
Activitats durant tot el cicle

Centre de Cultura Popular
La Violeta
Exposició Astèrix
Dies: De l'1 al 30 d'octubre.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de
16 a 23 h.
Lloc: Sala d'exposicions del Centre de
Cultura Popular La Violeta.
Aquesta exposició vol retre homenatge als
autors per alegrar-nos la vida a petits i grans
a través dels seus dibuixos i la seva sàtira.

Espai Jove La Fontana
Memorial col·lectiu amb la
mirada de l'humor
Dies: Convocatòria oberta fins al 12
d'octubre.
Envieu fotografies que exemplifiquin
algunes situacions absurdes, còmiques i,
sovint surrealistes que hem viscut en el
confinament i en la tornada als carrers per
mantenir les mesures sanitàries i de
seguretat pel virus: sessions de zumba al
menjador de casa, teletreballar amb el
portàtil a la taula de la cuina, expedicions de
tres hores per fer la compra o converses
entre balcons...
Aquests només són alguns exemples prou
senzills i tenim la certesa que cadascú n'ha
viscut d'originals i genuïnes!
Per participar envieu les vostres imatges i
peu de foto a capdesetmana@lafontana.org
o per whatsapp al telèfon 635080047.
Convocatòria oberta fins al 12 d'octubre.
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Del 15 al 30 d’octubreGràcia dóna la
benvinguda al 5è.Cicle d’Humor Gràcia Riu.
Una iniciativa que neix dels equipaments
culturals de proximitat per reivindicar l’humor
comanecessitat humana vital i coma eina
de cohesió social.

El Gràcia Riu s’obre a altres entitats
històriques per promoure,encaramés, la
rica tradició associativa i cultural, sempre
favorable a l’expressió popular creativa,
humorística i també crítica i social.

El Gràcia Riu vol enriquir l’oferta cultural
a través de l’humor universal i des de la
pluralitat d’expressions culturals i artístiques.
Per això equipaments singulars ofereixen
un cicle nodrit d’activitats demúsica, teatre,
exposicions,clubs de lectura imés sorpreses
que ens faran reflexionar i somriure.
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Una trobada de dos músics que ens presenten
melodies comunes, interpretades per formacions
diverses i amb la voluntat de compartir amb un
públic pròxim a l'escenari el repertori més plural
de la música folk. Duets excepcionals en un
ambient distès al cor de Gràcia.
Sessió presencial amb inscripció prèvia trucant
al telèfon 932184485.

Biblioteca de Vallcarca -
Mª Antonieta Cot
Dimecres 21
18.00 h Tertúlia del llibre d'humor
"La guerra de las salamandras" de
Karel Capek
A càrrec de Fernando Muñiz.
Sessió presencial oberta al públic del Club de
Lectura de la biblioteca. Cal inscripció prèvia a
b.barcelona.pe@diba.cat o trucant al telèfon
932112351.

Biblioteca Jaume Fuster
Dijous 22
17.30 h Taller de dansa:Tots els
somriures del país de les
meravelles.
A càrrec de Myriam Chikirou i Océane Luguern.
Per a infants de 7 anys.
Convidem els infants a viure tota una experiència
corporal al voltant del clàssic 'Alícia al país de
les meravelles'.Mitjançant estímuls sensorials i
moviments senzills, els petits exploren la
lleugeresa, la pesadesa, la flexibilitat... tot fent
volant la imaginació i amb tots els somriures del
gat de Cheshire.
Sessió presencial oberta al públic. Cal inscripció
prèvia trucant al telèfon 933684564 o a la
mateixa biblioteca. Grup limitat a 10 infants.

Dimarts 20
17.30 h Taller de risoteràpia per a
gent gran
A càrrec de Fundació Memòra
Lloc: Plaça Laguna Lanao.
Cal inscripció prèvia fent reserva a
gentgran@ccelcoll.org o
informacio@ccelcoll.org. Per qualsevol dubte
podeu trucar al telèfon del Centre cívic:
932562877.

Centre de Cultura Popular
La Violeta
Dimecres 21
19.30 h Xerrada "Origen, autories i
context de l'àlbum polític,
caricaturesc i pornogràfic de Los
Borbones en pelota a partir d'una
sèrie de cartes de visite"
A càrrec d'Albert Domènech Alberdi, àlies
Galderich Piscolabis, Llicenciat en Història i
Geografia especialitat d'Història de l'Art i
Professor de secundària.
Gràcies a les fotografies que recentment han
sortit a la llum podem reconèixer la mà de
diversos il·lustradors de Barcelona vinculats
amb les tertúlies republicanes barcelonines del
segle XIX on s'hauria elaborat aquest enigmàtic
àlbum.
Tot això ens obliga a replantejar-nos de dalt a
baix un dels documents més escandalosos i
divertits per entendre l'Espanya del s. XIX.
Sessió presencial amb inscripció prèvia trucant
al telèfon 937060881.

Centre Artesà Tradicionàrius
Dimecres 21
21.30 h Concert amb Quim Boix i
Santi Méndez
A càrrec de Quim Boix i Santi Méndez.
Lloc:Taverna del CAT.

19.00 h Acte inaugural
Dijous 15
Taller "La Importància del riure,
el somriure i l'humor".

Aquesta sessió serà online a través de la
plataforma ZOOM,podeu accedir-hi amb el
link:https://bit.ly/2HLrGbB i la contrasenya:
1234.
Per aprendre i experimentar que tant el
somriure commantenir una actitud positiva,
depèn exclusivament de cadascun de
nosaltres.
Constarà d'una part teòrica en la qual
s'aprofundirà sobre el sentit i la importància
del riure, el somriure i l'humor en la vida de
cada dia. I una altra part totalment pràctica
en la que farem dinàmiques de risoteràpia.

Centre cívic El Coll -
La Bruguera
Divendres 16
21.30 h Espectacle d'humor:
clown "eMe".
A càrrec del pallasso Carlo Mô (dins del cicle
Barcelona Districte Cultural).
Divertit espectacle de clown.
Cal inscripció prèvia a la web del Centre
cívic El Coll - La Bruguera. Per qualsevol
dubte podeu trucar al telèfon del Centre
cívic: 932562877.

Espai Jove La Fontana
Dissabte 24
12.00 h Improshow amb la
Companyia Nòmades
A càrrec de la família de Nòmades, teatre crític
de Gràcia.
Lloc: Placeta de Santa Rosa darrera de La
Fontana.
Impro! Vermut a la fresca i improvisació.
Espectacle presencial amb inscripció prèvia a
través del formulari que trobareu al web de la
Fontana: lafontana.org. Per a més informació
trucar al telèfon 933681004 o consultar al web.

Centre cívic La Sedeta
Divendres 23
21.00 h Tastets de Blues amb Leo i
Txus Blues
A càrrec de Leo (veu principal, guitarra acústica i
guitarra elèctrica) i Txus Blues (harmònica, veu,
guitarra acústica i ukelele).
Lloc: Sala d'Actes del Centre cívic La Sedeta.
Tastets de Blues és un espectacle diferent,
audiovisual i didàctic on es combinen poesia i
cançons històriques del blues. T'has parat mai a
pensar què diuen les lletres dels temes clàssics
del blues?
Amb aquests Tastets podràs entendre què era el
blues i què ha significat en la història de la
música a partir de les seves lletres i,
evidentment, de les cançons.
Sessió presencial amb inscripció prèvia trucant
als telèfons 932073703 / 934591228 o a
informacio@cclasedeta.cat.

Dissabte 24
18.00 h Pinzellades d'humor teatral
A càrrec de les companyies Vada Retro Teatre i
Dinàmics Teatre.
Lloc: Sala d'Actes del Centre cívic La Sedeta.
Representació de peces curtes d'humor teatral.
Sessió presencial amb inscripció prèvia trucant
als telèfons 932073703 / 934591228 o a
informacio@cclasedeta.cat.


