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Festa de fi de curs

Fabulós (espectacle de màgia)

Vina a celebrar amb nosaltres el final de curs:
Actuacions, mostra de pintura, manualitats i molt
més! Brindarem per la feina ben feta!
Lloc: Centre Cívic Poblenou

Fabulós és un espectacle on tot el que passa és
realment fabulós. El Mag Stigman ens mostrarà
el seu univers màgic i particular, on a poc a poc
anirem descobrint que amb imaginació, música
i sobretot, la participació del públic, es poden
arribar a fer coses veritablement sorprenents.
És un show d’il·lusionisme dirigit a tots els
públics, on tothom s’ho passarà d’allò més bé.
A càrrec de Mag Stigman
Lloc: Cantonada carrer Pirineus i carrer
Diputació (al costat del Centre Cívic)

Dimarts 28 de juny, a les 18 h

Gimcana Fotogràfica. Un passeig pel
barri
De l’1 al 25 de juliol

Agafa el telèfon mòbil, posa’t unes sabates
còmodes, fes un grup màxim de quatre persones
i... vine a la gimcana fotogràfica del Centre cívic!
Anima’t! Es farà un sorteig entre els grups
participants d’entrades per fer l’escape room
Futura, de Poblenou.
El Centre cívic Poblenou et facilitarà un
llistat dels punts que s’han de cercar (punts
emblemàtics del barri, detalls d’edificis, parcs...)
Adreçada a tots els públics (infants acompanyats)
Lloc: Barri Poblenou. Podràs trobar les bases
del concurs al Centre Cívic Poblenou.

Trobada d’escriptura creativa (adults)
Tots els dijous, de 10 a 11.30 h

Espai de trobada per a totes aquelles persones
interessades a compartir les seves inquietuds
literàries, fruit de la pròpia creativitat, ja sigui en
vers i/o prosa.
Lloc: Centre Cívic Poblenou

Taller dolç: Fem berenar d’estiu
Dilluns 4 de juliol, de 17.30 a 19 h

Gaudeix d’una tarda d’estiu preparant un berenar
divertit ple de colors, fruites i sabors!
Cal portar un davantal.
Taller dirigit a infants de 6 a 12 anys
A càrrec de Carla Navarro
Cal inscripció prèvia. Places limitades.*
Lloc: Centre Cívic Poblenou

Ítaca: Histories, música i cava (adults)
Dilluns 11 de juliol, a les 18.30 h

El viatge ja ha començat i va acompanyat dels
relats de Mercè Rodoreda, dels àlbums il·lustrats
de Beatriz Martínez i de la poesia de Gloria
Fuertes.
Si t’arrisques a viatjar has de saber que el viatge
a Ítaca està ple d’aventures inesperades.
T’atreveixes?
A càrrec de Sherezade Bardají narradora &
Wassylli músic
Lloc: Centre Cívic Poblenou

Dimecres 13 de juliol, a les 18.30 h

Taller artístic: Pinta el teu quadre
d’estiu
Dilluns 18 de juliol, de 17.30 a 19 h

Blau, sorra, petxines... són elements que
utilitzaràs per a crear un quadre estiuenc amb
molt d’estil.
Cal portar roba que es pugui tacar
Taller dirigit a infants a partir de 6 anys
A càrrec de Mariandolaperdiz
Cal inscripció prèvia. Places limitades.*
Lloc: Centre Cívic Poblenou

Contes de la pirata Camallarga:
Mar, Pirates, viatges i aventures
Dimecres 20 de juliol, a les 18.30 h

La Pirata Camallarga busca tresors per les mars
del sud, però el seus tresors no són joies ni or,
ella busca un tresor molt més valuós i, quan el
trobi, potser el voldrà compartir amb tu! Vens a
viure l’aventura?
A càrrec de Cia Patawa
Lloc: Cantonada carrer Pirineus i carrer
Diputació (al costat del Centre Cívic)

Resolució del sorteig!

Dimecres 27 de juliol, a les 18.30 h

Entre tots els grups participants de la Gimcana
fotogràfica, es realitzarà un sorteig de quatre
entrades per l’escape room Futura, de Poblenou.
El grup guanyador s’anunciarà a través del nostre
compte d’instagram @centrecivicpoblenou.
Lloc: Centre Cívic Poblenou

* Màxim 1 inscripció per infant. En cas de no
omplir-se el taller, s’acceptarà llista d’espera.

Per a més informació i inscripcions:
Centre Cívic Poblenou Passeig Diputació, 8, (cantonada carrer Pirineus)
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20 h.
Tel. 93 767 15 60 (extensió: 6803) | ccpoblenou@depineda.cat | www.pinedademar.cat

