
 

 
 

de l’1 al 9 d’abril als centres,
i fins a finals de maig a www.bcn.cat/bcivic

45 preguntes
des de 45 centres,
amb suggeriments de respostes,
amb debats, teatre, cinema,
exposicions, conferències…



La Xarxa de CC’s us proposa convertir els Centres Cívics, 

de l’1 al 9 d’abril, en espais que facilitin l’encontre per 

pensar junts, amb intensitat i densitat, sobre qüestions 

diverses i molt actuals. 

La Festa de la Filosofia serà als Centres Cívics la primera 

setmana d’abril, i a www.bcn.cat/bcivic fins a finals 

de maig.
 

Cal que algunes preguntes callades, silents, arracona-

des, es ventilin públicament des dels nostres barris. 

Durant un temps, els Centres Cívics serem tallers 

per pensar i compartir el que ens inquieta. Per acolorir 

la vida personal i comú amb tons que res tinguin 

a veure amb els grisos de la tebiesa, el conformisme 

i la mediocritat. Serem tallers lluminosos.

Ens agrada la paraula filosofia, tan antiga i tan 

contemporània, perquè per a nosaltres significa la 

possibilitat de parlar de coses concretes, molt nostres, 

entorn de com volem sentir i viure. Filosofar és 

pensament per a l’acció, que cuida i millora la vida. 

I la transforma. Filosofar comporta estar disposat 

a escoltar, a elegir, per després fer. I no parar. 

Filosofar és sinònim de vida creativa.

Avui, especialment, la filosofia ens empeny a pregun-

tar-nos com esdevenim ciutadans més actius, més 

democràtics, des del fet de qüestionar-nos la vida 

quotidiana, que volem oberta i centrada en les coses 

que de veritat ens importen. En el temps de la gran crisi 

per al gran canvi, aquests interrogants tracen horitzons.
 

Agafeu l’agenda, si us plau, i feu-hi lloc per degustar 

l’aventura tan oblidada del fet de pensar públicament. 
 

Foucault ens deia que si no vivim en estat de passió, 

no mereix la pena viure. 
 

Esperem que el que us presentem per compartir-ho 

us apassioni.
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QUIN PAPER TENIM 
DAVANT DEL CONSUM? 
QUÈ AMAGA EL NOSTRE 
MÒBIL?
CC BARCELONETA
8 abril | 19.30 h.
Videocreació i reflexió sobre el mòbil.
Canal Mono, espai de videocreació, presenta:
Mobilitzem-nos, a quin preu?
Merry Christmas, de Tavi Royo.
Oro gris, d’Ira Nahomi i Luna Haro.
Col·loqui sobre la repercussió dels mòbils 
en el Tercer Món: 
Quin paper tenim davant del consum? 
Què amaga el teu mòbil?

CONEIX-TE A TU MATEIX
(NOSCE TE IPSUM)
CC DRASSANES
7 abril | 18.30 h. Sala d’Actes
Acció teatral interactiva.
Representació teatral interactiva amb el públic 
assistent, per la Cia. La Itinerante Mayor, 
amb Oscar Parker i Carmen Sampalo.
Activitat destinada a públic familiar.

PROGRAMACIÓ
Si us disposeu a sortir de casa per anar a qualsevol dels 
actes programats amb motiu de la Festa de la Filosofia, 
us recomanem que consulteu els Centres Cívics 
per confirmar dates i horaris. 
A les pàgines 32-33 trobareu les adreces i els telèfons.
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VIATJAR PER 
FOTOGRAFIAR. 
UNA FILOSOFIA DE VIDA.
HOMES? DONES? 
D’AQUÍ? D’ALLÀ? 
O PERSONES?
CC PATI LLIMONA
1 abril | 17.30 a 19.30 h.
Joc gimcana. Nens, nenes o persones? A la recerca 
de la identitat primera. 
Reguitzell de jocs i proves competitives, per a joves 
de 12 a 15 anys, on els equips hauran de descobrir 
els ingredients imprescindibles del valor Persona. 
Per Alhanan Col·lectiu. 

7 abril | 19 h. Sala Maragall
Xerrada sobre fotografia i viatge. 
Viatjar per fotografiar. Una filosofia de vida. 
Proposta d’un dia a dia sense lligams en un estat 
permanent de revisió personal de principis.
A càrrec de Ruth Estellers i Artur Isal, amb la 
col·laboració d’ARTiSAL Travel Photography, 
Agenda Blog i Facebook Grupo Fotografía 
Antropológica.

CREATIVITAT 
HORITZONTAL: UNA EINA 
D’EXPRESSIÓ SOCIAL
CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
1-30 abril
Taller i exposició. Amb obres artístiques creades 
per nens i nenes de 4 a 13 anys, una visió de les 
principals qüestions filosòfiques a través dels ulls 
ingenus de l’infant.
Performance teatral. Descobrirem què podria 
passar si diferents corrents filosòfics haguessin 
imperat en la visió de la nostra societat. 

1-30 abril | inauguració 1 abril | 19 h.
Exposició. Mirada Interior, l’art de l’artterapeuta. 
Col·lectiva d’obres artístiques fetes per artterapeutes.

7 abril | 19 h.
Taula rodona. L’art ens pot curar.

26 abril | 19 h.
Taula rodona. A qui ajuda l’artteràpia?

UN ALTRE MÓN... 
ÉS POSSIBLE?
CC CASA GOLFERICHS
1 abril | 19 h.
Conferència. Amb Enric Duran. Activista, implicat 
en la «Consulta per l’abolició del deute extern». 
www.enricduran.cat

4 abril | 19 h. 
Conferència. Propostes per al segle xxi? 
Amb Raimundo Viejo Viñas, del Col·legi de Politòlegs 
i Sociòlegs de Catalunya. www.raimundoviejo.info

5 abril | 19 h.
Conferència. Amb Arcadi Oliveres, economista 
i reconegut activista per la justícia i la pau. 
www.justiciaipau.org

6 abril | 19 h.
Conferència. El meu banc, decideix per mi? 
A càrrec d’AICEC-ADICAE. http://aicec.adicae.net

7 abril | 19 h.
Taula rodona. Tinc una pregunta per a mi. 
Conduïda per l’Associació de Filosofia Pràctica 
de Catalunya.
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ELS HOMES SOM 
ILLES D’UN ARXIPÈLAG, 
SEPARATS PER ALLÒ 
QUE ENS UNEIX: 
LA MASCULINITAT
(GIBRAN JALIL)

CC SAGRADA FAMÍLIA
7 abril | 19.30 h.
Teatre fòrum
La Gàbia a càrrec d’Impacte Teatre.
Reflexió divertida i interactiva sobre la construcció 
de la nova masculinitat a través de tres esquetxos 
consecutius a tres espais diferents.

ENS CONNECTEM? 
LES RELACIONS HUMANES 
A L’ERA DIGITAL
CC CASA ELIZALDE
4 abril | 19 h. Sala d’Actes
Teatre fòrum filosòfic. Übermensch, el superhome 
a l’era digital, de Joan Méndez. Lectura dramatitza-
da de textos filosòfics.

5 abril | 19 h. Sala d’Actes
Xerrada debat, L’Homo facebookiensis, 
amb el filòsof Francesc Torralba.

8 abril | 19 h. Sala d’Actes
Cinefòrum amb la projecció de La red social, 
de David Fincher.

ENS AJUDA EL CINEMA A 
INTERPRETAR EL PLATO-
NISME, EL RACIONALISME 
I EL MARXISME?
CC FORT PIENC
24 març | 20 h. Sala d’Actes
Cinema. La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen 
(platonisme)

31 març | 20 h. Sala d’Actes
Cinema. Abre los ojos, d’Alejandro Amenábar 
(racionalisme)

7 abril | 20 h. Sala d’Actes
Cinema. Amélie, de Jean-Pierre Jeunet 
(Marx i el marxisme)

REFLEXIONAREM 
SOBRE LA DIFERÈNCIA...
CC CASA DEL RELLOTGE
(SALA PEPITA CASANELLAS) 
CC LA CADENA
8 abril | 20 h. Sala Pepita Casanellas
Teatre fòrum
Una pedra a la sabata, tothom és especial; 
Teatre amb fòrum, a càrrec de la Cia. Impacte Teatre.

8 9

Im
ag

ina
r é

s m
olt

 im
po

rta
nt

: 
am

b 
aix

ò 
co

me
nç

a 
la 

mo
de

rn
ita

t. 
(B

ru
no

)

Sig
ue

u 
pa

cifi
st

es
, s

eg
ur

s d
el 

qu
e 

so
u 

i f
eu

, s
oli

da
ris

, 
ge

ne
ro

so
s, 

em
pr

en
ed

or
s i

 d
ial

og
an

ts
. (

De
sc

ar
te

s)



COM AFRONTEM 
ELS CANVIS?
CC EL SORTIDOR
2 abril | 12 h. Sala d’Actes
Espectacle infantil. El petit xuclallum, 
a càrrec de Fes-t’ho Com Vulguis. 

5 abril | 18-20 h. Sala d’Actes
Taller de creixement personal. Com viure 
els canvis de la vida sense por?, a càrrec 
de Roser Rodríguez Castro i Lola Guerra Ruiz.

8 abril | 19-20 h. Sala d’Actes
Sessió de biodansa. Com ens movem amb 
els canvis?, a càrrec de Navina Soler i Garcia.

EL CAPITALISME 
LIBERAL-DEMOCRÀTIC, 
ÉS LA FORMA DEFINITIVA 
PER A LA MILLOR 
SOCIETAT POSSIBLE?
CC COTXERES DE SANTS 
CC CASINET D’HOSTAFRANCS
5 abril | 19.30 h. Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants
Conferència debat. Filosofia, democràcia 
i despolitització, a càrrec de Manel Villar, 
catedràtic de filosofia i autor del bloc: 
http://pitxaunlio.blogspot.com, 
Oriol Leira i Dani Inglada, filòsofs.

QUÈ ENTENEM PER 
FELICITAT DES DE LA 
FILOSOFIA ORIENTAL? 
I DES DE L’OCCIDENTAL?
CC LES CORTS
5 abril | 19 h.
Xerrada i activitats sobre filosofia oriental.
Inauguració de l’Exporiental 2011: romàntica, 
revolucionària, vital (gravats, xilografies, 
litografies, col·lagrafies), a càrrec de Yuko Yamada.

6 abril | 17 h.  
Presentació i projecció. El último samurai. 
Dirigida per Edward Zwick. 

7 abril | 18 h.
Xerrada debat. Què entenem per felicitat des 
de la filosofia oriental? I des de l’occidental?
A càrrec de Karma Yeshe Drolma, Lhà Filosofia 
Oriental i Xavier Guix, escriptor i psicòleg.

7 abril | 20 h. 
Espectacle japonès. Paraules sota la llum 
de la pluja i la lluna, a càrrec de Yoshihira Hioki 
i Sílvia Lezcano (de Casa Àsia i el Pla Intercultu-
ralitat Barcelona).

8 abril | 20 h. 
Taller de cal·ligrafia japonesa, a càrrec de 
Yoshihira Hioki (de Casa Àsia i el Pla Interculturali-
tat Barcelona). Places limitades, inscripció prèvia.

8 abril | 21.30 h.  
Projecció d’anuncis publicitaris del Japó, 
prenent el te i una petita degustació japonesa. 

8 abril | 22 h. 
Cinema asiàtic. Presentació i projecció del film 
Moe no suzaku. Dirigit per Naomi Kawase. 
(versió original subtitulada).

10 abril | 12 h. 
Teatre d’ombres xineses. La Lluna, la pruna, 
de la Companyia Mercè Framis.
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L’OU O LA GALLINA?
CC CAN DEU
5 abril | 17.30 h. Sala d’Actes
Activitat infantil. Pallasía dóna a conèixer 
la filosofia als més petits a través de diferents 
arts escèniques. 

6 abril | 17.30 h. Sala d’Actes
Espectacle infantil de titelles, 
amb lectura teatralitzada + piano.

6 abril | 19.30 h. Sala d’Actes
Lectura dramatitzada. Micromegas, una història 
filosòfica. Contes de Voltaire, amb acompanyament 
de piano, a càrrec de la Companyia Entàndem.

8 abril | 19.30 h. Sala d’Actes
Pensaments filosòfics i altres bogeries. 
Un grapat de paraules per provocar més de mil 
imatges, per Juana Rodríguez. Amb la col·laboració 
del grup de teatre En Clau de Clown. 

SOM MANDROSOS 
A L’HORA DE PENSAR? 
REFLEXIONS SOBRE LA VIDA
CC JOAN OLIVER-PERE QUART
1 i 8 abril 
Planetàrium 

4 abril
Exposició a l’Espai del pensador@, amb 100 imat-
ges que simulen el Cosmos, al passadís central del 
Centre Cívic. (L’Exposició i l’Espai del Pensador@ 
es podran visitar tots els dies.)

5 abril
Taller de sanació espiritual (religió mística).

7 abril
Ponències, fòrum, conferències i debats sobre 
els astres, la ciència i la religió, la vida i la mort…

LA SAVIESA POPULAR
CC RIERA BLANCA
2 abril | 11 h. Sala d’Actes 
Espectacle teatral musical per acostar la filosofia a 
través de la música als infants, per la Cia. Kaskivanos.

1-29 abril | Escola d’Art del Centre Cívic
Exposició. L’Arbre del Pensament. Feta amb les 
fotografies i els pensaments dels usuaris del 
Centre Cívic, amb la col·laboració del fotògraf 
Rodrigo Stocco. Fotografies del 14 al 18 de març, 
i muntatge del 21 al 25 de març. 

ELS SOMNIS SÓN 
REVELADORS DELS 
NOSTRE CONSCIENT?
CC CASAL DE SARRIÀ
6 abril | 18 h.
Teatre amb textos de J.V. Foix.
Teatre de petit format a partir dels textos de 
J. V. Foix Cròniques de l’ultrason i L’estació, 
per l’actor Quim Lecina i Joan Carles Martínez Prat 
a la guitarra, en què es combina la recitació 
de les darreres proses del poeta amb la música 
per a guitarra composta a partir del text.
Amb la presència de Enrique Badosa, poeta, 
traductor, assagista i crític literari, i la col·laboració 
de la Fundació Foix.
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PARLEM DEL FATALISME 
QUE ENS ENVAEIX 
EN AQUESTS TEMPS 
I RELATIVITZEM-LO.
CC L’ELÈCTRIC
8 abril | 20 h.
Borges, tango i filosofia.
Sota el fil conductor d’una gravació de frases de 
Jorge Luis Borges, acompanyades per un bandoneó 
i dos ballarins de tango, ens endinsarem dins la 
figura de l’autor argentí més universal. Pensarem, 
reflexionarem. Entrarem dins el món filosòfic més 
abstracte i contemporani, on ens trobarem, potser. 

LA POBRESA NO VE 
PER LA DISMINUCIÓ 
DE LA RIQUESA, SINÓ 
PER LA MULTIPLICACIÓ 
DELS DESITJOS. (PLATÓ)

CC VALLVIDRERA-VÁZQUEZ MONTALBÁN
1 abril | 20 h. Hall del Centre Cívic
Teatre i actuació infantil. Escucha hombrecito. 
Una adaptació feta per a teatre, en la qual s’exposen 
els elements inconscients que expliquen moltes 
de les actituds i reaccions de l’home comú. 
Amb la Cia. Perro Verde.

8 abril | 17.30 h. Sala d’Actes
El mite de la caverna. Una adaptació per a infants 
d’aquest text de Plató, que els ajuda a entendre’l, 
i a descobrir els «significants» i «significats» (el món 
de les idees i el món de les coses), per Lorena i Kaire.

LES LLEIS NATURALS 
INDIVIDUALS CONTRA 
LA LLEI DE L’ESTAT
CC CASA ORLANDAI
5 abril | 20 h. Sala J. V. Foix
Teatre: Antígona.
Representació de la tragèdia de Sòfocles, Antígona. 
Amb la Companyia La Bombeta. Xerrada debat amb 
la participació de Jordi Caixàs, expert en literatura 
clàssica, i Mar Rosàs, doctora en filosofia. 

TOT EL PENSAMENT 
MODERN ÉS PENETRABLE 
PER LA IDEA DE PENSAR 
ALLÒ IMPOSSIBLE. (FOUCAULT)

CC CASA SAGNIER
1 abril | 17 a 21 h. Jardins de Brusi i Sala d’Actes
Intervencions artístiques, tallers i reflexió.
Intervencions artístiques a càrrec de diferents 
col·lectius de la ciutat, amb la participació dels 
veïns del barri. Tallers de plantilles, cal·ligrames 
amb qüestions i pensaments, dansa a l’espai públic, 
transformació visual… Taller obert a càrrec 
d’ArtiBarri i La Fundició sobre estratègies per 
treballar amb l’art als territoris, adreçat a artistes, 
investigadors i persones interessades en l’espai 
públic i la participació ciutadana.

COM ENS AJUDEM 
ENTRE NOSALTRES?
CC VIL·LA FLORIDA
1-9 abril
Treball comunitari de reflexió i participació.
Acció participativa amb els veïns/es a través 
d’uns plafons amb fotografies i textos en els quals 
es contrastarà allò que es veu/la realitat, 
i el que es voldria veure/el desig.
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ELS VALORS HUMANS, 
FILOSOFIA VERSUS 
PSICOLOGIA
CC PERE PRUNA
4 abril | 18 h.
Xerrada i debat. 
La saviesa, un espai de reflexió des de la psicologia 
pràctica. Introducció als valors humans i al sentit 
de la vida.

6 abril | 18 h.
Xerrada i debat. 
L’art d’esculpir-nos a nosaltres mateixos. 
La llibertat.

8 abril | 18 h.
Xerrada i debat. 
Conceptes senzills? L’amor com un art i la felicitat; 
donar i rebre.

Xerrades a càrrec d’Eulàlia Casacuberta, llicenciada 
en filosofia. 

PER QUIN MOTIU ELS 
FÀRMACS HAN DESPLAÇAT 
LA PSICOTERÀPIA?
CC CAN CASTELLÓ
6 abril | 18 h.
Conferència i debat.
Escoltar més les persones, o apostar per les receptes? 
Discussió sobre la manera en què la química farma-
cològica ha eliminat la base filosòfica de les diferents 
teràpies psicològiques. Referències a la filosofia 
holística: un canvi de pensament perquè la nostra 
vida tingui sentit. La filosofia pot ser una eina per 
aconseguir-ho. A càrrec de Clara Esquena i Freixas, 
psicòloga clínica.

EL SENTIT DE L’HUMOR 
ÉS UNA BONA FILOSOFIA 
PER AFRONTAR LA VIDA?
CC EL COLL-LA BRUGUERA
7 abril | 18 h. Sala d’Actes
La filosofia a través d’un clown.
Pallassia, espectacle a càrrec de la Cia. En Clau 
de Clown, amb Elena Codó.
Pallassia és una trobada, una descoberta, un joc 
innocent entre una pallassa i la filosofia. La Flor 
descobrirà una imatge al mirall i aquesta descoberta 
l’aboca a l’abisme del dubte: qui sóc jo? 

DEL MITE A LA 
POSTMODERNITAT, 
DE LA POSTMODERNITAT 
AL MITE
CC LA SEDETA
1-9 abril
A La Sedeta, filosofem amb ritme.
Recollida de frases d’alumnes dels tallers 
per a gent gran de l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats La Sedeta.

8 abril | 19.30 h.
Lectura de fragments de textos filosòfics 
representatius de la història del pensament. 
(mites grecs, Plató, Epicur, Descartes, Nietzsche, 
Hannah Arendt, Deleuze, etc.). A càrrec d’Ariadna 
Salvador, amb l’acompanyament musical de Javier 
Molina (guitarra). 

8 abril | 19.30 h.
Actuació musical. Oriol Barril (veu, guitarra i viola).
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AMB LA MEDITACIÓ 
ADQUIRIM MÉS CONTROL 
SOBRE LES EMOCIONS 
QUE ENS AFECTEN 
NEGATIVAMENT 
A LA NOSTRA VIDA?
CC EL GUINARDÓ
8 abril | 19 h.
Conferència sobre la meditació budista.
La meditació budista, com cal aplicar-la a la vida 
quotidiana. A càrrec d’Ani Zöpa, monja budista que, 
des de fa tres anys, ensenya meditació al centre 
Kagyu Samye Dzong Barcelona (Centre Budista 
Tibetà de Meditació per la Pau i la Salut al Món).

CONÈIXER EL NOSTRE 
COS, ALIMENTAR 
LA NOSTRA ESSÈNCIA
CC MATAS I RAMIS
5 abril | 18 h.
Xerrada col·loqui. L’alimentació i la medicina 
tradicional xinesa.Com podem recuperar la salut 
i la vitalitat alimentant-nos dinàmicament a partir 
de conceptes de la medicina tradicional xinesa.
A càrrec de Teresa Duran.

SÓN IL·LIMITATS ELS 
NOSTRES RECURSOS?
CC ZONA NORD
5-7 abril
Tallers, documental i mercat d’intercanvi.
Tallers de reciclatge per a joves i gent gran.
Projecció del documental Comprar, tirar, comprar, 
de Cosima Dannoritzer. Petit mercat d’intercanvi.

SÓN NECESSARIS ELS 
LABORATORIS MUSICALS?
CC LES BASSES
5 abril | 19 h. Auditori Les Basses 
Taula rodona. Què és un dinamitzador musical?

9 abril | 17 h. Auditori Les Basses
Concert. SoundPainting + «Voces»
Improvisació musical amb l’orquestra resident  
al Laboratori, Voces por la Paz y la Integración, 
amb noves tècniques compositives i de creació 
de partitures.

9 abril | 19-21 h. Auditori Les Basses
Taula rodona. Com haurien de ser els laboratoris 
musicals i, si és possible una xarxa de laboratoris. 
Amb la participació d’experts i dinamitzadors 
musicals de joves i Centres Cívics.
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L’OBSESSIÓ PER 
FOTOGRAFIAR-HO TOT, 
UNA PATOLOGIA 
SOCIOCULTURAL?
CC CAN BASTÉ
9 abril | 10-14 h. Sala d’Actes
Debat. Amb Joan Fontcuberta, fotògraf i Premi 
Nacional de Fotografia; Jordi Sánchez-Navarro, 
doctor en Comunicació Audiovisual i professor 
a la UOC.

9 abril | 14-17 h. Sala Cava
Dinar-tertúlia. Amb l’equip de Caja Azul, format pels 
fotògrafs Alfons Rodríguez, Rafa Pérez, David Monfil, 
Fran Simó, Marcelo Aurelio i Godo Chillida.

9 abril | 17-19 h. Sala d’Actes
Projecció fotogràfica dels guanyadors 
de la Convocatòria Vist a Barcelona 2010. 
Job Vermeulen, Hanna Jarzabek, Óscar Palomares, 
Gianluca Napoli, Marcos Bauzà, David Vilanova, 
Joan Teixidor i Viktor Kostenko.

RIEM PER NO PLORAR, 
PER QUÈ RIEM? 
CC TORRE LLOBETA
6 abril | 18 h. Sala d’Actes
Conferència i col·loqui. Per què riem?
Amb Mariano Royo, professor de filosofia.

9 d’abril | 12 h. Sala d’Actes i Pati
Vermut filosòfic amb Carles Flavià.
Una estona per riure’s del món i de nosaltres mentre 
fem l’aperitiu. Introducció amb monòlegs i tertúlia.

COM PODEM AJUDAR 
A LA CONSERVACIÓ 
DEL MEDI AMBIENT?
CC PORTA SÓLLER
4 abril | 19 h. 
Reflexió i festa. Filosofem en verd.
Inauguració amb Música Zero, artistes cap a la 
sostenibilitat. Cuni Massa, a l’espai d’exposicions.

4-8 abril | 9.30-13 i 16-21 h. Espai d’exposicions
Exposició. Horts urbans, recuperant el passat. 
Recull d’experiències «verdes» dels veïns de Porta. 
Col·labora Associació Porta-Cultural i Veïns de 
Maladeta i Rubén Dávila. 

4-8 abril | 9.30-13 i 16-21 h. Espai de recepció
Exposició. Un planeta per compartir. La petjada 
ecològica. Cedida per La Fàbrica del Sol.

4-8 abril | 11 h. Sala 6
Creació des del reciclatge artístic. Dins el projecte 
Creixicrea per a les escoles. A través del reciclatge 
artístic, els participants exploren la seva capacitat 
inventiva i imaginativa. A càrrec de La Casa Amarilla.

6 abril | 18 h. Sala 6
Taller de consum responsable. Recuina, a càrrec 
de La Fàbrica del Sol.

7 abril | 19 h. Sala 6
Cinema. Concrete Coast. Documental del director 
Robert Harding Pittman, 2009.
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L’ART CONCEPTUAL 
ENTÈS COM A EINA DE 
PENSAMENT CRÍTIC 
I DE REFLEXIÓ SOCIAL
CC LA SAGRERA «LA BARRACA»
7 abril | 19 h.
Conferència i debat, art contemporani.
Conferència col·loqui sobre la poesia visual, 
a partir de l’obra conjunta dels artistes conceptuals 
Marcel Ayats, poeta, artista conceptual i editor, 
i Maria Romaní, artista conceptual, ceramista i 
col·laboradora de les revistes Terrart (de l’ACC) 
i Quadern de les Arts i de les Lletres (de Sabadell).
Fotografies de poemes visuals, poemes objecte 
i algunes peces al natural.

ÈTICA BANCÀRIA: 
LA BANCA, L’ART 
I LA FILOSOFIA 
CC SANT ANDREU
1-9 abril
Projectes artístics. Presentació de dos projectes 
artístics que s’han desenvolupat al llarg dels últims 
mesos entre Barcelona i Lisboa.
Xerrada. A càrrec de Núria Güell, premi Miquel 
Casablancas, a partir del seu projecte sobre l’ètica 
bancària i com es mouen els diners, tant en el camp 
de l’economia com en el de l’art, qüestionant el 
moviment habitual de diners en art (producció), 
i el concepte de l’estafa i l’especulació. Aquí, la 
banca, l’art i la filosofia es fusionen per donar lloc 
a un treball artístic més filosòfic i reflexiu que formal. 

EL SUFISME ÉS LA 
DIMENSIÓ ESPIRITUAL 
DE L’ISLAM I LA SEVA 
TRADICIÓ INICIÀTICA
CC BON PASTOR
8 abril | 19 h. Sala d’Actes
Xerrada. Introducció al sufisme, el Sama’a i el sentit 
sagrat en el sufisme i l’islam. 
Concert de música sufí. A càrrec del conjunt 
de cantants Alwal de la Tariqa Qadiriyya Buchichiyya 
del Marroc. Se serviran te i pastes.
Amb la col·laboració de l’Associació Qantara.

QUÈ VOLEN ELS JOVES?
CC BON PASTOR 
CC TRINITAT VELLA
CC GARCILASO
CC BARÓ DE VIVER
1-9 d’abril
Exposicions d’art i cultura urbana a diferents 
centres cívics de Sant Andreu per apropar la cultura 
urbana i els joves a la ciutadania. 
CC Bon Pastor: 
Exposició. Dues expressions d’art urbà: els skaters 
i el breakdance.
CC Trinitat Vella: 
Exposició. Una expressió d’art urbà: el grafit.
Centre Cultural Can Fabra: 
Exposició. La Mirada de l’art urbà com un còmic.
CC Baró de Viver: 
Exposició. Expressions d’art urbà, la mirada 
dels joves.
Casal de Barri Congrés Indians: 
Exposició. Expressions d’art urbà, la mirada 
dels joves.
CC Garcilaso: 
Exposició. La cultura urbana pels joves, 
expressions d’art urbà: skaters, breakdance, 
grafit, rap, parkour. 

9 abril | 10-22 h.
Festival d’art urbà BuenpaJam. Organitzat 
per diferents dinamitzadors del territori, i entitats 
del món del hip-hop amb el suport de la Xarxa 
de Centres Cívics de Sant Andreu.
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COM VEUS EL FUTUR 
DEL NOSTRE PLANETA?
CC SANT MARTÍ
6 abril | 17.30 h. Rambleta davant del Centre Cívic
Mostra d’entitats i serveis del Centre Cívic. 
Amb relació al futur del nostre planeta. 
Presentació del nostre personatge gràfic, 
que ens farà d’assessor mediambiental.
Projecció de vídeos. Creats pels nens i les nenes 
del Casal Infantil Sant Martí.
Recital de poesia. A càrrec de La Lira de Sant Martí.
Tallers amb materials reciclats: botons, instruments...
Collage amb material reciclat. L’arbre dels desitjos. 
Espectacle. Danses i cançons sobre el medi ambient.
Actuació a càrrec del grup d’animació La Bicicleta.

LA FILOSOFIA 
DOMÈSTICA... 
QUINA ÉS LA TEVA 
FILOSOFIA DE VIDA?
CC BESÒS
1-16 abril Sala d’Exposicions
Exposició i cabaret participatius.
Filosofia domèstica en 120 caràcters. Exposició de 
breus pensaments que qualsevol persona pot fer 
arribar al Centre. Entre els participants se sortejarà 
una estada a Casa de las Letras.

1 abril | 20 h. Sala del Bar
Cabaret. El cabaret de les mil paraules. 
Amb el micròfon obert i lloc per a totes les arts 
de la paraula, explica’ns la teva filosofia de vida.

7 abril | 20 h. Sala del Bar
Espectacle. El Cabaret de la màgia de les paraules. 
A càrrec de la Cia. Zootroupe-Troupe Màgica, 
amb textos clàssics que esdevenen moderns... 
Pedres filosofals que estan entre nosaltres... 

APROPAR LA FILOSOFIA 
ALS MÉS PETITS D’UNA 
MANERA DIVERTIDA
CC CAN FELIPA
1 abril | 17.30 h.
Contacontes i titelles.
El mite de la caverna mostra la possibilitat de dubtar 
de tot allò que, d’una manera espontània i directa, 
entenem per realitat. Es posa en dubte la realitat 
d’allò que els sentits perceben. 
A càrrec de Kaire Ba Dejuan i Lorena Otton Roger.

EL MITE DE LA CAVERNA
CC LA FARINERA
(ESPAI ANTONI MIRÓ I PERIS)
7 abril | 19.30 h. Espai Antoni Miró i Peris
Contacontes i titelles.
Apropem la filosofia als més petits! Contacontes on, 
per mitjà de titelles i jocs participatius, s’explicarà 
el mite de la caverna. 
A càrrec de Kaire Ba Dejuan i Lorena Otton Roger.

CONSUMIR 
ENS FA FELIÇOS?
CC PARC SANDARU
3 abril | 11.30 h.
Teatre i documental sobre el consum responsable.
La Cia. Quasi Punt (contes i titelles) presenta 
El Bernat i la Gota Carlota, una història màgica 
sobre el que podem fer per no malgastar l’aigua.

4 abril | 20 h.
Cinema. Projecció del documental Comprar, tirar, 
comprar. Dirigit per Cosima Dannoritzer.

8 abril | 20.30 h.
Improvisació teatral. La Compañía Improducción 
presenta Impronautas, en què es creen tot tipus 
d’històries inspirades per les propostes dels 
espectadors.
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UN MOSAIC D’IDEES PER PENSAR 
I FER DE MANERA DIFERENT
Els directors i les directores de la Xarxa de 
Centres Cívics, treballant amb els seus equips, 
han seleccionat un conjunt d’idees 
de pensadors/filòsofs molt plurals que 
us presentem com un gran mosaic/mapa on 
contrastar la vida quotidiana per il·luminar-la 
amb focus d’una extraordinària humanitat 
que sovint oblidem. I, des del que ens 
suggereixin, prendre decisions responsables. 
Els Centres Cívics són, sense cap dubte, 
energia per a Barcelona des de cada barri.

26 27

Aquesta crisi és una 
oportunitat per canviar 
el sistema cap a la 
conversió verda.
Susan George

Si sabés que el món s’acaba demà, 
jo avui encara plantaria un arbre. 

Martin Luther King

Coneix-te a tu mateix.
Aquestes paraules van ser escrites 
per Sòcrates a la porta del temple 

d’Apol·lo a Delfos

El secretisme dels governs tracta, 
substancialment, de la defensa d’aquests 
contra la seva pròpia població.
Noam Chomsky

Tot el que necessites saber 
és dins teu. Tu ets el 
professor i l’alumne.

Aamin Maalouf

Viure sense filosofar és, 
pròpiament dit, tenir els ulls tancats, 
sense tractar d’obrir-los mai. 
René Descartes

Una gran filosofia no és 
aquella en la qual s’instal·la 
la veritat definitiva, és aquella 
que produeix inquietud. 
Lev Tolstoi

Els filòsofs s’han limitat 
a interpretar el món de maneres 

diferents; del que es tracta 
és de transformar-lo.

Karl Marx

El secret de la felicitat rau 
a no fer sempre el que es vol, 

sinó a voler sempre el que es fa.
Jean-Paul Sartre

Una vida no examinada 
no mereix la pena ser viscuda.

Sòcrates

Hi ha més veritat en la 
màscara que portem que en 
el que ocultem al seu darrere. 
Slavoj Zizek



Quien no está preso 
de la necesidad, está preso del miedo: 

unos no duermen por la ansiedad 
de tener las cosas que no tienen, 
y otros no duermen por el pánico 
de perder las cosas que tienen. 

Eduardo Galeano
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La condició humana s’afirma 
per l’equivalència de viure, ocupar 
un lloc al món […] 
El món és divers, ser amb els altres és ser vius. 
Actuem com a éssers vius que som, resolem 
els problemes que ens són comuns. 
L’acció política és sempre la possibilitat 
de començar quelcom nou. 
Construïm junts aquesta possibilitat. 
Hanna Arendt

Mai t’oblidis de somriure, 
perquè un dia sense somrís 

és un dia perdut.
Charlie Chaplin

És quan dormo 
que hi veig clar.

J. V. Foix 

Tot el pensament modern 
és penetrable per la idea 
de pensar allò impossible.

Michel Foucault

Cultura es relaciona amb 
els objectes i és un fenomen 

del món; l’hospitalitat 
es relaciona amb la gent 

i és un fenomen de la vida.
Anna Arendt

Realitzar accions positives, 
evitar accions negatives 
i domar la ment.
Buda Sakyamuni

La virtut nodreix, 
la matèria conforma,
l’energia perfecciona. 
Tao te king, de Lao Tse

A nadie cuesta más que a 
aquel que mucho desea.

Santiago Ramón y Cajal

Aquelles pràctiques artístiques 
col·lectives, que proliferen en contexts 

socials aliens a les esferes institucionals 
de l’art, serien un vector principal 

per aquest doble afany d’aferrar
 i transformar el nou mapamundi.

Michel Foucault

Mai vivim, sinó que esperem viure, 
i, en estar sempre disposats 
a ser feliços, és inevitable que mai 
ho siguem. Per això necessitem aprendre 
a viure en la saviesa. És la felicitat 
en la veritat. És renunciar a l’esperança 
de voler arribar a la felicitat, per trobar-la 
en l’alegria plena del que solament 
desitja el que és real. 
Xavier Guix, escriptor i psicòleg



Convé riure sense esperar 
a ser a ser venturós, no sigui 
que ens sorprengui la mort 

sense haver rigut. 
Jean de la Bruyère

Cada vegada que la realitat és incòmoda 
o insuportable, l’home posa en funcionament 

la seva imaginació, extraordinàriament fèrtil, 
que li permet crear un «doble». 

Aquesta sort de miratge amaga el que 
la realitat té d’intolerable, de crua. 

Clement Rosset

La terra és suficient per a tots 
però no per a la voracitat 

dels consumidors. En el món hi ha 
suficient per atendre les 

necessitats de tots els homes, 
però no per complaure 

la seva cobdícia.
Mahatma Gandhi
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Els esforços per categoritzar de manera 
políticament correcta la immigració 

han generat en si mateixos la mateixa 
estigmatització que volen defugir. 

Diem que és «ètnica» una dansa sufí, però no
el vals vienès. Un restaurant sirià és «ètnic», 

però no una pizzeria. 
Les categories ens col·loquen sempre en 
un estat superior i tolerem el diferent, 

perquè estem en situació de tolerar-lo, però 
aquesta actitud no es té amb un igual.

Manuel Delgado

No recordem dies, 
recordem moments.

Cesare Pavese

Acceptem que el capitalisme 
liberaldemocràtic és la forma 
definitiva per a la millor societat 
possible, i que l’únic que es pot fer 
és aconseguir que sigui més justa 
i tolerant? 
Slavoj Zizek

El propòsit de la vida és la felicitat. 
Però a aquesta no es pot arribar sense 
compassió ni entrenament mental. 
Existeix un vincle indissoluble entre la nostra 
pròpia felicitat i la bondat, la cura dels altres, 
l’amor i el perdó cap als altres; fa que 
puguis arribar a un estat de la ment 
anomenat felicitat. 
Karma Yeshe Drolma

La felicitat 
és com l’espai i el temps, 
la fem a la nostra mida. 

Georges du Maurier

He cometido el peor de 
los pecados que un hombre 

puede cometer… 
No he sido feliz. 
Jorge Luis Borges

Som feliços? Sabem què 
necessitem per ser-ho? 
Som, o volem ser allò 

que altres són i que creiem 
que són feliços?

Brian Holmes



Ciutat Vella
BARCELoNETA
C. Conreria, 1-9
Tel. 932 563 320 
www.bcn.cat/ccbarceloneta

DRASSANES
C. Nou de la Rambla, 43
Tel. 934 412 280 
www.bcn.cat/ccdrassanes

PATI LLIMoNA
C. Regomir, 3
Tel. 932 684 700 
www.bcn.cat/ccpatillimona

CoNVENT 
DE SANT AgUSTí
C. Comerç, 36
Tel. 933 103 732 
www.bcn.cat/centrecivicsantagusti

Eixample
CASA goLFERICHS
Gran Via Corts Catalanes, 491
Tel. 933 237 790
www.golferichs.org

SAgRADA FAMíLIA
C. Provença, 480
Tel. 934 508 917 
www.ccsagradafamilia.net

LA CASA ELIzALDE
C. València, 302
Tel. 934 880 590 
www.casaelizalde.com

ATENEU FoRT PIENC
Pl. Fort Pienc, 1-4
Tel. 932 327 827 
www.fortpienc.org

Sants-Montjuïc
CASA DEL RELLoTgE
Pg. Zona Franca, 116
Tel. 934 322 489 
Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185
Tel. 934 322 489
www.bcn.cat/cccasadelrellotge

EL SoRTIDoR
Pl. Sortidor, 12
Tel. 934 434 311
www.bcn.cat/sants-montjuic

CoTXERES DE SANTS
C. Sants, 79
Tel. 932 918 701
www.cotxeres.org

CASINET D’HoSTAFRANCS
C. Rector Triadó, 53
Tel. 934 230 440 
www.casinet.org

LA CADENA
C. Mare de Déu del Port, 397
Tel. 933 313 498
www.bcn.cat/sants-montjuic

Les Corts
LES CoRTS
C. Dolors Masferrer, 33-35
Tel. 932 916 462
www.bcn.cat/cclescorts

CAN DEU
Pl. de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
www.cccandeu.com

JoAN oLIVER-PERE QUART
C. Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261
www.ccperequart.com

RIERA BLANCA
C. Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499 
www.ccrierablanca.com

Sarrià-Sant gervasi
CASAL DE SARRIà
C. Eduardo Conde, 22-42
Tel. 932 562 720 
www.bcn.cat/ccsarria

L’ELèCTRIC
Ctra. Vallvidrera-les Planes, km 6,5 
Tel. 932 054 009 
www.cclelectric.com

VALLVIDRERA-
VázQUEz MoNTALBáN
C. Reis Catòlics, 16-34
Tel. 934 069 053 
www.ccvazquezmontalban.com

CASA oRLANDAI
C. Jaume Piquet, 23
Tel. 932 524 262 
www.casaorlandai.cat 

CASA SAgNIER
C. Brusi, 51-61
Tel. 934 140 195
www.bcn.cat/casasagnier

VIL·LA FLoRIDA
C. Muntaner, 544
Tel. 932 546 265
www.bcn.cat/villaflorida

PERE PRUNA
C. Ganduxer, 130
Tel. 934 186 537
www.espaiperepruna.org

CAN CASTELLó
C. Castelló, 1-7
Tel. 932 417 874 
www.bcn.cat/cccancastello 

CENTRES CÍVICS PARTICIPANTS
gràcia
EL CoLL
C. Aldea, 15
Tel. 932 562 877 
ccelcoll@bcn.cat

LA SEDETA
C. Sicília, 321
Tel. 932 073 703 
www.bcn.cat/cclasedeta

Horta-guinardó
EL gUINARDó
Rda. Guinardó, 101
Tel. 934 503 987 
www.centreshg.net/guinardo

MATAS I RAMIS
C. Feliu i Codina, 20
Tel. 934 072 356 
www.centreshg.net/matasiramis

Nou Barris
zoNA NoRD
Av. Vallcivera, 14-18
Tel. 932 769 950 
www.bcn.cat/cczonanord

LES BASSES
C. Teide, 20
Tel. 932 563 600 
http://lesbasses.blogspot.com

CAN BASTÉ
Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 934 206 651 
www.canbaste.com

ToRRE LLoBETA
C. Santa Fe, 2 bis
Tel. 933 585 614 
www.cctorrellobeta.es

PoRTA SóLLER
Pl. Sóller, 1 (baixos)
Tel. 932 768 077 
www.ccportasoller.com

Sant Andreu
LA SAgRERA 
«LA BARRACA»
C. Martí Molins, 29
Tel. 933 511 702
www.bcn.cat/cclasagrera

SANT ANDREU
C. Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 933 119 953 
www.bcn.cat/ccsantandreu

BoN PASToR
Pl. Robert Gerhard 3
Tel. 933 147 947 
www.bcn.cat/ccbonpastor

TRINITAT VELLA
C. Foradada, 36-38
Tel. 933 457 016 
www.bcn.cat/cctrinitatvella

gARCILASo
C. Juan de Garay, 116-118
Tel. 932 562 959
www.bcn.cat/centregarcilaso

BARó DE VIVER
Pg. Santa Coloma, 110
Tel. 933 457 393 
www.bcn.cat/ccbarodeviver

Sant Martí
SANT MARTí 
DE PRoVENçALS
C. Selva de Mar, 215
Tel. 932 565 760 
www.bcn.cat/ccsantmarti

BESòS
Rbla. Prim, 87-89
Tel. 932 564 901 
www.ccbesos.org

CAN FELIPA
C. Pallars, 277
Tel. 932 563 840 
www.bcn.cat/canfelipa

LA FARINERA 
DEL CLoT
Gran Via Corts Catalanes, 837
Tel. 932 918 080 
Espai Antoni Miró i Peris
Pl. Carme Monturiol, 10
www.farinera.org

PARC-SANDARU
C. Buenaventura Muñoz, 21
Tel. 933 090 635
www.ccparcsandaru.cat
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La Festa de la Filosofia, 
amb tota la seva programació, 
la trobareu a www.bcn.cat.

Feu les vostres aportacions: 
preguntes, reflexions, 
pensaments de filòsofs...

La Festa de la Filosofia se 
celebrarà als Centres Cívics 
de l’1 al 9 d’abril, i a 
www.bcn.cat/bcivic 
fins a finals de maig. 
Connecteu-vos-hi!
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Agafa l’agenda 
i reserva’t els dies.

Programació a www.bcn.cat


