
la Guatlla. Responent a les
reclamacions d’equipaments
per al barri per part de les
associacions de veïns, el 1994
s’hi inaugurà un centre de barri
de nova planta amb el nom
d’aquesta font -ara seca- i,
a partir del 2005, va passar
a formar part de la xarxa de
Centres Cívics de Barcelona.
20 Time Out Barcelona
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VEUS ÍNTIMES,
SENSIBILITAT A
FLOR DE PELL

La resta de l’any, un dijous
de cada mes, el piano és el
protagonista a Cotxeres Borrell,
amb tots els estils de mans dels
seus convidats. I al Centre Cívic
Trias i Peitx podeu acostar-vos
a sessions d’assajos i concerts
en petit format amb un piano de
mitja cua.

barcelona.cat/centrescivics
desembre, febrer i març

Al Centre Cívic Navas, la
soprano italoargentina, Romina
Krieger i la pianista Montse
Pujol-Dahme faran un recorregut
líric per la tonadilla i les
músiques antillanes, cubanes,
brasileres i argentines de
destacats compositors el 29
de desembre, en plena època
nadalenca. Per continuar amb
la intimitat, durant el febrer i
el març, a Vil·la Florida ens
regalaran el cicle Veus amb
les més variades melodies del
fado, el gòspel, la bossa nova
o el jazz en concerts íntims de
grups, solistes i cantautors,
amb la sensibilitat a flor de pell.

L’ESTRELLA DELS
INSTRUMENTS
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Els multipremiats intèrprets
Cecilio Tieles, Bernat Català,
Ricardo Descalzo i Diego
Fernández Magdaleno conformen
el cartell de la 3a Mostra de
Música per a Piano dels segles
XX i XXI que fan al Centre Cívic
Urgell durant el mes d’octubre.

de l’associació Juvenil D9
Ràdio Live des de fa quatre
anys. La convocatòria de La
Gàbia Sònica a Sant Martí
permet als grups amateurs
de la ciutat oferir concerts al
llarg de l’any amb totes les
condicions dels professionals
i amb públic. A l’abril s’obre
el termini per participar-hi. Per
als qui busquin noves joies.

recerca de nous sons. Són
escultures que uneixen art i
ciència, i que conviden a jugar
lliurement.

COMPOSITORS
CATALANS AL PERE RELIGIOSAMENT
MUSICALS
PRUNA
FARINERA
MUSICAL

Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837.
T 932 918 080 farinera.org    
tot l’any

El 17 de setembre
se celebra el 3r Cicle
Northern Clot que reuneix
els incondicionals de
l’escena Mod de la ciutat
per posar ritme de dia, a
l’hora del vermut, i de nit
també, al més pur estil
Swinging London. És un
dels moviments musicals
amb més estil que hagis
vist. Però també enganxa
el ja clàssic cicle de
música negra Say it Loud,
amb músics nacionals i
internacionals i activitats
complementàries com
xerrades, exposicions i un
espectacle infantil entre
el 14 i el 22 d’octubre.
Atenció a la sessió de 8
hores Reggae Run, gratuïta
i a l’aire lliure. I també a
La Farinera, de gener a
març, el Cicle de Música
d’Hivern ens prepara
un menú de propostes
acollidores, com si fóssim
a la saleta de casa.

Centre Cívic Pere Pruna
C/ Ganduxer, 130.
T 934 186 537
ccivics.barcelona.cat/perepruna
tot l’any

Concerts, conferències,
projeccions, exposicions,
rutes... El Cicle de Compositors
Catalans estarà al mes de
novembre dedicat a la música
dels compositors del nostre
país, de tots els temps. I,
també, dos cops al llarg de
l’any, al maig i al desembre,
l’Orquestra de Cambra
Catalana oferirà un programa
de qualitat per il·lustrar
aquests autors nacionals, junt
amb un convidat destacat del
món de la música.

ESPAI BANDES
EMERGENTS
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Durant el mes de novembre,
el Centre Cívic El Coll i La
Sedeta acullen la semifinal
del concurs Districte Musical
Jove de Gràcia -el concert final
serà a La Fontana el dia 25-,
i al Bon Pastor, el dia 5 de
bon matí es poden escoltar
els grups emergents del
districte organitzat per la gent

barcelona.cat/centrescivics
Centre Cívic Navas
1 de desembre

A Navas, la Coral Capella
Francesa de Barcelona
interpretarà música religiosa
de Tomas Luis de Victoria,
Juan del Encina i Francisco
Guerrero, contemporanis
de Cervantes. La lectura de
romanços esmentats al Quixot
i altres textos religiosos
completen la Polifonia del
Segle d’Or Espanyol. I al
març, al Pere Pruna té lloc
la 8a edició del Cicle de
Música Religiosa, de totes les
èpoques del repertori nacional
i internacional. Des del cant
gregorià fins al gòspel, passant
per la música religiosa del
barroc o el Renaixement.

ESCULTURES
SONORES A
TRINITAT VELLA
Centre Cívic Trinitat Vella
C/ Foradada, 36.
T 933 457 016
barcelona.cat/cctrinitatvella
del 19 de setembre al 9 de gener

Una selecció dels fabulosos
instruments Baschet que des
dels anys 50 encapçalen la

QUE NO PARI
LA MÚSICA
barcelona.cat/centrescivics

La música té un lloc gairebé
en cada centre cívic. A
Fort Pienc un dimarts al
mes arriben els sons més
variats, aquesta tardor amb
arrels gitanes i irlandeses
i amb sons napolitans. El
Centre Cívic Trinitat Vella,
el segon divendres de cada
mes, en un format proper i un
ambient distès acull el cicle
Com a Casa. També ressonen
les notes en les golfes
modernistes de Golferichs
i dins el projecte variat i de
petit format de Can Castelló
Música’t, escoltarem el soul
de Blue Birds, els saxos de
Kebyart Ensemble i la fusió
de Brigitte Emaga & Acústic.
I per Nadal, acosteu-vos a
Sants, on a Cotxeres-Casinet
organitzen la cantada de
nadales amb 14 corals a la
Sala de Plens del Consell
Municipal del Districte.
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A QUIN TALLER T’APUNTARÀS?
Hi ha centres cívics especialitzats en una temàtica, altres que són
més transversals. Però en tots ells podràs trobar una oferta variada i
de qualitat en cursos i tallers. Aquí te n’oferim una petita mostra.

ARTS ESCÈNIQUES
Per als qui us atrau
l’escenari, la caixa fosca i
els aplaudiments, hi ha un
munt de tallers als centres
cívics especialitzats en arts
escèniques, com Cotxeres
Borrell, Can Felipa i el Centre
Cívic Drassanes. Al Centre
Cívic Torre Llobeta en trobareu
alguns més al voltant del Cicle
Somriure, amb molt bon humor!

ARTS PLÀSTIQUES
El llenguatge visual ens ajuda a
mirar-nos l’entorn amb ulls més
vius, i són moltes les tècniques
per fer-ho: pintura, fotografia,
ceràmica, maquillatge... En
podeu aprendre a la Casa
Golferichs, el Centre Cívic Urgell,
Can Basté i al Pati Llimona.

‘ARTS & CRAFTS’
Fent i desfent es fa l’aprenent. I
a la Casa Elizalde, ja sigui amb el
ganxet o les agulles de mitja, us
n’ensenyaran tots els trucs. També
la Casa Sagnier està dedicada
especialment a l’art tèxtil.

CREACIÓ
AUDIOVISUAL
Al Joan Oliver ”Pere Quart” les
il·lusions òptiques serviran per
fer un projecte creatiu. Però si
22 Time Out Barcelona

el que necessiteu és un espai
on desenvolupar tot tipus de
projectes de creació audiovisual,
aneu al Convent de Sant Agustí.
Us poden ensenyar eines de
producció musical o per a l’edició
d’imatge i vídeo. Fins i tot tenen
cursos específics sobre eines
visuals per a les arts escèniques.

CIRC
Les acrobàcies aèries amb teles
estan molt de moda. Al Centre
Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts
n’ensenyen des de fa quatre anys
i és un dels tallers amb més èxit i
dura tot l’any. Amb les acrobàcies,
ja sigui de teles com de trapezi,
es treballa l’equilibri, la flexibilitat
i la força. Al Baró de Viver també
ensenyen circ als petits.

CÒMIC
El còmic és la unió d’imatge i
paraula. Art plàstica i món literari
que es donen la mà, i per Can
Verdaguer hi passen molts dels
grans artistes del còmic que viuen
a la nostra ciutat per ensenyarnos des de les bases del dibuix
fins al modelatge tridimensional.

de Viver, els que vulguin llançar-se
a parlar en català, ho podran fer
amb un cafè per fer la conversa
més fluida. Però no són els únics,
mireu-vos la programació dels
altres centres cívics, que segur
que també us faran xerrar.

CUINA, NUTRICIÓ I
GASTRONOMIA
Hi ha moltes maneres d’inspirarse a la cuina. El món del vi
engega un cicle de pel·lícules
a Cotxeres Borrell a partir de
les quals s’organitzaran alguns
tallers gastronòmics, a Can
Castelló ens ensenyaran a cuinar
i menjar sa i a El Sortidor, dins el
seu cicle de cultura i gastronomia
A Taula! es commemorarà el 80è
aniversari de l’inici de la Guerra
Civil amb un cicle d’activitats.

DANSA
Mou-te sense parar entre
les classes de ballet
clàssic a La Cadena, les de
dansa contemporània a la
Barceloneta, les de rumba
afrocubana a Can Felipa o les
danses urbanes a la Teixonera.
És bo per al cos i per a la ment.

CONVERSES EN
ALTRES LLENGÜES FLAMENC
A Can Verdaguer hi ha un grup de
conversa i pràctica de l’anglès per
a mares i pares acompanyats del
seu nadó, i al Centre Cívic Baró

Fa deu anys que el Besòs és un
lloc clau pel flamenc, i durant
tot l’any s’hi programen cursos
de dansa, cajón, cante, guitarra

flamenca, combo... I d’altres més
específics com ara un curs de
palos per aprendre a diferenciar
els diferents ritmes del flamenc, o
un altre de palmes per saber com
acompanyar-los bé. A la Teixonera,
en canvi, el flamenc es pensa
sempre en fusió contemporània.

FOTOGRAFIA
A l’Espai Francesc Català-Roca
de la Casa Golferichs, a Can
Basté i al Pati Llimona, s’hi fan
tot tipus de tallers relacionats
amb la fotografia. Des de cursos
d’iniciació general i laboratori
fotogràfic per a principiants, fins a
tallers específics i puntuals, com
d’il·luminació i retrat de mascotes
a l’Espai Francesc Català-Roca,
de fotografia de nu i autoretrat al
Pati Llimona o de fotografia amb
llum de lluna a Can Basté. Per
quedar ben retratats.

HUMANITATS
I LLETRES
Tallers d’art, història, filosofia,
música, literatura, cinema,
actualitat... Els centres cívics us
ofereixen les eines per gaudir
de la cultura i les claus per
analitzar el món actual. Al costat
del Centre Cívic Navas, La
Sedeta o Casa Golferichs, a la
Casa Elizalde enguany hi haurà
una mirada filosòfica al món
d’avui: les implicacions ètiques
i socials de la tecnociència,
per tractar en profunditat i des
d’una perspectiva filosòfica,
les qüestions relatives a les
conseqüències del món científic
en què vivim.

MÚSICA
Hi ha molts centres cívics amb
bucs d’assaigs per practicar

en condicions òptimes, com el
Vil·la Florida, el Carmel o Sant
Martí. L’Albareda també en té,
i a més presta una especial
atenció a les propostes
musicals i familiars amb tallers
de guitarra acústica i elèctrica,
escriptura de cançons o
monogràfics com el d’efectes
amb guitarra.

NOVES
TECNOLOGIES
El MakerConvent del Convent
de Sant Agustí és un espai
de fabricació digital, on s’hi
fan tallers d’impressió 3D,
littlebits per inventar joguines
electròniques o de realitat
augmentada. Cada dimarts,
deixen les portes obertes
perquè tothom que vulgui pugui
anar a treure-hi el nas. També
us parlaran de tecnologia a
l’Aula 141 del Centre Cívic
Guinardó. Vigileu que això
enganxa!

TALLERS
FAMILIARS
Les famílies sempre són
benvingudes als centres
cívics però, a més a més, a
Baró de Viver, a Bon Pastor,
al Parc-Sandaru, a Can
Verdaguer i a Can Felipa
tenen tallers especialment
preparats per acompanyar les
diferents etapes de la criança.
I cada estiu, a Trinitat Vella
s’organitzen tallers perquè els
joves puguin descobrir habilitats
físiques i vocacions creatives.

Consulteu als centres
cívics les reduccions per a
aturats i descomptes que
s’apliquen als tallers.

QUALITAT
DE VIDA
Viure bé significa moltes
coses. Les Jornades de Salut
Integral de Torre Llobeta
ho entenen com un treball
holístic, que té a veure amb
l’autoconeixement i amb
l’ecologia, així com amb el
cos físic i amb el mental. A
Bon Pastor enguany s’ocupen
especialment de les malalties,
com la fibromiàlgia, que
causen dolor. A Pere Quart ens
conviden a pensar els canvis
que ens vénen des de fora i
els que s’operen dins nostre,
i a Vil·la Florida ens ensenyen
com millorar l’entorn convertint
el nostre balcó en un hort
generós.

A la segona meitat del
segle XIX, el Raval era una
zona moderna però molt
poblada que necessitava
habitatges nous, com el que
van construir al Nou de la
Rambla. Molts dels seus
veïns estaven relacionats
amb el món de l’espectacle,
per la proximitat amb la
Rambla i el Paral·lel.
El Centre Cívic Drassanes
arriba a l’immoble l’any
1991 i el 2011 s’hi fan
obres per millorar-ne els
serveis. El teatre i les
danses urbanes tenen un
gran pes en la seva activitat.
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DIVULGACIÓ A L’ABAST
PINZELLADES
D’ART A NAVAS
Centre Cívic Navas
C/Navas de Tolosa, 312. T 933 493 522
barcelona.cat/ccnavas
novembre

Per poder valorar i analitzar les
corrents artístiques, els seus
màxims exponents i les obres
que han marcat la història de
l’art, a Navas tenen a punt
unes Pinzellades d’Art pel mes
de novembre. El dia 22 ens
parlaran de l’Escola de Chicago,
sorgida arran de l’incendi que
va tenir lloc en aquesta ciutat
el 1871 i que va crear els
primers gratacels de la història.
El dia 25 anirem encara més
enrere, als dies de la Revolució
Francesa, en la qual el pintor
academicista Jacques-Louis
David va prendre partit i acabà
convertit en el retratista oficial
de Napoleó Bonaparte.

com la transformació del pati
d’una escola, la ideació de
solucions per independitzarse per a persones amb
diversitat funcional o la ideació
i publicació d’un quadern per
experimentar els processos
creatius de Joan Miró.

Centre Cívic Teixonera
C/Arenys, 75. T 932 563 388
barcelona.cat/ccteixonera
18 d’octubre

Dins del cicle de xerrades per a
famílies, a inici de curs podreu
escoltar la psicòloga Georgina
Barceló explicant-nos la millor
manera d’ajudar els nostres fills
a estudiar. Perquè per aprendre,
cal aprendre’n!

La cocreació és una metodologia
ideada per Lluís Sabadell
orientada a resoldre reptes
socials. Es basa en quatre
eixos: conèixer, cocrear,
coconstruir i celebrar, i un
taller us ajudarà a posar-los
en pràctica del 5 d’octubre al
15 de desembre, mentre una
exposició ens mostrarà alguns
exemples de la seva aplicació,
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barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Durant tot l’any podeu seguir els
itineraris culturals que proposa El
Sortidor per les exposicions dels
museus de la ciutat, per zones de
Barcelona que potser encara no
coneixeu i també amb les sortides
amb una mirada gastronòmica
que proposen al cicle A Taula!
Cicle de Cultura i Gastronomia.
Molts altres centres cívics també
organitzen itineraris, com La Casa
Elizalde, Fort Pienc, Golferichs,
Navas... Al Centre Cívic
L’Elèctric en fan de consciència i

LA MEMÒRIA DELS D’HIROSHIMA A
BARRIS
FUKUSHIMA
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

APRÈN A
ESTUDIAR A LA
TEIXONERA

PER
SABEU QUÈ ÉS LA ITINERARIS
NO PERDRE’S
COCREACIÓ?
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
C/ Comandant Benítez, 6. T 933 398 261
barcelona.cat/ccperequart
d’octubre a desembre

sensibilització ambiental dins del
seu cicle NATURALment, que,
segons el trimestre, proposa
temes concrets com la micología,
les plantes remeieres, l’ornitologia,
els biòtops mediterranis i els
parcs naturals, tot passejant per
Collserola.

ISLAM I
CONFLICTES AL
PRÒXIM ORIENT
Centre Cívic Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491.
T 933 237 790 golferichs.org
25 d’octubre i 8, 22 i 29 de novembre

A la Casa Golferichs han preparat
un cicle per entendre la societat
contemporània en relació amb
el conflicte d’Orient Mitjà que
aprofundeix en el paper de
l’islam i en les conseqüències
humanitàries de la situació
de crisi. Els encarregats de
donar-nos la seva visió experta
són: Dolors Bramon, professora
d’Estudis Àrabs i Islàmics de la
UB, el 25 d’octubre; l’arabista
i periodista Jordi Lleonart, el
8 de novembre; responsables
del pla Barcelona Refugi el 22
de novembre, i el professor en
Relacions Internacionals a la UAB
Rafael Grasa, el 29 de novembre.

Fer memòria és un exercici
que ens ajuda a tenir més
agilitat mental, i quan es fa
col·lectivament, té el poder
d’explicar la comunitat i
d’ennoblir-la. Així funcionen
els projectes Finestres de la
Memòria, que treballa la Casa
Elizalde recuperant fotos antigues
de l’Eixample, o el Projecte de
Recuperació de la Memòria Oral de
La Sedeta, amb els treballadors
de l’antiga fàbrica, o la Casa del
Rellotge per potenciar el llegat
industrial de la Marina. En el cas
del Centre Cívic El Coll, està
enfocat a la memòria de l’antiga
editorial Bruguera, ja que n’ocupa
un dels seus edificis.

Centre Cívic Navas
C/Navas de Tolosa, 312. T 933 493 522
barcelona.cat/ccnavas
8 i 15 de novembre

Dins la Setmana Internacional
de la Ciència i la Pau,
Navas celebra un cicle de
conferències titulat 70 Anys
d’Era Atòmica. Quins efectes
sociopolítics va comportar
l’aparició de la bomba atòmica,
tant per a les relacions
polítiques internacionals
com per a la societat civil
contemporània? De quina
manera aquest avenç tecnològic
va mutar de l’esfera militar a
la civil? Quin impacte va tenir
per a la societat i la cultura
contemporànies?

PRIMAVERA TOT
ECOLOGIA
L’ANY
LA LLAVOR GROGA
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27. T 934 186 531
barcelona.cat/cccasagroga
tot l’any

Un nou projecte de sensibilització
té com a punt d’arrencada un hort
urbà, espai verd que permet la
trobada de la gent i relacionar-se
amb la terra. Els infants, amb el
suport d’adults experts, poden
conrear, veure créixer i consumir
allò que ells mateixos han cuidat.

Can Verdaguer ofereix tot
l’any activitats al voltant de la
preservació del medi
ambient. I al Centre Cívic El
Coll, per donar la benvinguda
a la seva Primavera Verda,
hi preparen tot un seguit
d’activitats de sensibilització
i educació ambiental amb
exposicions, taules rodones,
projeccions, tallers i una festa
molt verda.

INNOVACIÓ
SOCIAL I CUINA
ADAPTADA A
“PERE QUART”
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
C/Comandant Benítez, 6. T 933 398 261
barcelona.cat/ccperequart
tot l’any

El Joan Oliver “Pere Quart” es
presenta enguany amb una
nova línia d’especialització:
la Innovació social. A més
de conferències sobre
obsolescència programada
-on aprendre la manera
de superar la reducció
intencionada de la vida
d’un producte- o sobre les
adaptacions del nostre cos
als canvis tecnològics, el
projecte segurament més
engrescador es troba en
una sala concreta d’aquest
centre cívic, on s’ha
instal·lat una innovadora
cuina pública adaptada.
A més de cuinar, aquest
espai serveix per trobar els
recursos necessaris per
ajudar persones i entitats
que treballen per millorar la
mobilitat de les persones
amb mobilitat reduïda.
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REPTES PER AL
COS DEL SEGLE
XXI A URGELL
Centre Cívic Urgell
C/Comte Urgell, 145. T 934 536 480
ccurgell.cat
octubre i novembre

Els avenços de la medicina i
el coneixement biomèdic van
a gran velocitat. Però, hem
tingut temps de plantejar-nos
què n’esperem i fins on volem
arribar? A Urgell ens proposen
obrir un espai d’anàlisi i reflexió
entorn aquests temes durant els
mesos d’octubre i novembre i,
en paral·lel, un curs per conèixer
el que tenen en comú i el que
tenen de diferent la medicina
convencional, medicina natural i
la medicina integrativa.

CENTRES CÍVICS 2016-17

EL GUINARDÓ
TECNOLÒGIC

Centre Cívic Guinardó
Rda. Guinardó, 113 - 141. T 934 503 987
barcelona.cat/ccguinardo
setembre i Nadal

Durant tot el trimestre
es duran a terme tallers
d’ambientació tecnològica per
adults (3D, Raspberry, etc.)
i per Nadal tallers infantils
on podreu aprendre robòtica
bàsica, creació de videojocs,
disseny 3D per a Minecraft,
iniciació a la impressió 3D i
robòtica amb LEGO.

Des de l’any 2000 més de
30.000 persones han mort
en les aigües del Mediterrani,
transformant-lo en un mar de
mort i patiment. A La Sedeta
ens volen fer reflexionar sobre
què està passant, l’actitud
dels governs europeus davant
aquesta catàstrofe humana i
com treballar per aconseguir
la pau a la Mediterrània. Així
preparen la Setmana Cultural,
del 21 al 27 de novembre,
amb projeccions de cinema,
debats, concerts, exposicions i
espectacles infantils sobre drets
humans. La mateixa setmana
a la Teixonera ens explicaran
un projecte de cooperació feliç:
Pallassos sense fronteres.
També hi haurà actuacions de
circ el dia 22, i una exposició de
fotografia titulada La revolució
del riure.
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GASTRONOMIA
GASTRONOMIA
REFLEXIVA
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

COOPERACIÓ
barcelona.cat/centrescivics
del 21 al 27 de novembre

que informa sobre plantes
al·lergògenes al Centre Cívic
Guinardó; Qualitat de l’aire, que
monitoritza la contaminació, al
Centre Cívic Urgell; Mosquito
alert sobre l’expansió del mosquit
tigre, al Centre Cívic Bon Pastor,
i Observadors del Mar, un punt
de trobada entre ciutadans i
científics per investigar junts l’estat
actual del mar, al Centre Cívic
Barceloneta.

CIÈNCIA
CIUTADANA ALS
BARRIS
barcelona.cat/centrescivics
tot l’any

A través de sis projectes de ciència
ciutadana, els barcelonins poden
dur a terme una recerca real amb un
impacte directe sobre el seu barri,
seguint un procediment científic que
passa pel plantejament d’un repte,
la recollida de dades, l’anàlisi dels
seus resultats i el desenvolupament
d’una proposta d’acció.
Els projectes escollits en
aquesta primera edició són: Riu.
net, que avalua l’estat ecològic
del Besòs al Centre Cívic Baró
de Viver; Bee-Path, una eina per
estudiar la mobilitat humana al
Centre Cívic Joan Oliver ”Pere
Quart”; Flora urbana i al·lèrgies,

No tot el menjar entra pels ulls, ni
el gust és sempre un guia fiable
a l’hora d’alimentar-nos. Per això
val la pena passar per Urgell a
escoltar les conferències que
aquest novembre i desembre
resoldran dubtes i mites sobre
l’alimentació, la tecnologia dels
aliments i les noves patologies
alimentàries. També a Vil·la
Florida tenen jornades dedicades
especialment a la cuina i nutrició
per a joves.

A TAULA!

Centre Cívic El Sortidor
barcelona.cat/ccelsortidor
tot l’any

Per celebrar els 10 anys, el
projecte singular A Taula! ha
preparat pel 2017 un programa
d’activitats innovadores per
continuar divulgant el coneixement
culinari, la cuina de proximitat i de
temporada, els bons hàbits
alimentaris i la diversitat
gastronòmica del món. Hi trobareu
tallers, xerrades, itineraris i
espectacles per a tots els públics.

COL·LABORACIONS

Al llarg de l’any, la xarxa de centres cívics dóna suport a tot
tipus d’iniciatives emergents que tenen lloc a Barcelona.

FESTIVAL 48H
OPEN HOUSE
48hopenhousebarcelona.org
octubre 2016

Persones, arquitectura i
urbanisme formen el fil conductor
i lema del Festival 48 Hours Open
House 2016, tres paraules que
recullen i descriuen les relacions i
els processos constructius de les
ciutats. El Centre Cívic Baró de
Viver i Torre Llobeta formen part
de la seva programació.

HAMAQUES
americat.cat
tot l’any

La millor música tradicional
de Llatinoamèrica ens arriba
de la mà d’aquest cicle de la
Casa Amèrica. Alguns concerts
tenen lloc al Centre Cívic ParcSandaru. El 21 d’octubre hi
trobareu una formació insòlita
anomenada UNA i que està
composta per un quartet de
corda amb dues violes i una veu
que explica històries.

ESCENA
POBLENOU
escenapoblenou.com
del 20 al 23 d’ocubre

Impulsat, entre d’altres, pel Centre
Cívic Can Felipa, aquest Festival de
Creació Contemporània de vocació
multidisciplinària dóna a conèixer,
des d’escenaris insòlits del barri
del Poblenou, les propostes d’arts
escèniques més arriscades.

EL DORADO
eldorado-sfb.com
tot l’any

També el Parc-Sandaru és la
seu dels concerts d’El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa,
que el 2 de novembre engeguen
la programació amb la bailaora
María Pagés perquè expliqui com
funciona el seu procés creatiu.

MUTEK
mutek.org/es
març

Amb seu als dos cantons de
l’Atlàntic, el Mutek, el Festival
Internacional de Creativitat
Digital, té seu a Mèxic, el Japó i el
Canadà. I a Barcelona, al Centre
Cívic Convent de Sant Agustí.

BROT

joves.barcelona.cat/festivalbrot
abril-maig

El Festival de Bandes Novelles
de Barcelona presenta els millors
grups emergents per tal de
promoure la seva incorporació al
circuit musical de la ciutat. Podreu
veure aquests nous talents de
la música al Centre Cultural
Albareda, entre altres locals.

PRIMAVERA
SOUND ALS BARRIS
primaverasound.es/primaveraAlsBarris
primavera

Cicle de concerts gratuïts dins
del marc del Primavera Sound

que porta actuacions en directe
a diferents centres cívics i
espais juvenils de Barcelona.

BARCELONA
POESIA
barcelona.cat/barcelonapoesia
maig

Durant la Setmana de la Poesia,
diversos centres cívics obren les
portes a recitadors que evoquen
els versos dels millors poetes
catalans del moment.

DOCFIELD
docfieldbarcelona.org
primavera-estiu

El Festival de Fotografia
Documental Docfield apropa a
diferents punts de Barcelona,
del mes de maig al de juliol,
exposicions i activitats
relacionades amb la fotografia.
Els centres cívics de Pati
Llimona, Convent de Sant
Agustí, Golferichs, El Sortidor i
Can Basté són algunes de les
seves seus.

BARRIS EN DANSA
barcelona.cat/centrescivics
setembre-febrer

Barris en Dansa és un projecte
de dansa comunitària liderat
per la companyia Iliacán/Álvaro
de la Peña. El seu objectiu és
fomentar i enfortir els vincles
de la comunitat i dinamitzar
artísticament i lúdicament la
xarxa social dels barris a través
de la dansa.
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CONTES
A
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CULTURA PER A TOTA LA FAMÍLIA
FESTES POPULARS

UNA FESTA PER A
CADA ESTACIÓ
barcelona.cat/centrecivics
tot l’any

Les festes tradicionals marquen
el ritme de les estacions, i els
centres cívics se’n fan ressò. A les
Cotxeres de Sants, per exemple, hi
acaba la rua de Carnaval de Sants
amb premis i per a grans i petits; la
castanyada serà molt ben acollida
a La Sedeta, El Sortidor i Sagrada
Família; els coets de la revetlla
de Sant Joan sonaran al Casinet
d’Hostafrancs i els de la de Sant
Pere a La Farinera del Clot. El Nadal
el podeu passar a El Sortidor i, per
acabar l’any, festa a Baró de Viver.

TÚNEL DEL TERROR
A TRINITAT VELLA
Centre Cívic Trinitat Vella
C/Foradada, 36. T 933 457 016
barcelona.cat/cctrinitatvella
31 d’octubre

Tothom espera el Túnel del Terror
de Trinitat Vella, que converteix
els 1.000 m2 de l’Espai Barcino en
un espai de fantasmes i somnis
explosius. Un projecte comunitari
que treballen conjuntament
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moltes entitats del barri, ja sigui
construint els decorats o com
a actors i actrius per donar la
benvinguda als valents que
s’atreveixin a acostar-s’hi.

CARRER
BON VIVER D’ARTS,
UN PONT ENTRE
DOS BARRIS
barcelona.cat/ccbarodeviver
barcelona.cat/ccbonpastor
març

Teatre, sevillanes, música, dansa,
exposicions i molt més al Bon
Viver d’Arts, un festival creat per
una trentena d’entitats, persones i
serveis municipals, amb l’objectiu
de promoure la cooperació entre
el barri del Bon Pastor i el de Baró
de Viver, i establir un diàleg a
través de l’expressió artística.

A L’ESTIU,
LLIMONADES

Centre Cívic Pati Llimona
C/Regomir, 3. T 932 566 100 patillimona.net
juny i juliol

El festival d’estiu del Pati
Llimona compta amb una
oferta de tallers formatius,
activitats culturals i familiars
ben variada. Més de quaranta
tallers de cuina, dansa i, és clar,
fotografia, que és l’especialitat
del centre. La cloenda festiva
del Llimonades és la tercera
setmana de juliol, amb el seu
tradicional concert des dels
balcons del barri.

ESPECTACLES
EL CAP DE
SETMANA AL TEATRE
barcelona.cat/centrecivics
d’octubre a abril

Els caps de setmana comencen
la tarda del divendres a
Vallvidrera-Vázquez Montalbán.
El 14 d’octubre hi fan les Faules
de Ramon Llull i l’11 de novembre
Colors, a càrrec de la companyia
Tot Terreny (que el 20 d’octubre
anirà a Bon Pastor).
Cada dissabte al matí hi ha
programació a la Casa Orlandai
i un dissabte al mes a Zona
Nord. Els diumenges ho teniu
encara més fàcil: podeu anar a
La Farinera del Clot, al ParcSandaru, a la Casa Groga, a
Vil·la Florida, al meravellós pati
d’interior d’illa de la Casa Elizalde
o al Casinet d’Hostafrancs si és
l’últim diumenge de cada mes.

PAU SENSE TREVA
barcelona.cat/centrecivics
del 28 al 30 de desembre del 2016 i del 2 al 5
de gener del 2017

Un cicle d’activitats i espectacles
per als més petits, organitzat
al Casinet d’Hostafrancs i a
Cotxeres de Sants que busquen
difondre valors com la tolerància,
la diversitat i la solidaritat. És
una activitat que va néixer
fa vint-i-sis anys per crear un
espai de lleure infantil, gratuït
i complementari al Saló de la
Infància. Els diners recaptats
en les funcions teatrals aniran
íntegrament a una ONG.

LA CANALLA
TAMBÉ ACTUA

l’art contemporani amb la
col·laboració d’artistes actuals.
Un espai de trobada per
expandir els límits entre l’art i
la pedagogia, un laboratori
Juny - on
juliol
produir coneixement a partir de
l’acció, especialment pensat per
a nens de 6 a 12 anys.

El Petit Tísner és una escola
de teatre que apropa infants i
joves de 4 a 17 anys a les arts
escèniques, creant un espai de
descoberta i experimentació
on les diverses disciplines
esdevenen una eina expressiva i
d’enriquiment emocional

DIVENDRES A
CASA SAGNIER

Centre Cívic Cotxeres Borrell
C/Viladomat, 2-8. T 933 248 350
cotxeresborrell.net
tot l’any

MÚSICA AMB
INFANTS
barcelona.cat/centrecivics
octubre i novembre

Mai és massa d’hora per
introduir la música als infants.
A Navas, per exemple, hi
faran Un Patufet que Sona el
7 d’octubre amb la cantant
Mariona Segarra. Al Carmel,
en un registre molt diferent, la
setmana de Jazz i Tapes també
té la seva estona familiar.
Can Verdaguer organitza les
sessions de percussió en
família Baby Bongo.

ALTRES
FÈNIX, CREACIÓ
IMPARABLE A
SANT ANDREU
Centre Cívic Sant Andreu
d’octubre a maig

Fènix és el programa educatiu
de Sant Andreu Contemporani
dirigit al públic infantil i
familiar per experimentar amb

Centre Cívic Casa Sagnier
C/ Brusi, 51-61 barcelona.cat/cccasasagnier
tot l’any

Els DiVeRdiVeNdReS són
activitats gratuïtes de lleure
en família organitzades pel
Casal Infantil per compartir
conjuntament adults i infants:
treballs manuals, cinema,
espectacles, ludoteca i activitats
de medi ambient. També
s’accepten més propostes!

DISSABTES A
SARRIÀ
Centre Cívic Sarrià
C/ Eduardo Conde, 22
barcelona.cat/ccsarria
tot l’any

de Viver que inclou tallers,
espectacles, exposicions i molts
nassos vermells, per riure amb
ganes i en família. Consulteu la
programació
de
2016 al web.

CONTES A LES

PLACES

Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 934 072 356
CONTES D’ARTbarcelona.cat/ccmatasiramis
juliol i no tan peContes per apropardimecres
l’Art alsdepetits
Dimecres 29 de juny. Plaça d’Eivissa. 19h.

Dimecres 13 de ju

UNA MALETA D

Una maleta, per pe
tits. A través d’àlbums il·lustrats i altres elegar moltes històrie
es-i Ramis
d’altres més alegr
El Cau del Castor és ments,
el nomveurem taques,
Cadacolors,
estiu formes...
el Matas
coltarem
poesia i música...
i coneixerem
una maleta que e
que rep la programació
familiar
conjuntament
ambuna
la Biblioteca
ben famós!
que s’elabora des demiqueta
Sarrià,més a un pintor
Horta-Can
Mariner ofereix grans
la i petites, pr
tòries fantàstique
Conta contes: Anna Casals
en la qual trobem propostes
possibilitat
de
gaudir
de
contes
Idioma: català
cantant i particip
musicals, d’escena, d’educació
a l’aire lliure, en dos espais
és el que sembla a

ambiental i de foment
a la
tan populars i emblemàtics
del
Conta contes: Adrian
Dimecres 6 de juliol. Plaça d’Eivissa. 19h.
lectura.
barri d’Horta com les places
Idioma: català
EL GUINYOL d’Eivissa i Bacardí.

DE NASSOS A
BARÓ DE VIVER

L’Artur està enamorat de la princesa però no té
accés al seu amor. La princesa s’ha comprat
un mirall màgic que li ha dit que és molt lletja.
Desconsolada, cerca els serveis d’un bruixot.
Espectacles Gratuïts
barcelona.cat/centrescivics
Aconseguirà l’Artur desfer l’encanteri? Seran
Centre Cívic Baró de Viver
de juny a setembre
En cas de pluja les sess
feliços i menjaran anissos? Tot plegat farà
Matas i Ramis (Feliu i C
C/Quito 8-10. T 932 565 097 que l’espectacle sigui una comunicació dibarcelona.cat/ccbarodeviver recta entre titellesMolts
i públic.centres cívics tambéOrganitzen:

març 2017

CASALS D’ESTIU

Biblioteca Horta-Can M

com a casals d’estiu
Conta contes: Pengims’obren
Penjam Titelles
i Centre Cívic Matas i Ra
Idioma: català
durant les vacances escolars.

BaróNàs és un cicle de
pallassos i pallasses de Baró

Consulteu-ne l’oferta al web a
partir del mes de maig.
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CENTRES CÍVICS 2016-17

CENTRES CÍVICS 2016-17

MAPA I DIRECTORI

Navas de Tolosa, 312.T 933 493 522
barcelona.cat/ccnavas @NavasCC
Gran de Sant Andreu, 111.T 933 119 953
barcelona.cat/ccsantandreu @CCSAndreu

T 932 565 000 conventsantagusti.com
@ConventAgusti

Foradada, 36.T 933 457 016
barcelona.cat/cctrinitatvella @CCTrinitatVella

Rda. Guinardó, 113.T 934 503 987
barcelona.cat/ccguinardo @ccguinardo

3 Centre Cívic Pati Llimona. Regomir, 3. T 932 566 100
4

5

6
7

8

LES CORTS
patillimona.net @ccpatillimona
18 Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Comandant Benítez, 6.T 933 398 261
Centre Cívic Barceloneta. Conreria, 1.T 932 563 320
barcelona.cat/ccperequart @CCPereQuart
barcelona.cat/ccbarceloneta @ccbcneta
19 Centre Cívic Can Deu.
EIXAMPLE
Pl Concòrdia, 13.T 934 101 007
Centre Cívic Urgell - Centre Cultural Teresa Pàmies
barcelona.cat/cccandeu @cccandeu
20
Comte d’Urgell, 145.T 934 536 480
ccurgell.cat @CCUrgell
Centre Cívic Josep M.Trias i Peitx (abans Riera Blanca)
Riera Blanca, 1.T 934 480 499
Centre Cultural Casa Elizalde.València, 302
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx @ccrierablanca
T 934 880 590. casaelizalde.com @casaelizalde
21 Centre Cívic Tomasa Cuevas- Les Corts
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Dolors Masferrer i Bosch, 33.T 932 916 462
Pl. Fort Pienc, 4. T 932 327 827
barcelona.cat/cclescorts @CCLesCorts
fortpienc.org @fortpienc
NOU BARRIS
Centre Cívic Cotxeres Borrell
22 Centre Cívic Can Basté
Viladomat, 2. T 933 248 350
Pg. Fabra i Puig, 274.T 934 206 651
cotxeresborrell.net @CCCBorrell
canbaste.com @CanBaste

9 Centre Cívic Sagrada Família

Provença, 480.T 934 508 917
ccsagradafamilia.net @centrecivicsafa

10 Centre Cívic Casa Golferichs

Gran Via de les Corts Catalanes, 491 T 933 237 790
golferichs.org @ccgolferichs
GRÀCIA

11 Centre Cívic El Coll - La Bruguera. Aldea, 15

T 932 562 877 barcelona.cat/ccelcoll

12 Centre Cívic La Sedeta

Sicília, 321. T 932 073 613
barcelona.cat/cclasedeta
HORTA - GUINARDÓ

13 Centre Cívic Matas i Ramis

Feliu i Codina, 20.T 934 072 356
barcelona.cat/ccmatasiramis

14 Centre Cívic Teixonera.

Arenys, 75.T 932 563 388
barcelona.cat/ccteixonera @ccteixonera

15 Centre Cívic El Carmel.

Santuari, 27
T 932 563 333
barcelona.cat/cccarmel @civiccarmel

30 Time Out Barcelona

39 Centre Cívic El Sortidor

35 Centre Cívic Can Felipa

40 Centre Cívic Casa del Rellotge

36 Centre Cívic del Parc-Sandaru

41 Centre Cultural Albareda

Pl. Sortidor, 12.T 934 434 311
barcelona.cat/ccelsortidor
Pg. Zona Franca 116.T 934 322 489
barcelona.cat/cccasadelrellotge

Buenaventura Muñoz, 21.T 933 090 635
barcelona.cat/ccparcsandaru @parcsandaru

50

Albareda, 22.T 934 433 719
barcelona.cat/ccalbareda

42 Centre Cívic Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22

T 934 248 506
barcelona.cat/ccfontdelaguatlla

25

43 Centre Cívic La Cadena

Mare de Déu de Port, 397.T 933 313 498
barcelona.cat/cclacadena

16

SARRIÀ - SANT GERVASI

LES CORTS

47

48

44

SARRIÀ - SANT GERVASI

14

20

21

Piferrer, 94.T 932 768 077
canverdaguer.com @CanVerdaguer

19

38

6
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CIUTAT VELLA

29

Plaça de
les Glòries
Parc de la
Ciutadella

Muntaner, 544.T 932 546 265
barcelona.cat/ccvillaflorida @ccvilaflorida
Eduardo Conde, 22.T 932 562 720
barcelona.cat/ccsarria @CCivicSarria

48 Casa Orlandai

Jaume Piquet, 23.T 932 524 262
barcelona.cat/cccasaorlandai @Casaorlandai

49 Centre Cívic Casa Sagnier

33

Brusi, 51.T 934 140 195
barcelona.cat/cccasasagnier @Galeria_Sagnier

32

Gran Via de les Corts Catalanes

46 Centre Cívic Vil·la Florida

47 Centre Cívic Sarrià

27

agon

42

SANTS-MONTJUÏC

31

26

9

a Di

EIXAMPLE

Vallcivera, 14.T 933 591 251
ccivics.barcelona.cat/zonanord

40

Castelló, 1.T 932 417 874
barcelona.cat/cccancastello

23

17
12

5

37

43

22
24

GRÀCIA

Avin

Ganduxer, 130.T 934 186 537
barcelona.cat/ccperepruna @cc_PerePruna

45 Centre Cívic Can Castelló

28

24 Centre Cívic Torre Llobeta

26 SANT ANDREU

30

Parc Güell

49

Plaça de
Francesc
Macià

25 Centre Cívic Zona Nord.

NOU BARRIS

15

HORTA - GUINARDÓ

18

Santa Fe, 2.T 933 585 614
barcelona.cat/cctorrellobeta

44 Centre Cívic Pere Pruna

13

11

46

45

23 Centre Cívic Can Verdaguer

Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”
Martí Molins, 29.T 933 511 702
barcelona.cat/cclasagrera @CCLaSagrera

34 Centre Cívic del Besòs

Rector Triadó, 53.T 934 230 440
cotxeres-casinet.org @CotxeresCasinet

Pallars, 277.T 932 563 840
cccanfelipa.cat @calafelipa

31 Centre Cívic Baró de Viver
Quito, 8 - 10 .T 932 565 097
barcelona.cat/ccbarodeviver @ccbarodeviver

51

38 Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs

Sants, 79.T 932 918 701
cotxeres-casinet.org @CotxeresCasinet

Rbla. Prim, 87.T 932 564 901
barcelona.cat/ccbesos @ccivicbesos

30 Centre Cívic Trinitat Vella

17 Centre Cívic Guinardó

33 Centre Cívic Sant Martí de Provençals

A
Me ving
rid uda
ian
a

2 Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Comerç, 36

Pl. Robert Gerhard, 3.T 933 147 947
barcelona.cat/ccbonpastor

Av. Jordà 27.T 934 186 531
barcelona.cat/cccasagroga @casagroga

37 Centre Cívic Cotxeres de Sants

Selva de Mar, 215.T 932 565 760
barcelona.cat/ccsantmarti

29 Centre Cívic del Bon Pastor

16 Centre Cívic Casa Groga.

SANTS - MONTJUIC

32 Centre Cultural La Farinera del Clot

Gran Via de les Corts Catalanes, 837
T 932 918 080. farinera.org @farinera

28 Centre Cívic Sant Andreu

ELS CENTRES CÍVICS PER DISTRICTE
CIUTAT VELLA
1 Centre Cívic Drassanes. Nou de la Rambla, 43
T 934 412 280. barcelona.cat/ccdrassanes
@CCDrassanes

SANT MARTÍ

27 Centre Cívic Navas

SANT MARTÍ
35

34

50 Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán

Reis Catòlics, 16.T 934 069 053
barcelona.cat/ccvallvidreravazquezmontalban
@CCVallvidrera

51 Centre Cívic L’Elèctric

Ctra. Vallvidrera Planes, 6.T 932 054 009
barcelona.cat/cclelectric
@CClelectric

4

barcelona.cat/centrescivics
@CcivicsBCN
CentresCivicsBCN
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SEGUEIX-NOS A
barcelona.cat/centrescivics
@CcivicsBCN
CentresCivicsBCN

MÉS INFORMACIÓ
Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
Tel. 933 161 000
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h

Atenció a persones amb discapacitat auditiva
Missatges de text curt al tel. 933 171 416
Tel 010: Barcelona Informació
Horari: les 24 hores, cada dia de l’any
Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €.
Tarifat per segons. IVA inclòs

