


Del 18 al 28 d’Octubre, el Districte de Gràcia dóna la benvinguda al III 
Cicle d’ humor Gràcia Riu. Una iniciativa que neix dels Equipaments 
Culturals de proximitat de Gràcia per reivindicar l’humor com 
una eina de cohesió social, una necessitat humana vital. A més a 
més, com a novetat, aquest any el cicle també s’ha obert a altres 
entitats històriques del Districte per tal de fomentar encara més 
la rica tradició associativa i cultural,  propícia a l’expressió popular, 
humorística i creativa de caràcter social i crític.

Gràcia Riu completa l’oferta cultural amb aquest espai que tracta 
l’humor des de la seva universalitat i pluralitat d’expressió. Per a 
això, cada equipament socio-cultural del Districte, des de la seva 
singularitat, oferirà diferents activitats, com ara música, teatre, 
exposicions, clubs de lectura i més sorpreses que ens  
faran somriure i reflexionar.

Vine, participa i riu amb nosaltres!

Objectius
• Reivindicar l’humor com a eina de cohesió social  

que promou la llibertat d’expressió, la crítica social…
• Posar en valor Gràcia com a territori d’expressió cultural, 

associativa i popular
• Enfortir i posar en valor el treball en xarxa dels equipaments  

i el seu servei a la cultura de proximitat, als barris.
• Oferir un projecte transversal, organitzat per 8 equipaments 

municipals dels barris de Gràcia de naturalesa diversa  
i diversitat en les seves propostes: exposicions, lectures,  
música, teatre, clowns, etc

Equipaments socio-culturals participants
• Biblioteca Jaume Fuster
• Biblioteca Vila de Gràcia
• Biblioteca Vallcarca i els Penitents – M.Antonieta Cot
• Centre Artesà Tradicionàrius
• Centre Cívic El Coll – La Bruguera
• Centre Cívic La Sedeta
• Centre de Cultura Popular la Violeta
• Espai Jove La Fontana
• Finca Sansalvador / Refugi plaça del Diamant
• Centre Moral “El Centre”
• Lluïsos de Gràcia



Dijous 18 d’octubre

Divendres 19 d’octubre

Centre Cívic El Coll  
- La Bruguera

Espai Jove La Fontana

Centre Cívic La Sedeta

Biblioteca Vallcarca i 
els Penitents
M. Antonieta Cot

17.30 h 

19.00 h

19.45 h

19.30 h

21.00 h

19.00 h

Taller de risoteràpia 
adreçat a gent gran a càrrec 
de Fundació Mèmora. La 
risoteràpia és una tècnica 
coneguda pels múltiples 
beneficis que produeix a 
l’organisme, ja que afavoreix 
la salut mental i emocional. 
Vine que ens petarem de 
riure! Cal inscripció prèvia. 
Places limitades.

Acte d’inauguració del cicle 
Lectura Del Pregó a càrrec 
de Jordi Pessarodona, 
comediant, compromès amb 
l’àmbit social i la lluita contra 
la discriminació social.

Taula Rodona “Les revistes 
d’humor de la postguerra a 
Catalunya”. Vine a conèixer 
amb detall les anècdotes i les 
aventures dels més famosos 
personatges d’humor de les 
revistes editades a Catalunya 
durant la postguerra.  A càrrec 
de Josep Mª Delhom i altres 
experts a concretar.

“Il.lusiona’t”. Veniu a gaudir 
d’un espectacle de màgia 
ple d’humor amb diferents 
modalitats d’il.lusionisme 
(mentalisme, cartomàgia,...), 
a càrrec de la companyia 
Mag Maiky. Apte per tots els 
públics. Taquilla inversa.

Concert Daniel Higiénico 
Blues Experiencie (Guitar 
duo). Daniel Higiénico (veu) 
i Luis Arcos (guitarra). Blues 
de tots els estils i èpoques 
i rock & roll combinats 
amb les incisives lletres de 
Daniel Higiénico i la seva 
enèrgica forma de cantar. Un 
espectacle que no deixarà 
indiferent a ningú!

Sessió oberta del club de 
Lectura Obert, a càrrec de 
Fernando Muñiz. La biblioteca 
us convida a passar una tarda 
entretinguda on es comentarà 
el llibre titulat “Carpas para la 
Wehrmatch” de Ota Pavel de 
Sajalín Editores.



Dissabte 20 d’octubre

Dijous 25 d’octubre

Dimarts 23 d’octubre

Dilluns 22 d’octubre

Centre Cívic El Coll  
- La Bruguera

Biblioteca Vila de Gràcia

Centre Cívic La Sedeta

Biblioteca Jaume Fuster

Lluïsos de Gràcia 

Centre Moral 

19.00 h

19.00 h

19.00 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

Espectacle de música i humor 
“Notes i films”. Un espectacle 
gratuït que promet diversió, 
tant per als ulls com per a les 
orelles, amb un espectacle 
en què alguns fragments de 
pel·lícules tornen a la vida 
gràcies a una banda sonora 
interpretada en directe pels 
tres músics de l’Ensemble 
Una Cosa Rara.

Sessió oberta del Club de 
Lectura de Cultures Africanes, 
a càrrec de Marta Abelló. Es 
comentarà el llibre “Eté utú: 
cuentos de tradición oral: de 
por qué en África las cosas 
son lo que son” de l’escriptora 
africana Agnès Agboton.

“Pinzellades d’humor teatral”, 
representació de peces curtes 
a càrrec de les companyies 
Vada Retro Teatre i Dinàmics 
Teatre. Un pintor esbojarrat 
i excèntric relata les seves 
vivències i els seus records 
mitjançant una barreja de gags 
de les famoses pel·lícules de 
Hollywood. No t’ho pots perdre!

Sóc un Pallasso, a càrrec de 
Claret Clown. Espectacle de 
clown per a públic familiar.
Llegenda de l’August, el primer 
pallasso que va existir sobre 
la terra. Sota la inflexible 
presència del Senyor Peperoni, 
l’August es desviu per les seves 
grans passions: la màgia, la 
música i el teatre... A cops de 
despropòsits estrafolaris, ell té 
la dèria de ser l’estrella del Circ 
Peperoni, envoltat de llums i de 
cortines de vellut.

Sessió oberta de presentació 
del Club de Lectura dels 
Lluïsos de Gràcia. Lluïsos 
de Gràcia s’uneix al cicle 
Gràcia Riu amb una proposta 
divertida on es llegirà i 
comentarà el llibre “Per què 
no llegeixo?” de Francesc 
Orteu, a càrrec de Susanna 
Àlvarez. No us ho perdeu!

Taula rodona “Riure al Teatre” 
moderada per Josefina Altes. 
Veus dels grups de teatre 
amateur de Gràcia i de la 
Federació de grups de teatre 
amateur de Catalunya ens 
acostaran a la història del 
teatre còmic i d’humor a 
Gràcia. Vine a conèixer-les.



Dissabte 27 d’octubreDivendres 26 d’octubre

Biblioteca Vila de Gràcia

Centre de Cultura  
Popular La Violeta

Centre Cívic La Sedeta

Centre Artesà  
Tradicionàrius

11.00 h

21.00 h

20.00 h

20.30 h

Sessió oberta del Club de 
lectura Infantil Atrapallibres 
a càrrec d’Ivan Navarro.
Perquè llegir també pot ser 
molt divertit, us convidem a 
descobrir el club de lectura 
infantil de la Biblioteca Vila 
de Gràcia i a passar una bona 
estona llegint i comentant el 
llibre “No llegiré aquest llibre” 
a càrrec d’Ivan Navarro.

Café teatre “Una nit 
improvisada”  Cia. ITC - Impro 
Training Center Barcelona.
Els alumnes de l’ITC et 
convidem a gaudir d’una nit 
on ningú sap que passarà, 
el que sí sabem és que els 
teus suggeriments són 
imprescindibles i els riures 
estan garantits. Una vetllada 
plena de rialles. Taquilla 
inversa. 

“Ricky, el profesor de tenis” 
a càrrec de la companyia La 
Mano Jueves.  A pilotes no 
el guanya ningú. Ni a guapo, 
ni a simpàtic... O això és el 
que ell creu. I el que ens vol 
fer creure amb un joc, potser 
estrambòtic però efectiu, que 
combina acrobàcies, piruetes 
i humor, molt d’humor.  
Espectacle del Barcelona 
Districte Cultural, apte per a 
tots els públics. És necessària 
la reserva prèvia d’entrades.

Feliu Ventura & Xerramequ 
& Els Aborígens presenten 
Sessions Ferotges. El CAT acull 
la setena edició del Festival 
Connexions en el marc del 
Gràcia Riu, organitzat pel Taller 
de Músics, amb la proposta 
de l’autor i cantant xativí Feliu 
Ventura i el combo de reggae 
Xerramequ i els Aborígens, 
Sessions Ferotges. Un 
espectacle musical que recull  
el repertori basat en els clàssics 
de l’Ovidi Montllor, cançons 
de Feliu Ventura i peces de 
nova creació com “Arrapar o 
acaronar”, “La Muixeranga” o 
l’homenatge a Guillem Agulló  
“El darrer somriure”.

Diumenge 28 d’octubre

Espai Jove La Fontana

17.30 h Cling! 3a edició de microteatre 
d’humor. Vine a veure aquesta 
mostra de peces teatrals en 
petit format, de curta durada, 
per a un públic reduït, en un 
espai no convencional! Del 22 
al 25 d’octubre podràs reservar 
els tiquets pels diferents 
passes a l’equipament. Gratuït



ACTIVITATS DURANT TOT EL CICLE

Centre Cívic El Coll - La Bruguera

Centre de Cultura Popular La Violeta

Exposició “Les revistes d’humor de la postguerra 
a Catalunya”

Del 18 d’octubre al 3 de novembre
Aquesta exposició ens presentarà una mostra de 
les revistes d’humor més importants publicades 
a Catalunya durant la postguerra i que van fer 
riure a diverses generacions.  

Inauguració: dijous 18 d’octubre a les 19.30h  

Amb la col·laboració de l’associació Museu del 
Còmic i la Il·lustració de Barcelona.

Exposició: “Còmics & muntanya.” 

De l’1 al 26 d’octubre de 2018. 
Entrada lliure en l’horari de l’equipament. 
En aquesta exposició, podreu veure els treballs 
de Xavi Mountain, Edu Català, Sergi Díez i Xavi 
Socías. Uns escaladors que dibuixen, amb 
bon humor i estils ben diferents, situacions 
surrealistes o imatges entranyables, des d’un 
gran coneixement dels esports de muntanya, 
l’escalada i l’alpinisme.





ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia


