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Gaudeix de l’oferta cultural, 
esportiva i juvenil de la ciutat!

www.badalona.cat
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4 juny

PUNT D’ART
Inauguració 
exposició 
col•lectiva

CAVALL FORT. 
PORTADES A 
DOJO
Exposició

8 juny

LES 
EMPREMPTES 
D’UNA VIDA
Inauguració 
exposició

A PEU DE 
TANCA
Inauguració
exposició

12 juny

VICTORIA DE 
LOS ÁNGELES
Inauguració 
exposició 

15 juny

REFLEX DE 
L’ESSENCIAL
Inauguració 
exposició

16 juny

CANYADÓ, 
LA PORTA 
DE LLEVANT
Inauguració 
exposició 

22 juny

JORNADAS 
VALORES 
FLAMENCOS
Recital de cant 
flamenc

25 juny

ESTIU A LA 
PLAÇA
Espai familiar

27 juny

L’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA
EN CENT
PARAULES
Presentació
de llibre

MUJERES EN 
VANGUARDIA
Inauguració 
exposició

activitats del mes de juny
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28 juny

NITS D’ESTIU 
ALS BADIUS
Actuació de Vic 
Mirallas

29 juny

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Inauguració

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Inauguració “El 
meu veí Torto-
ro. Exposició 
30 anys”

30 juny

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Premi Hono-
rífic a Simon 
Boswell

X REGATA DE 
BADALONA AL 
QUADRAT
Competició
esportiva

XVIII FÒRUM 
TIC SOCIAL 
DE BADALONA 
A LLEFIÀ
Fira i activitats
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2 juliol

CHIQUIWISKAS
Teatre

CASAL
ESPORTIU
Activitats
esportives

ESPAI JOVE 
B20
Activitats
juvenils

ESPAI XIBARRI
Activitats
juvenils

4 juliol

GEOCERCA 
CULTURAL
Activitats 
juvenils

EL COCO A
LA FRESCA!
Activitats 
juvenils

5 juliol

ART I MANYA
Inauguració 
exposició

6 juliol 

NITS D’ESTIU 
DEL MUSEU
Actuació
de Névoa

NITS AL PORT
Música
tradicional 
catalana

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Secció Oficial

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Poètica
Coemeterium

HOMENATGE 
A MANUEL DE 
PEDROLO
Conferència

MEMÒRIES DE 
PONENT
A LLEVANT
Inauguració 
exposició

UNA LLAMADA 
INESPERADA
Teatre

7 juliol

HOMENATGE 
A ANTONIO 
MOLINA
Actuacions 
musicals

NITS AL PORT
Espectacles 
folklore gallec
i andalús

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Vermut literari

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Secció Oficial

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Nit asiàtica

activitats del mes de juLIOL i d’agost
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EL LADO BUENO 
DEL VIVIR
Teatre

8 juliol

CRYPTSHOW 
FESTIVAL
Palmarès

12 juliol

NITS D’ESTIU 
ALS BADIUS
Concert de 
música clàssica

13 juliol

NITS D’ESTIU 
DEL MUSEU
Actuació de 
Martí Serra 
Standards 
Quartet

NITS AL PORT
Vetllada de 
gòspel i jazz

CINEMA
LLIURE A 
LA PLATJA
Estiu 1993

UN INSTANTE 
IMPREVISIBLE
Teatre

14 juliol

NITS AL PORT
Música i 
cultura russa

19 juliol

NITS D’ESTIU 
ALS BADIUS
Actuació d’Aran

20 juliol

NITS D’ESTIU 
DEL MUSEU
Actuació de 
Muchacho y 
los Sobrinos

NITS AL PORT
Gala de dansa

CINEMA 
LLIURE A LA 
PLATJA
Una mujer 
fantástica

21 juliol

NITS AL PORT
Nit d’òpera

22 juliol

68a TRAVESSIA 
NEDANT DE 
BADALONA
Esports

29 juliol

IV REGATA 
LLIGA LLAGUT 
CATALÀ
Competició
esportiva

4 agost

LA XIRGU EN 
LA MEMÒRIA
Actuacions 
musicals
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Com cada juliol arriben, puntual-
ment, les Nits d’Estiu del Museu a 
la fàbrica de l’Anís del Mono. Com-
bina una ruta pels espais patrimo-
nials de la fàbrica amb una vetllada 
musical a la fresca. Abans de cada 
concert es fa una visita guiada a 
la fàbrica de l’Anís del Mono. Una 
proposta imprescindible per gaudir 
de l’estiu a Badalona.

Organitza: Museu de Badalona
Preu: 15 € (Amics del Museu, 12 €)
Venda d’entrades: Museu de Badalona
Aforament limitat
www.museudebadalona.cat/activitats

6 de juliol | 21 h

Névoa
Fàbrica de l’Anís del Mono

Concert a càrrec del duet format 
per la veu de Névoa amb la guitarra 
virtuosa de Vicenç Solsona. Ens 
oferiran un repertori integrat per 
fados, boleros i peces de bossa 
nova, entre altres.

13 de juliol | 21 h

Martí Serra
Standards Quartet
Fàbrica de l’Anís del Mono

El saxofonista badaloní Martí Serra, 
acompanyat de tres joves talents 

Sala de destil·lació de la fàbrica de l’Anís del Mono. Autor: A. Guillén

Nits d’Estiu del Museu a la fàbrica de l’Anís del Mono

música
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de l’extraordinària nova fornada de 
jazzmen catalans, ens ofereix un 
repertori d’estàndards de jazz i ver-
sions d’alguns músics llegendaris 
d’aquest estil.

20 de juliol | 21 h

Muchacho
y los sobrinos
Fàbrica de l’Anís del Mono

La rumba s’estrena a l’Anís del 
Mono de la mà d’aquesta formació 
barcelonina. Una proposta vital que 
aposta per una rumba catalana 
pura i autèntica que defuig la barre-
ja amb altres estils. 

Organitza: Òmnium Cultural
Preu: 10 € 
(socis, 7 € i socis fins a 24 anys, 5 €)
Informació i reserves al web
www.omnium.cat/badalona-barcelones-nord

28 de juny | 21 h

vic mirallas
Carrer Sant Bru, 99

Amb només 24 anys, Vic Mirallas 
arriba a Badalona per presentar 
el seu primer treball en solitari, 
sempre inspirat en el jazz, però 
aprofundint en altres gèneres com 
el pop, el funk i fins i tot el jazz 
llatí i l’electrònica. De fet, torna 
a Badalona, ja que Vic Mirallas 
va estudiar al Conservatori de la 
ciutat on va ser guardonat amb el 
Premi d’Honor del Conservatori de 
Badalona.

Nits d’Estiu als badius

música
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12 de juliol | 21 h

música clàssica
Carrer de Sant Miquel, 34

Un any més, al cicle d’estiu d’Òm-
nium Cultural -les Nits d’Estiu als 
Badius- no hi faltarà el concert de 
música clàssica.

19 de juliol | 21 h

aran
Carrer del Carme, 32

Cuinat a foc lent i a dues veus, 
Aran neix de la mà de Carles Ribes 
i Albert Segú (antics membres 
del popular grup Amelie) com un 
projecte sincer i directe disposat a 
explicar històries i els anhels més 
personals.

Organitza: Centro Andaluz Tertulia 
Flamenca de Badalona
www.catertuliaflamenca.es
www.tflamenca.entitatsbadalona.net

22 de juny | 18 h
Centre Cívic Can Cabanyes 
Accés lliure

Recital de cant flamenc, interpretat 
per un famós cantaor.

Organitza: 
Casa del Artista de Asun de Mérida

7 de juliol | 18 h
Centre Cívic Can Cabanyes
Accés lliure

Acte amb diverses actuacions 
musicals que s’oferiran com a ho-
menatge al mític cantant Antonio 
Molina.

XVIII jornadas de valores 
flamencos

música

homenatge
a antonio molina
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Organitza: Agrupació Dramàtica de 
Barcelona
www.adb.cat

4 d’agostl | 20 h
Racó d’en Gual
Accés lliure

Amb motiu de la celebració dels 
actes que ens recorden l’actriu 
Margarita Xirgu, que va morir fa 
50 anys, farem una aproximació 
íntima a la seva figura en una de 
les ciutats que ella més va estimar 
i on va tenir residència: Badalona. 
L’acte vol crear un vincle d’ager-
manament amb el poble de Punta 
Ballena de l’Uruguai, on la Xirgu va 
tenir una casa d’estiueig.

Organitza: Port de Badalona
Accés lliure
Plaça de Maristany – Port de Badalona
www.badalona.cat

Festival d’estiu amb concerts, dan-
sa, òpera i gastronomia a la fresca. 
Les Nits al Port de Badalona es 
consoliden amb aquesta 6a edició.

6 de juliol | 22 h

MÚSICA TRADICIONAL 
CATALANA

Amb el grup d’havaneres i cançó de 
taverna Mar Brava i Esbart Dansai-
re Maragall.

La Xirgu a la memòria.
Llibertat i exili / 
La Xirgu i el mar

LA XIRGU EN LA MEMÒRIA
LLIBERTAT I EXILI

Amb motiu dels 50 anys de la mort de MARGARITA XIRGU
(CATALUNYA 1888 – URUGUAI 1969)

Organitza

AGRUPACIÓ DRAMÀTICA DE BARCELONA
adb.cat

música

VI EDICIÓ NITS AL PORT

música I 
GASTRONOMIA
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7 de juliol | 22 h

ESPECTACLES DE 
FOLKLORE GALLEC
I ANDALÚS
Amb les actuacions de l’Agrupa-
ció Cultural Agarimos, el Centro 
Cultural Rociero Andaluz Nuestra 
Señora de la Esperanza i el Coro 
Rociero Raíces de la Esperanza 
(ACRA). També podrem gaudir del 
grup Flamenco Vivo.

13 de juliol | 22 h

VETLLADA
DE GÒSPEL I JAZZ
Amb el grup Gòspel Sentits Badalo-
na i jazz amb Mar Vilaseca Quintet.

14 de juliol | 22 h

NIT DE CULTURA RUSSA
Amb l’espectacle del grup Ve-
cherinka, gastronomia russa i un 
mercat artesà.

20 de juliol | 22 h

GALA DE DANSA
Amb el Jove Ballet Clàssic de 
Badalona&Friends, sota la direcció 
de Marisa Yudes.

21 de juliol | 22 h

nit d’òpera
Representació de la Cavalleria Rusti-
cana, de Pietro Mascagni, una obra 
ambientada a Sicília i vinculada a la 
cultura del vi.

música I 
GASTRONOMIA
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Cinema Lliure a la Platja és 
una mostra gratuïta de cinema 
independent arran de mar. Les 
projeccions començaran quan es 
pongui el sol.

Organitza: Mago Production
Accés lliure
Platja de l’Estació
www.cinemalliure.com

13 de juliol | 21 h

estiu 1993
Direcció: Carla Simón
Gènere: drama
Durada: 97 min.
Idioma: català, 
amb subtítols en anglès
Catalunya, 2017

La Frida, de sis anys, després de 
la mort de la seva mare, afronta el 
primer estiu de la seva vida amb 
una nova família.

20 de juliol | 21 h

una mujer fantástica 
Direcció: Sebastián Lelio
Gènere: drama LGBT
Durada: 104 min.
Idioma: castellà, 
amb subtítols en anglès
Xile, 2017

La Marina i l’Orlando planegen un 
futur junts. Amb la mort de l’Orlan-
do, la Marina s’enfrontarà a la famí-
lia i a la societat per la seva condició 
de dona transsexual, tot demostrant 
que és una dona fantàstica.

CINEMA LLIURE A LA PLATJA

CINEMA
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Organitza: Cryptshow Festival
Del 21 de juny al 8 de juliol
www.cryptshow.com

29 de juny | 21 h

inauguració del 
Cryptshow festival 
El Círcol
Preu: 6 €

Projecció de L’inferno (1911), pel•lícu-
la muda en blanc i negre i musicada 
en directe per Agustí Busom. 

Del 29 de juny al 8 de juliol
Tot el dia (diumenge tancat)

“el meu veí Tortoro.
Exposició 30 anys” 
Accés lliure
Espai Betúlia

La icona dels estudis d’animació 
japonesa Ghibli fa 30 anys. La mos-
tra recull les mirades intimistes de 
trenta autors al voltant de la figura 
de Totoro a través de les seves 
il·lustracions.

30 de juny | Tot el dia

premi Honorífic 
Cryptshow festival
a simon boswell
El Círcol
Preu: 15 € concert i projecció / 4 € 
només la projecció

Xerrada amb el compositor de Phe-
nomena, entre d’altres produccions 
de gènere. Projecció de Dust Devil 
de Richard Stanley. Concert The 
And amb Simon Boswell.

Cryptshow festival

CINEMA
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6 de juliol | 18 h

secció oficial
El Círcol
Preu: 5 €

Comença la secció oficial a 
competició amb tres sessions de 
curtmetratges internacionals.

6 de juliol | 22.30 h

poètica coemeterium
Cementiri del Sant Crist
Accés lliure

Lectura de poemes gòtics a càrrec de 
Martí Salas i Núria Martínez Vernis.

7 de juliol | 12 h

vermut literari
Espai Betúlia
Accés lliure

Jornada literària amb Diego López, 
Guillermo Triguero, Lluís Rueda, 
Viktor Lamb i Miguel Ángel Toro

Amb vermut posterior al Cor de 
Marina (Rambla, 12).

7 de juliol | 18 h

secció oficial
El Círcol
Preu: 5 €

Continua la secció oficial amb la 
competició de tres noves sessions 
de curtmetratges internacionals.

7 de juliol | 22.30 h

nit asiàtica
El Círcol
Preu: 5 €

Projecció de Fabricated City (2017, 
Korea), dirigida per Ji Chang-Wook.

8 de juliol | 22 h

palmarès
Cryptshow
festival
La Donzella Club de Platja
Accés lliure

Projecció a l’aire lliure dels curtme-
tratges guanyadors del festival.

CINEMA
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lletres

Organitza: Cavall Fort i Escola d’Art i 
Superior de Disseny Pau Gargallo, 
amb la producció d’Espai Betúlia.
www.espaibetulia.cat

Del 8 de maig al 20 de juliol
De 10 a 20.30 h
De dilluns a divendres
Espai Betúlia
Accés lliure

L’exposició «Cavall Fort. Portades 
a dojo» és una mostra de l’ampli 
ventall de noms propis de la il·lus-
tració infantil i juvenil a Catalunya 
des dels inicis de la revista, el 1961, 
fins a l’actualitat. Amb gairebé 
dues-centes cinquanta portades 
agrupades per temes, podem apre-
ciar com cada il·lustrador hi aporta 
un punt de vista, una tècnica o un 
estil ben diferents. A aquesta mos-
tra s’han afegit alumnes d’il·lustra-
ció de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Pau Gargallo amb noves 
portades fetes a partir de poemes 
ja publicats a la revista.

Organitza: Espai Betúlia, 
centre de la paraula i les lletres
www.espaibetulia.cat

27 de juny | 19 h
Espai Betúlia
Accés lliure

Presentació de L’economia solidària en 
cent paraules, de Jordi García Jané. 
L’obra dona a conèixer els conceptes 
clau de l’economia social i solidària. 

Organitza: Plataforma Badalona Fem Cultura
Facebook: PlataformaBadalonaFemCultura/

6 de juliol | 19 h
Centre Cívic Can Cabanyes
Accés lliure

Acte d’homenatge a Manuel de 
Pedrolo, escriptor català que va 
conrear diversos gèneres literaris.

“CAVALL FORT.
PORTADES A DOJO”

presentació del llibre
L’economia solidària
en cent paraules

conferència i acte 
d’homenatge a 

Manuel de Pedrolo
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Organitza: Associació Punt d’Art
www.badalona.cat

Del 4 al 28 de juny
Tot el dia
Centre Cívic Dalt la Vila
Accés lliure

Els membres de l’Associació Punt 
d’Art ens presenten els últims 
treballs: paisatges i retrats. Petites 
escenes, totes pintades a l’oli, 
seguint pautes del naturalisme 
més pictòric.

Del 8 al 29 de juny | Tardes 
Centre Cultura Tradicional Canyadó
Accés lliure

Solead Alcaraz exposa pintures a l’oli, 
retrats que busquen reflectir com el 
pas del temps deixa marques. Al cap 
i a la fi, som el que hem viscut. 

Organitza: Stop Mare Mortum, Pres-
senza, Associació Cuidando a quien 
cuida i Pedagogía Ceuta
www.badalona.cat

Del 8 al 28 de juny | Tot el dia
Centre Cívic Can Cabanyes
Accés lliure

Del 6 al 28 de juliol | Tardes
Centre Cultura Tradicional Canyadó 
Accés lliure

Exposició fotogràfica que posa en 
relleu la situació de la frontera sud 
espanyola en relació amb la vulne-
ració dels drets humans davant el 
fet migratori. El recull de fotogra-
fies d’Antonio Sampere documenta 
la dura realitat que s’hi viu.

exposició col.lectiva
“punt d’art”

exposició
“les empremtes d’una vida”

“a peu de tanca”
Exposició fotogràfica
del fotoperiodista
Antonio Sampere

exposicions
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Organitza: Ajuntament de Badalona
i Universitat de Barcelona
www.badalona.cat

Del 12 de juny al 23 de setembre
De dimarts a dissabte
de 16 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius 
d’11 a 14 h
Centre Cultural El Carme – Sala 
Josep Uclés
Accés lliure

A través d’imatges que retraten 
la seva personalitat i també d’ob-
jectes que ressegueixen la seva 
trajectòria professional, aquesta 
exposició ret homenatge a una de 
les més grans figures de la història 
de la lírica.

Del 15 de juny al 13 de juliol
Tot el dia
Centre Cívic Dalt la Vila
Accés lliure

L’exposició és el resultat d’una re-
flexió sobre la realitat del món que 
ens envolta, a vegades evident, a 
vegades confusa, i que pot resultar 
inquietant a ulls del visitant. No 
a les normes és el que defineix la 
trajectòria de J. A. Flores.

Organitza: Comissió dels 50 anys
de Canyadó
www.badalona.cat

Del 16 de juny al 9 de juliol
Tot el dia
Centre Cívic Morera
Accés lliure

La Riba, Parellada de Mar, Plana de 
Canyadó, Pomar de Baix, etc. han 
estat diverses de les denomina-

exposició
“reflex de l’essencial”

exposició
“canyadó, la porta de LLevant”

exposicions

exposició “vict0ria de los 
Ángeles. la veu que

sorgí de la universitat”
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cions que ha tingut el barri de 
Canyadó i la rodalia durant el pas 
de més de cinc-cents anys d’exis-
tència històrica. Amb dotze plafons 
de gran format repassem els més 
de cinquanta anys del barri, a 
través del seu teixit associatiu i del 
moviment veïnal.

Organitza: Acción Cultural Española
www.accioncultural.es

De 27 de juny al 31 d’agost
Tot el dia
Biblioteca Can Casacuberta
Accés lliure

Organitza: Art i Manya
www.facebook.com/artimanya1

Del 5 al 27 de juliol | Tardes
Centre Cívic Can Pepus
Accés lliure

Mostra dels treballs d’art dels 
alumnes més petits, autèntics 
petits-grans genis!

Organitza: Arxius BDN

Del 6 al 27 de juliol | Tot el dia
Centre Cívic Can Cabanyes
Accés lliure

És un projecte col·lectiu per a recu
pe rar i difondre el patrimoni de la 
ciutat a través de fotos, documents i 
memòries de la seva gent. L’exposició 
uneix els barris de Llefià, Dalt de la Vila, 
Sant Crist de Can Cabanyes i Canyadó.

exposició
“mujeres en vanguardia”

exposició “art i manya”

exposició fotogràfica
“memòries de ponent

i llevant”

exposicions
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teatre

Organitza: Associació de Veïns La Colina
Reserves al telèfon 616 28 90 99

2 de juliol | 19 h
Centre Cívic La Colina
Accés lliure

Un tresor, uns guardians, uns 
malvats, uns detectius i una con-
trasenya màgica... Què passarà?

Organitza: Art en Acció Teatre
Reserves al telèfon 616 28 90 99
www.artenaccio.com

6 de juliol | 19 h
Centre Cívic La Colina
Preu: 1 €

Un fil conductor, un telèfon i una 
trucada inesperada que canviarà la 
vida dels protagonistes.

Organitza: Art en Acció Teatre
Reserves al telèfon: 616 28 90 99
www.artenaccio.com

7 de juliol | 19 h
Centre Cívic La Colina
Preu: 1 €

Un petit homenatge a l’humor 
magistral dels únics i irrepetibles 
Monthy Python. Una trobada per 
no oblidar: estimar, ballar, cantar
i somriure. Us hi esperem! 

Mostra de teatre infantil:
chiquiwiskas 

Mostra de teatre
“una llamada inesperada” 

Mostra de teatre
“el lado bueno de vivir” 
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Organitza: Café Simbólico
Reserves: cafesimbolico@gmail.com
https://cafesimbolicoteatro.wordpress.com/

13 de juliol | 19 h
Centre Cívic Dalt la Vila
Preu: bo d’ajut

Sota la direcció de Montse Bañolas 
i interpretat per M. López i A. 
Fender, emprendrem un viatge 
metateatral de no retorn a través 
dels alter ego. Aquesta història no 
és més que el relat que teixeix la 
relació de dues persones a qui els 
afecten, en particular, les vicissi-
tuds de la libido i el poder.

Organitza: Ajuntament de Badalona
www.badalona.cat

Del 2 al 27 de juliol
De 8 a 15 h, de dilluns a divendres
Complex Esportiu Municipal 
Montigalà
Preu: tot el mes, 199,48 € / 
un torn, 105,28 €
Cal inscripció prèvia al Servei 
d’Atenció Ciutadana

Programa esportiu adreçat a 
infants de 3 a 14 anys. Espai de 
diversió, relació i aprenentatge 
de nous esports. Els nens i nenes 
podran gaudir, amb equips o 
individualment, d’esports aquàtics, 
tradicionals, de muntanya i, fins
i tot, d’altres llocs del món!

un instante imprevisible CASAL ESPORTIU

esportsteatre
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Organitza: Club de Vela Badalona
i Marina de Badalona
www.velabadalona.cat

30 de juny | Tot el dia
Port de Badalona
Cal inscripció prèvia

Organitza: Club Natació Badalona
www.cnbadalona.cat/esports/travessia

22 de juliol | 9.30 h
Llosa del moll de Capitania

Travessia nedant des del port de Ba-
dalona, amb 2.600 m de recorregut.

Organitza: Port de Badalona i FCR
www.badalona.cat

29 de juliol | 9 h
Port de Badalona

Badalona acollirà una de les set 
proves de la Lliga de Llagut Català, 
en la qual participen els tres clubs 
de la ciutat.

X regata de badalona
al Quatrat

68a travessia nedant
de Badalona

IV regata
lliga llagut català

esports
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Organitza: Ajuntament de Badalona
www.badiujove.cat

Del 2 de juliol a l’1 de setembre
Per a joves a partir de 12 anys
De dilluns a dijous, de 10 a 14 h
i de 17 a 21 h
Divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 24 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 24 h
Platja del Coco
Accés lliure

Espai jove amb activitats culturals, es-
portives, de lleure, salut, arts en viu...

Organitza: Ajuntament de Badalona
www.badiujove.cat

Del 2 de juliol al 31 d’agost
Per a joves a partir de 12 anys
De dilluns a divendres, de 18 a 21 h
Plaça de Trafalgar
Accés lliure

Activitats de lleure a l’espai públic.

Organitza: Ajuntament de Badalona

4 de juliol | 11 h 
Carrers de Dalt de la Vila
Accés lliure

Joc de pistes pels carrers de Dalt 
de la Vila. Els i les joves partici-
pants recorreran espais històrics 
d’aquest barri emblemàtic de Bada-
lona per trobar “tresors” amagats 
utilitzant aparells GPS. Adreçat als 
joves del programa Educ@t.

jOVES

ESPAI JOVE B20

ESPAI XIBARRI

GEOCERCA CULTURAL
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Organitza: Associació Sociocultural 
Districte Apatxe
Informació: projectecoco@gmail.com
http://ascdistricteapatxe.blogspot.com/

4 de juliol | 18 h
Centre Cívic Dalt la Vila
Accés lliure

Sessió de podcàsting dirigida a 
joves. El projecte Coco surt dels 
estudis per realitzar una producció 
sonora des del badiu del Centre Cí-
vic Dalt la Vila. Hi haurà entrevistes, 
música i seccions especials d’estiu

Organitza: La Rotllana
www.rotllana.cat

Del 25 de juny al 28 de juliol | 18 h
Centre Cultural l’Escorxador
Accés lliure

Espai familiar amb tallers, jocs, 
esports, contes i més activitats.

FAMILIARjOVES

EL COCO A LA FRESCA ESTIU A LA PLAÇA
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Organitza: Llefi@net Xarxa Ciutadana
i AV Sant Antoni de Llefià
www.forum.llefia.org

30 de juny | 19.30 h
Plaça de Trafalgar
Accés lliure

Un vespre digital a l’aire lliure. Hi 
haurà xerrades, estands i tallers. 
També s’hi presentaran diferents 
projectes, alternatives i experièn-
cies relacionades amb les noves 
tecnologies i el seu vessant social, 
amb la voluntat d’apropar les noves 
tecnologies a les associacions, 
entitats, veïns i veïnes del barri de 
Llefià i de la ciutat de Badalona.

XVIII FÒRUM TIC SOCIAL DE 
BADALONA A LLEFIÀ

ALTRES



INFORMACIÓ

Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 912, 
planta baixa (edifici El Viver)
T. 93 483 26 00

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h, i dijous de 16 a 18 h
Agost: dijous tarda tancat

Oficina de Turisme de Badalona

Carrer de Francesc Layret, 7882
T. 93 483 29 90

Horari de matí: de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h. 
Horari de tarda: de dimarts a divendres de 16 a 19 h. 
Dissabtes de 17 a 20 h. Festius obert de 10 a 14 h.


