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17.30 h
100% Estiu. Escriu el teu propi 
Gos Pudent!
Et convidem a imaginar, escriure i 
dibuixar una nova història original 
amb els personatges de “Gos 
Pudent”.  
Amb les indicacions que trobareu al 
dossier que us donarà la biblioteca, 
prepareu el vostre conte i el dia de 
la sessió a la biblioteca acabareu 
de polir el text amb el suport de la 
Laura.
A càrrec de Laura Bernis.
Edat: + 8 anys
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can 
Fabra
Cal inscripció prèvia

TOTS ELS DIMECRES D’AGOST
De 18 a 19.30 h | Lloc: Centre Cívic La Sagrera
Taller familiar: Contes insospitats
Passarem del ‘Hi havia una vegada...’ a un món ple de creativitat, imaginació i innovació. 
Inscripcions QR

TOTS ELS DIJOUS D’AGOST
De 18 a 19.30 h | Lloc: Centre Cívic Navas
Taller familiar: Contes insospitats
Passarem del ‘Hi havia una vegada...’ a un món ple de creativitat, imaginació i 
innovació. 
Inscripcions al web del CC Navas

TALLER FAMILIAR: RE-CREATIVE SUMMER
Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’agost | De 18.30 a 19.30 h | Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
S’abordaran diverses temàtiques:

17 h
Rialles en família
Vine a riure i a desestresar-te 
en família fent una sessió de 
risoteràpia. 
Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians
Informació i reserves: 
cbcongresindiansestiu@gmail.com, 
per telèfon 93 351 39 53 o 
presencialment al Casal de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

17.30 h
100% Estiu. L’ànima del 
personatge
Escollirem un personatge d’una 
història i extraurem els trets bàsics 
per crear “el seu titella”.
A càrrec de Lídia Clua. 
Edat: + 7 anys acompanyats d’un 
adult. 
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can 
Fabra
Cal inscripció prèvia

17 h
Res per aquí, res per allà
Vols formar una família màgica? 
T’esperem per ensenyar-te a fer els 
millors trucs de màgia.  
Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians
Informació i inscripcions: 
cbcongresindiansestiu@gmail.com,
per telèfon 93 351 39 53 o 
presencialment al Casal de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

17 h
Ioga en família
Una sessió per cuidar-nos com a 
família practicant el ioga. Cal portar 
una màrfega (obligatori) i una 
tovallola. 
Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians
Informació i inscripcions:  
cbcongresindiansestiu@gmail.com, 
per telèfon 93 351 39 53 o 
presencialment al Casal de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

17 h
Manualitats reciclades
Donarem nova vida i reciclarem 
objectes quotidians fent 
manualitats amb ells. 
Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians
Informació i inscripcions:  
cbcongresindiansestiu@gmail.com, 
per telèfon 93 351 39 53 o 
presencialment al Casal de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

18 h
Contes orientals
En aquest espectacle de contes, 
l’abella Catalina ens descobrirà 
personatges meravellosos que 
són a milers de quilòmetres de 
distància: a Corea, Les Filipines o el 
Japó. Constatarem que hi ha moltes 
similituds entre civilitzacions 
d’arreu, en tant que els personatges 
viuen situacions similars tot i estar 
a diferents escenaris. 
Lloc: Centre Cívic La Sagrera (sala 
d’actes)
Inscripcions al web del CC La 
Sagrera.

17.30 h
Una carretada de contes
La companyia La Guilla teatre 
presenta: 
Han arribat dos personatges 
estranys i curiosos, semblen 
viatjants i ningú els ha vist mai 
abans: són la Filigrana Gràcia i en 
Joseph Tour. Van acompanyats 
del seu inseparable carro de fusta 
carregat d’històries que han recollit 
al llarg dels anys. Amb les sorpreses 
amagades dins el carro es guanyen 
la simpatia de grans i petits. Si 
obriu els ulls i pareu bé les orelles, 
amb molt de gust us explicaran 
el perquè del seu ofici, l’ofici dels 
Trobadors! I ara silenci que el carro 
s’obra i... sembla que comencen!
Lloc: Casal de Barri Congrés-
Indians
Informació i inscripcions:  
cbcongresindiansestiu@gmail.com, 
per telèfon 93 351 39 53 o 
presencialment al Casal de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h

18 h
Contes orientals
En aquest espectacle de contes, 
l’abella Catalina ens descobrirà 
personatges meravellosos que 
són a milers de quilòmetres de 
distància: a Corea, Les Filipines o el 
Japó. Constatarem que hi ha moltes 
similituds entre civilitzacions 
d’arreu, en tant que els personatges 
viuen situacions similars tot i estar 
a diferents escenaris. 
Lloc: Centre Cívic Navas (sala 
d’actes)
Inscripcions al web del CC Navas.

18.30 h
Espectacle i animació musical: 
Dj Refrescos
Un Dj i un Animador units amb 
el propòsit de fer-la grossa. Jocs 
musicals, concursos i coreografies 
per gaudir i omplir el Centre Cívic 
d’alegria. Cançons d’avui, d’ahir i les 
que estan per venir. A càrrec de la 
Cia. Tàger. 
Lloc: CC Baró de Viver
Més informació i reserva d’entrades:
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MEMORY
En aquesta activitat, 
farem el joc de taula 
del Memory, on cada 
participant podrà 
crear les seves pròpies 
cartes del joc, fent 
que cada carta tingui 
la seva còpia igual 
i així desenvolupar 
la memòria un cop 
estiguin cap per avall 
i haguem de trobar 
el màxim de parelles 
possibles. Més 
informació i reserves:

TITELLES
Aquí cadascú podrà 
crear la seva pròpia 
titella, amb objectes i 
elements quotidians 
com poden ser coberts 
de fusta, fils i per 
suposat colors per a 
donar-hi més vida. Que 
comenci l’espectacle! 
Més informació i 
reserves: 

MÀSCARES
En aquesta activitat 
posarem tota la nostra 
imaginació per crear 
una màscara d’allò 
més original. Un plat 
de cartró i papers de 
colors i a crear! Quin 
personatge seràs? Més 
informació i reserves: 

POLSERES
Ha arribat l’estiu, i és el 
moment perfecte per 
lluir polseres i collars 
d’allò més bonics. 
Vine a fer les teves 
pròpies “joies” i deixa 
fluir la teva inspiració 
i creativitat! Més 
informació i reserves: 

BIBLIOTECA TRINITAT VELLA - J.BARBERO 
Programació lúdica i creativa al voltant de la promoció de la lectura 

per a infants i adolescents durant els mesos d’agost i setembre, 
impulsada pel Pla de Barris Trinitat Vella. Activitats adreçades a infants 

i adolescents amb l’objectiu de posar al seu abast una programació 
lúdica i creativa per aquests dies d’estiu sota el nom de Bibliocasal.

PRIMERA QUINZENA:
Tarda de 17 a 19 h: els dies 2 , 3, 9 i 10 d’agost  |  Matí d’11 a 13 h: 5, 6 12 i 1 3 d’agost

 SEGONA QUINZENA:
Tardes: 16, 17, 23 i 24 d’agost  |  Matins: 19, 20, 26 i 27 d’agost

TERCERA QUINZENA:
Tardes: 30, 31 d’agost i 6, 7 de setembre  |  Matins: 2, 3 9 i 10 d’agost

BIBLIOTECA BON PASTOR
Programació lúdica i creativa al voltant de la promoció de la lectura per a infants i adolescents 
durant els mesos d’agost i setembre, impulsada pel Pla de Barris Bon Pastor. Activitats 
adreçades a infants i adolescents amb l’objectiu de posar al seu abast una programació lúdica 
i creativa per aquests dies d’estiu sota el nom de Bibliocasal.
Del 2 d’agost al 10 de setembre, diverses activitats de lectura, oralitats, art, ciència i 
tecnologia agrupades per quinzenes. 
Els dimecres 4, 11, 18 i 25 d’agost i 1 i 8 de setembre hi haurà activitats obertes a públic 
infantil i familiar. 
Cal inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca, a través del correu b.barcelona.bp@diba.cat, al 
whatsapp 667 756 260 o al telèfon 93 498 02 16.

CICLE BIBLIOCASAL

Districte de
Sant Andreu


