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PROGRAMA D’ACTIVITATS
DESPRÉS DE LA FI DEL MÓN

INAUGURACIÓ 
DIMARTS 24 D’OCTUBRE | 19.00 H. | HALL, CCCB
Amb l’actuació de Filastine & Nova: Drapetomania 

Artists talk: 
Un viatge més enllà de la fi del món 
DIMECRES 25 D’OCTUBRE | 18.30 H. | AUDITORI, CCCB

Charla con los artistas

Conversa amb els artistes

Participants: Benjamin Grant, Liam Young+Kate 
Davies, Charles Lim, Stefan Kaegi, Anab Jain i Natalie 
Jeremijenko, en conversa amb José Luis de Vicente i el 
filòsof Timothy Morton.
Activitat en anglès. No hi ha traducció simultània.

DEBATS AL CCCB
Planeta 2050 | Debat ICREA-CCCB
En aquesta edició dels Debats ICREA-CCCB posarem 
la mirada sobre un hipotètic any 2050 per reflexionar 
sobre els escenaris de futur arran de la crisi climàtica, 
veure de quina manera s’hi adaptaran les societats i 
plantejar els reptes que té la ciència per fer front a les 
previsions més adverses.

Entrada lliure a tots els debats

DIMARTS 7 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | AUDITORI, CCCB |

Rehabitar la Terra 
Amb Ricard Solé i Patrizia Ziveri

Els investigadors ICREA Ricard Solé (UPF) i Patrizia Ziveri 
(ICTA-UAB) conversaran sobre les solucions que proposa 
la ciència per preservar els ecosistemes amenaçats pel 
canvi climàtic.  

DIMARTS 14 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | AULA 1, CCCB |

Nou clima, noves malalties?
Amb Xavier Rodó i Frederic Bartumeus

Els investigadors ICREA Frederic Bartumeus (CEAB-CSIC) 
i Xavier Rodó (ISGlobal) conversaran sobre el paper del 
canvi climàtic en l’emergència i l’expansió de malalties 
infeccioses..

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE | 18.30H. | AUDITORI, CCCB | 

El conflicte social i cultural 
Victoria Reyes i Paula Casal

Les investigadores ICREA Paula Casal (UPF) i Victòria 
Reyes (ICTA-UAB) parlaran sobre la capacitat 
d’adaptació de les diferents societats al canvi climàtic i 
les desigualtats socioeconòmiques que se’n deriven. 

DIMARTS 28 DE NOVEMBRE | 18.30H. | AUDITORI, CCCB |

Model econòmic i migracions globals 
Giorgos Kallis i Pau Baizán

Els investigadors ICREA Pau Baizán (UPF) i Giorgos Kallis 
(ICTA-UAB) conversaran sobre els límits del model 
econòmic actual i els riscos que l’absència de mesures 
sobre el clima dispari la crisi migratòria.

ACTIVITATS I TALLERS
DIJOUS 26 D’OCTUBRE | 19.00 H. | HALL, CCCB | 

The Influencers  
Convidats: Liam Young i Kate Davies

El primer dia del festival, Liam Young i Kate Davies, 
artistes convidats de l’exposició «Després de la fi del 
món», parlaran del projecte Unknown Fields i les seves 
exploracions en alguns d’aquells llocs sense nom, 
fora de les cartografies turístiques o mediàtiques, que, 
no obstant això, són crucials per al funcionament de 
l’economia mundial.

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | ESTACIÓ BETA, CCCB |

Llei catalana de canvi climàtic: tenim la llei que 
mereixem?
En aquest col·loqui es debatrà sobre la recentment 
aprovada Llei catalana de canvi climàtic a casa nostra.

A càrrec de Ferran Civit, diputat al Parlament de 
Catalunya, i Salvador Lladó, investigador a Leitat 
Technological Center. Modera: Josep Escarrà 
(vicepresident del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya).

Organitza: Col·legi d’Ambientòlegs, amb la col·laboració del CCCB 
i l’Ateneu Barcelonès.

DIJOUS 16 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | ESTACIÓ BETA, CCCB |

Ecomoda: cap a la sostenibilitat de la moda
Amb Markel Cormenzana, investigador a del Instituto de Ciencia 
y Tecnologías Ambientales, i Carol Blázquez i Pepe Barguñó, 
emprenedors del sector de la moda sostenible. 

El sector tèxtil i de la moda és dels que contaminen més 
del món. L’entorn actual exigeix, tant a professionals com 
a empreses de sector tèxtil i de la moda, fer front als nous 
reptes de la competitivitat que es basa en la sostenibilitat.

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia al web: www.cccb.org 



DIJOUS 14 DE DESEMBRE | 18.30h. | Estació Beta, CCCB |

Presentació de la instal·lació “Estat del mar 9: proclamació 
Charles Lim”  i “col·loqui Els orígens del Antropoceno: Una 
visió de llarga durada»
Amb Javier Fernández López, Sergi Lozano i Robert Sala, 
investigadors a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES).

El terme «antropocè» evidencia l’actual capacitat de les 
activitats humanes d’imprimir una petjada geològica a escala 
planetària. Però, com hem arribat fins a aquesta situació? 

CIRCUITS I VISITES COMENTADES
DIJOUS 30 DE NOVEMBRE | 17.00H | HALL, CCCB |

Visita comentada a l’exposició «Després de la fi del 
món» + Club de lectura de l’IND+I
Amb Àngels Santigosa, directora d’Estudis de la Gerència de Política 
Econòmica i Desenvolupament Local a l’Ajuntament de Barcelona, i Pere 
Puigdomènech, investigador al Centre d’Investigació en Agrigenòmica 
(CRAG). 

Organitza: IND+I Després de la visita comentada a 
l’exposició es farà el club de lectura al voltant dels llibres 
Desafíos del futuro, de Pere Puigdomènech, i The emergence 
of the urban entrepreneur, de Boyd Cohen.  

DIMARTS 12 DE DESEMBRE 18.30 H SALA D’EXPOSICIONS 3, CCCB

Visita comentada a l’exposició «Després de la fi del 
món» i col·loqui «Les conseqüències del canvi climàtic: 
una visió geopolítica del nostre planeta»
Després de la visita comentada a l’exposició, hi haurà 
un col·loqui amb Antoni Biarnés, director del Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i Eugènia Bretones, 
cofundadora i presidenta d’una entitat per a la promoció 
del consum responsable i l’economia circular i social en 
els sectors del tèxtil i moda.

DISSABTES I DIUMENGES I 11.30 H I SALA D’EXPOSICIONS 3, CCCB 

Visites comentades
Dissabtes en castellà i diumenges i festius en català.

Els circuits i visites comentades són gratuïtes amb  
l’entrada a l’exposició, prèvia inscripció en taquilles. 
Aforament limitat.

PROGRAMA EDUCATIU

VISITES PER A GRUPS 
Cal fer-ne reserva prèvia:  
seducatiu@cccb.org / 933 064 135

Visites adaptades per a primària, secundària, batxillerat, 
cicles formatius, grups d’adults.

Fem visites acompanyades per un educador que adapta 
les reflexions als interessos i nivells de cada grup. 

Consulteu el material per a docents i compartiu les 
vostres propostes de treball a: www.cccbeducacio.org. 

Preu: 3 € per alumne. Mínim 15 alumnes.

TALLERS PER A GRUPS
Dissenyats per La Mandarina de Newton.
Els tallers inclouen una visita a l’exposició. 
Durada total de 90 minuts.
Preu: 4 € per alumne. Mínim 15 alumnes.
Cal fer-ne reserva prèvia: 
seducatiu@cccb.org / 933 064 135

Som planetaris.
Taller recomanat per a grups de primària

Què en sabem, del nostre univers? D’aquest univers on 
trobem galàxies, on trobem sistemes solars i on trobem 
planetes com el nostre. Quines particularitats té el nostre 
sistema solar i, dins d’ell, com són els planetes que hi 
trobem? I especialment, com és la Terra i per què hi ha  
la vida?

L’energia tot ho mou, el repte de la mobilitat.
Taller recomanat per a grups de secundària  
i cicles formatius

Què és l’energia? Quins tipus d’energia coneixem?  
A partir de què i com les generem? Veurem que l’energia 
es transforma constantment, però que no en totes les 
transformacions la sabem aprofitar. Farem experiments i 
especularem sobre com viuríem i quin impacte tindria en el 
planeta si sabéssim aprofitar tots els generadors d’energies 
a l’abast. 

TALLERS PER A FAMÍLIES 

Tallers gratuïts

Cal inscripció prèvia:  
taquilles@cccb.org 

DISSABTE 18 DE NOVEMBRE | 10 A 14 H. | ESTACIÓ BETA, CCCB |

Ens hi juguem molt!. Tallers i jocs sobre el canvi climàtic 
per als més petits (de 3 a 10 anys).
En el marc de: Diàlegs ambientals 2017. Canvi climàtic: 
actuem ara, hi som a temps.

Organitza: COAMB. Col·labora: CCCB i Ateneu Barcelonès

DISSABTE 18 DE NOVEMBRE | 12 H. | ESTACIÓN BETA, CCCB | 

Pluges, desforestació i ecosistemes
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys.

Una visita guiada en família a l’exposició i un taller posterior 
per construir els materials que us permetran observar els can-
vis i les conseqüències que està vivint el nostre paisatge. Ex-
perimentarem amb la terra i les aigües i descobrirem sistemes 
respectuosos i que s’autoregulen.

Proposem als participants que portin dues ampolles d’aigua buides. Aques-
tes ens serviran per dur a terme l’activitat. 
Durada: 90 minuts.
Altres dates en què s’ofereix l’activitat:
26 de novembre de 2017 | 27, 28 i 29 de desembre de 2017

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU
Consulteu les propostes del programa «Alzheimer»  
i del programa ofert dins l’«Apropa Cultura» a: 
seducatiu@cccb.org.



AUDIOVISUALS
28, 29 I 30 DE DESEMBRE I 3 I 4 DE GENER , HALL 

Viure la Terra
Programa de cinema d’animació, organitzat en 
paral·lel a l’exposició «Després de la fi del món», que 
ens transmet les inquietuds i visions més personals 
del món present i futur a través d’artistes com Catya 
Plate, Réka Bucsi o Steve Cutts. A més, una sessió 
per a tota la família amb la projecció d’El niño y el 
mundo, llargmetratge magistral d’Alê Abreu.

El niño y el mundo (O menino e o mundo)
Alê Abreu, Brasil, 2013, 80’, sense diàlegs

Man 
Steve Cutts, 2012, Regne Unit, 3’36’’, sense diàlegs

In this cold place 
Moby & The Void Pacific Choir, Steve Cutts, 2017, 
Regne Unit, 3,15’, sense diàlegs 

Hanging by a Thread 
 Catya Plate, Estats Units, 2013, 10’, VOSE

Symphony No. 42 
Réka Bucsi, Hongria, 2013, 10’, sense diàlegs

Peripheria 
David Coquard-Dassault, França, 2015,12’,  
sense diàlegs

The Change 
Fabián Ribezzo, Itàlia, 2012, 15’17’’, sense diàlegs

Time Rodent 
Ondrej Svadlena, República Txeca, 2015, 15’,  
sense diàlegs 

*Consulteu els horaris de projecció al web del CCCB 

A més, el Departament d’Audiovisuals presentarà 
una programació relacionada amb l’exposició 
«Després de la fi del món» a Xcèntric i Soy cámara. 

ESTACIÓ CIUTAT
Amb base al Poblenou, l’Estació Ciutat oferirà diversos 
tallers i activitats per a grups durant la setmana i per a 
públic general els caps de setmana.

Dates
- Del 4 al 26 de novembre de 2017
- Del 16 al 22 de desembre de 2017
- Del 16 de febrer al 29 d’abril de 2018

Horaris
De dilluns a divendres: matins de 10 a 14 h. i tardes de  
16 a 20 h.
Dissabtes i diumenges: d’11.30 a 17.30 h 
Entrada gratuïta. Per participar als tallers cal cita prèvia.

Lloc
Passatge Trullàs, 08005 Barcelona

L’activitat de l’Estació Ciutat es desenvolupa a l’espai públic i està 
subjecta a les condicions climatològiques. Romandrà tancada en dies 
de pluja extrema o condicions adverses.

TALLERS ESTACIÓ CIUTAT

L’Estació compta amb prop d’una vintena de receptes-
taller proposades per centres de recerca científica, 
projectes europeus i altres entitats compromeses amb 
la millora ambiental. Aquesta col·laboració s’articula al 
voltant de la figura del que anomenem Doctor X: una 
comunitat de doctors sense fronteres disciplinàries que 
es comprometen lliurement amb el projecte realitzant 
receptes relacionades amb el seu àmbit de coneixement 
i actuació.

1. Mesura de la qualitat de l’aire
Dissenyat per la Dra. María Alonso.
Mapping for Change (Regne Unit).

2. Les plantes a la ciutat i la salut
Dissenyat per la Dra. Jordina Belmonte i la Dra. Concepción 
de Linares. 
Flora urbana i al·lèrgia, Punt d’Informació 
Aerobiològica, Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA-UAB).

3. Aplicació de biochar als sòls urbans: millora del 
creixement de la vegetació

Dissenyat per la Dra. Teresa Sauras i la Dra. Núria Roca.

Secció de Fisiologia Vegetal, Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de 
Biologia, Universitat de Barcelona.

Secció de Química Analítica, Departament 
d’Enginyeria Química i Química Analítica, Facultat de 
Química, Universitat de Barcelona.

4. Millora del creixement de la vegetació amb 
    l’aplicació de biochar 

Dissenyat per la Dra. Teresa Sauras i la Dra. Núria Roca.

Secció de Fisiologia Vegetal, Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de 
Biologia, Universitat de Barcelona.

Secció de Química Analítica, Departament 
d’Enginyeria Química i Química Analítica, Facultat de 
Química, Universitat de Barcelona.

5. Comptatge digital de la superfície foliar
Dissenyat pel Dr. Shawn C. Kefauver i el Dr. Adrian Gracia 
Romero.

Grup d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis, 
Departament de Fisiologia Vegetal, Universitat de 
Barcelona.

Taller recomanat per a més grans de 13 anys.

6. Comptatge analògic de superfície foliar
Dissenyat pel Dr. Shawn C. Kefauver i el Dr. Adrian Gracia 
Romero.

Grup d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis, 
Departament de Fisiologia Vegetal, Universitat de 
Barcelona.

7. Comptatge de superfície foliar en jardins verticals
Dissenyat pel Dr. Shawn C. Kefauver i el Dr. Adrian Gracia 
Romero

Grup d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis, 
Departament de Fisiologia Vegetal, Universitat de 
Barcelona.

Taller recomanat per a més grans de 13 anys.



ACTIVIDATS ESTACIÓ CIUTAT
A més dels tallers, cada cap de setmana es duen a terme 
unes activitats especials al voltant de temes específics. Els 
blocs temàtics de les auditories durant els mesos de tardor 
són els següents:

4 I 5 DE NOVEMBRE

Farmàcia ambiental 
L’Estació Ciutat obre revisant la relació entre la salut 
ambiental i la nostra pròpia salut. Es planteja el redisseny 
de la nostra relació amb els sistemes naturals i la 
construcció comuna del conjunt d’infraestructures de la 
Clínica de Salut Ambiental. 

11 I 12 DE NOVEMBRE

Espais urbans i salut 
Durant els dies previs a la «Smart City Expo», l’Estació 
Ciutat planteja diversos aspectes de l’urbanisme i de la 
infraestructura urbana en relació amb la nostra salut i 
benestar.

19 I 20 DE NOVEMBRE 

Mutualisme: de la conservació a la convivència
La Clínica de Salut Ambiental proposa el mutualisme com a 
estratègia a la conservació del medi. A partir de les relacions 
de benefici mutu, s’imagina la ciutat com un zoo sense 
gàbies i com un espai refugi per a certes espècies. 

25 I 26 DE NOVEMBRE 

Oficina de ciència ciutadana 
La ciència ciutadana s’orienta a la generació de nou 
coneixement amb la participació activa i imprescindible 
de la ciutadania en un procés de recerca. Els Drs. X, 
investigadors sense fronteres disciplinàries, participen 
d’aquesta ciència proposant receptes per a la Clínica de 
Salut Ambiental. Aquest cap de setmana, investigadors 
internacionals s’afegeixen a la comunitat del Dr. X.

8. Els espais urbans i els seus usos 
Dissenyat pel Dr. Pablo Knobel Guelar

Grup de Conservació, biodiversitat i canvi global, 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).

9. Reducció de contaminació a través del reciclatge
Dissenyat pel Dr. Jordi Pietx i Colom i la Dra. Esther Garcia.
ECOEMBES.

10. La biodiversitat ornitològica en període de nidificació
Dissenyat pel Dr. Abel Julien.
Projecte Nius i Institut Català d’Ornitologia.

11. Seguiment de la biodiversitat ornitològica als jardins
Dissenyat pel Dr. Abel Julien.
Projecte Nius i Institut Català d’Ornitologia.

12. Els colors del diòxid de carboni
Dissenyat per la Dra. Laia Pellejà i el Dr. Fernando Gomollón-Bel.
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

13. Cel·les solars amb verdures
Dissenyat per la Dra. Laia Pellejà i el Dr. Fernando Gomollón-Bel.
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

14. Piles amb gust de llimona
Dissenyat per la Dra. Laia Pellejà i el Dr. Fernando Gomollón-Bel.
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

15. Seguim els ritmes de la natura
Dissenyat pels doctors i doctores Joan Masó, Ester Prat, Joan 
Pino, Corina Basnou, Alberto Masa, Ester Manzano, Iñigo 
Lamsfus, Cristina Montachini, Camille Pelloquin i Uta When.
Ground Truth 2.0, CREAF, Altran, Starlab, IHE-Delft.

16. Autoconsum energètic 
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón i el Dr. Víctor Izquierdo.
Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Mobile World Centre
DIMARTS 7 DE NOVEMBRE | 18.00 H. | C/FONTANELLA 2 |

Presentació a professors i alumnes de «#MyEcoMobility 
Datathon: nous patrons sostenibles de mobilitat urbana»
Activitat adreçada a grups d’alumnes de batxillerat de 
centres de l’àrea metropolitana de Barcelona amb motiu 
de l’exposició «Després de la fi del món».

Termini d’inscripció: fins al 22 de desembre.

Organitza: UPF, Grau de Data Science, CCCB, Consorci 
d’Educació Ajuntament de Barcelona - Generalitat de 
Catalunya i Fundació Collserola.

Col·labora: Mobile Week Barcelona, una iniciativa de 
Mobile World Capital Barcelona.

Activitat gratuïta

Ateneu Barcelonès
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | C/CANUDA 6 |

«Diàlegs ambientals 2017: canvi climàtic»  
La lluita contra el canvi climàtic a la pràctica:  
com ho fem?
En aquesta ocasió analitzarem l’aplicació pràctica dels 
compromisos internacionals i locals de reducció de les 
emissions de carboni en el dia a dia de la societat i del 
teixit empresarial.

A càrrec d’Alba Cabañas, directora de l’Àrea Tècnica de Foment 
del Treball nacional, i Assumpta Farran, directora de l’Institut 
Català d’Energia.

Modera: Josep Garriga, economista i expert en negociacions 
sobre canvi climàtic.

Activitat gratuïta



DIJOUS 23 DE NOVEMBRE | 18.30 H. | C/CANUDA 6 |

«Diàlegs ambientals 2017: canvi climàtic»  
Els ciutadans i el canvi climàtic: ho hem entès?
Amb aquest diàleg cercarem noves maneres de 
comunicar sobre la problemàtica global del canvi 
climàtic, en un context en què la ciutadania 
ja s’estableix com un actor més en els reptes 
ambientals.

A càrrec de Xavier Duran, periodista especialitzat en ciència 
a Televisió de Catalunya, i Maria Josep Picó, periodista 
científica i docent a la Universitat de València.

Modera: Anna Pérez, ambientòloga i coordinadora de la 
campanya «Climate Tracker».

Activitat gratuïta

PUBLICACIÓ
«DESPRÉS DE LA FI DEL MÓN»
Catàleg «Després de la fi del món»
Textos de Timothy Morton, McKenzie Wark, Patrícia 
Vieira, Kim Stanley Robinson i José Luis de Vicente.

Edicions catalana-anglesa + castellana-anglesa

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Horari d’Exposició
De dimarts a diumenges d’11 a 20 h
Horari especial: 24, 26 i 31 de desembre 
                             5 i 6 de gener, d’11 a 15 h
Tancat els dilluns no festius, el 25 de desembre  
i l’1 de gener
Les taquilles tanquen mitja hora abans del tancament 
de la sala

Entrada a l’exposició
6 € entrada general / 4 € entrada reduïda: per a menors 
de 25 anys, jubilats, Carnet Jove, carnet de Biblioteques, 
famílies nombroses i monoparentals, i grups (mínim de 
15 persones).

Entrada gratuïta per a menors de 12 anys, aturats, 
carnet de docent de la Generalitat, jubilats amb Targeta 
Rosa i Amics del CCCB.

Diumenges de 15 a 20 h, entrada gratuïta a les exposicions 
gràcies al patrocini de Moritz (aforament limitat).

Dia Internacional dels Museus (18 de maig), Nit dels 
Museus (19 de maig), Festa de Santa Eulàlia (12 de 
febrer), entrada gratuïta.

PÚBLIC GENERAL
Visites comentades incloses en el preu de l’entrada. 
Dissabte en castellà i diumenges i festius en català.

11.30 h, punt de trobada a l’entrada de l’exposició.

El 10 de desembre s’oferirà també la visita en 
llenguatge de signes per a persones sordes. 

El público general també pot disfrutar de la reflexió i el 
diàleg dels temes plantejats amb l’equip de mediació 
situat a la sala.



Octubre
DIMARTS 24 

19.30 h. Inauguració 
Amb l’actuació de Filastine & 
Nova: Drapetomania
Hall, CCCB

DIMECRES 25 
18.30 h. Artists talk: Un viatge
més enllà de la fi del món
Conversa amb els artistes
Auditori, CCCB

DIJOUS 26 

19.00 h. The Influencers
Convidats: Liam Young 
i Kate Davies

Hall, CCCB

Novembre
DIJOUS 2 
18.30 h. «Diàlegs ambientals 
2017: canvi climàtic» 
Llei catalana de canvi climàtic: tenim 
la llei que mereixem?
Estació Beta, CCCB

DISSABTE 4  
Farmàcia ambiental 
Activitat 
Estació Ciutat, Poblenou

DIUMENGE 5

Farmàcia ambiental 
Activitat 
Estació Ciutat, Poblenou

DIMARTS 7 
18.00 h. Presentació a professors 
i alumnes de «#MyEcoMobility 
Datathon: nous patrons 
sostenibles de mobilitat urbana»
Mobile World Centre (C/ Fontanella, 2)

18.30 h. Debat ICREA-CCCB: 
Rehabitar la Terra 
Amb Ricard Solé i Patrizia Ziveri
Auditori, CCCB

DIJOUS 9  
18.30 h. «Diàlegs ambientals 
2017: canvi climàtic» 
La lluita contra el canvi climàtic a la 
pràctica: com ho fem?
Ateneu Barcelonès

DISSABTE 11 

Espais urbans i salut 
Activitat 
Estació Ciutat, Poblenou

DIUMENGE 12  
Espais urbans i salut 
Activitat
Estació Ciutat, Poblenou

DIMARTS 14 
18.30 h. Debat ICREA-CCCB:
Nou clima, noves malalties?
Amb Xavier Rodó i Frederic  
Bartumeus
Aula 1, CCCB

DIJOUS 16
18.30 h. Ecomoda: cap a la 
sostenibilitat de la moda
Estació Beta, CCCB

DISSABTE 18 
10-14 h. Ens hi juguem molt! 
Espai amb tallers i jocs per als més 
petits (de 3 a 10 anys)
Estació Beta, CCCB

DISSABTE 19 
Mutualisme: de la conservació a 
la convivència
Activitat
Estació Ciutat, Poblenou 

DIUMENGE 20 
Mutualisme: de la conservació a 
la convivència
Activitat
Estació Ciutat, Poblenou

DIMARTS 21  
18.30 h. Debat ICREA-CCCB: El 
conflicte social i cultural
Victoria Reyes i Paula Casal
Auditori, CCCB

DIJOUS 23 
18.30 h. «Diàlegs ambientals 
2017: canvi climàtic» 
Els ciutadans i el canvi climàtic: 
ho hem entès?
Ateneu Barcelonès

DISSABTE 25 
Oficina de ciència ciutadana 
Activitat 
Estació Ciutat, Poblenou

DIUMENGE 26 
12.00 h. Taller per a famílies 
Visita guiada en família a l’exposició  
i taller posterior
Estació Beta, CCCB

Oficina de ciència ciutadana
Activitat
Estació Ciutat, Poblenou

DIMARTS 28

18.30h.Debat ICREA
Model econòmic i migracions globals

DIJOUS 30 
17.00 h. Visita comentada a 
l’exposició + Club lectura IND+I

Desembre
DIMARTS 12 
18.30 h. Vist per…? Col·legi de 
Politòlegs 
Visita guiada a l’exposició i col·loqui 

posterior 

DIMECRES 27

12.00 h. Taller per a famílies
Visita guiada en família a l’exposició 

i taller posterior

DIJOUS 28 

12.00 h. Taller per a famílies
Visita guiada en família a l’exposició 

i taller posterior

Viure la Terra 
13.00 i 18.00 h. Projeccions de  
cinema d’animació

Hall, CCCB

DIVENDRES 29 
12.00 h. Taller per a famílies 
Visita guiada en família a l’exposició 
i taller posterior

Viure la Terra
13.00 i 18.00 h. Projeccions de 
cinema d’animació
Hall, CCCB

DISSABTE 30  

Viure la Terra
18.00 h. Projeccions de cinema 
d’animació

Hall, CCCB
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