
DESPRÉS  
DE LA FI
DEL MÓN

PROGRAMA D’ACTIVITATS
CALENDARI GENER-ABRIL 2018

DEBATS AL CCCB
DILLUNS 22 DE GENER | 18.30 H. | HALL CCCB

Conferència de Vandana Shiva 
Filòsofa, ecologista, escriptora i activista, Vandana Shiva 
és una de les veus més reconegudes a nivell mundial en 
la defensa del medi ambient. És autora de contribucions 
acadèmiques molt valuoses, però també ha participat 
en campanyes de mobilització, en camps tan diversos 
com els drets de propietat intel·lectual, biodiversitat, 
biotecnologia, bioètica i enginyeria genètica.  

DILLUNS 5 DE FEBRER | 18.30 H. | TEATRE CCCB 

Videoconferència de George Monbiot
Assagista i activista mediambiental britànic, ha publicat 
diversos llibres sobre el canvi climàtic i la necessitat de 
preservar els ecosistemes i és columnista habitual de la 
secció de medi ambient de The Guardian.  

DLLUNS 19 DE FEBRER  | 18.30H. | HALL, CCCB  

Conferència de McKenzie Wark
Escriptor i acadèmic, és professor a The New School 
de Nova York. Ha escrit sobre qüestions molt diverses 
en els àmbits dels mitjans de comunicació, la cultura 
visual, la teoria crítica i la Internacional Situacionista. 
Darrerament també s’ha interessat pel concepte 
d’Antropocè, al qual ha dedicat el llibre Molecular Red: 
Theory for the Anthropocene (Verso, 2015). 

DILLUNS 5 DE MARÇ | 18.30H. | TEATRE, CCCB 

Videoconferència de Donna Haraway 
Biòloga i filòsofa nord-americana, és una de les 
pensadores més influents de l’anomenat posthumanisme. 
Destaquen les seves reflexions sobre els vincles entre els 
humans i els animals no humans.

Preu de les conferències: 3 €  

CURSOS DE L’INSTITUT D’HUMANITATS  
DE BARCELONA
DIMECRES 7, 14 I 28 DE FEBRER, 7 | 14 DE MARÇ  | 18.30 H  | AULA 1

Aproximació al pensament tentacular  
de Donna Haraway
A càrrec de Helen Torres

En aquest seminari ens aproparem al pensament 
imprescindible de la biòloga i filòsofa de la ciència 
Donna Haraway.

Preu: 50 € / reduït: 35 € 

DILLUNS 12, 19 I 26 DE MARÇ  | 18.30 H | AULA 1

Les (in)humanitats  
D’Hiperobjectes: filosofia i ecologia després de la fi del 
món, de Timothy Morton, a Solaris, de Stanisław Lem
A càrrec de Víctor García Tur

Un seminari que ens vol situar en un horitzó on 
l’anthropos no sigui central ni actuï com a mesura 
de totes les coses.

Preu: 35 € / reduït: 25 €

ACTIVITATS I TALLERS
DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE GENER  | SALA RAVAL, CCCB

Datathon sobre qualitat de l’aire a Barcelona
BCN Analytics, Barcelona Supercomputing Center, 
Big Data CoE d’Eurecat i Leitat, juntament amb el 
CCCB, organitzen aquesta datathon amb la intenció de 
sensibilitzar, generar consciència, interès, participació i 
innovació al voltant dels problemes de contaminació a 
les ciutats posant el focus a la ciutat de Barcelona.

Dissabte 20 de gener: de 10 a 22 h
Diumenge 21 de gener: de 10 a 14 h

Entrada gratuïta, prèvia inscripció



DIJOUS 25 DE GENER  | 18.30 H | ESTACIÓ BETA, CCCB

Cinefòrum «Narratives de l’Antropocè»: Metropolis  
A càrrec de Carlos Tabernero, amb la participació de Maria del 
Carme Llasat i Oliver Hochadel

El gran clàssic de Fritz Lang ens permet endinsar-nos, a 
través de consideracions sobre el disseny de les nostres 
ciutats i la posició que hi ocupem, en molts diferents 
aspectes de la problemàtica de l’Antropocè, molt abans 
que el terme fos encunyat.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 8 DE FEBRER  |  18.30 H  |  ESTACIÓ BETA, CCCB

Les cobertes verdes, elements clau per aconseguir una 
ciutat més verda i sostenible 
Amb la participació de Núria Garcia López, Alberto del Hoyo i Joan 
Rieradevall

Representants de l’Ajuntament de Barcelona i 
d’empreses que treballen al voltant dels beneficis de les 
cobertes verdes parlaran de com incrementant el verd 
als terrats es pot millorar la salut i la qualitat de vida de 
la ciutadania.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DISSABTES 17  |  24 DE FEBRER  10.00 H / | ESTACIÓ BETA, CCCB

Taller de realització de documentals: «Narratives de 
l’Antropocè» 
Amb la participació de Carlos Tabernero Holgado, Óscar Cusó i 
Josep Padró

Taller teoricopràctic que pretén introduir els alumnes en 
el món de la realització de documentals, amb un interès 
particular en la temàtica de l’Antropocè.

Preu: 100 €. 4 sessions de 3 hores cadascuna 

DIJOUS 22 DE FEBRER | 18.30 H | ESTACIÓ BETA, CCCB

Cinefòrum «Narratives de l’Antropocè»:  
Darwin’s nightmare
A càrrec de Carlos Tabernero, amb la participació d’Ivan Pintor i Daniel Sol

Aquesta espectacular pel·lícula és un documental que ens 
introdueix, des de la combinació dels punts de vista local 
i global, en la complexa intersecció d’aspectes ecològics, 
cientificomèdics, polítics i socials que concorren en la 
qüestió de la sostenibilitat.

Organitza: CEHIC de la Facultat de Medicina de la UAB i CCCB

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

7 MARÇ  I  4 ABRIL  I  18.30 H  I  ESTACIÓ BETA, CCCB

Després de la fi del món vist per Barcelona + Sostenible
En el marc de la celebració a París de la COP 21, la xarxa de 
signants del Compromís Ciutadà per una Barcelona més 
sostenible va decidir anar un pas més enllà i constituir 
9 equips de treball pels 9 projectes que es recullen en el 
Compromís de Barcelona pel Clima.
Visitarem l’exposició amb membres d’aquests equips i 
parlarem de la relació  amb els  projectes reals que estan 
duent a terme per a la ciutat.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 8 DE MARÇ  | 18.30 H  | ESTACIÓ BETA, CCCB

Intel·ligència artificial com a eina davant els fenòmens 
meteorològics extrems
A càrrec de Xavier Clotet

Els participants faran una revisió de l’estat de l’art de les 
metodologies que permeten predir fenòmens naturals 
extrems, i preveure’n i mitigar-ne els efectes.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 15 DE MARÇ  | 18.30 H  | ESTACIÓ BETA, CCCB

Boscos en moviment. Com afectarà el canvi climàtic els 
nostres boscos?
A càrrec d’un grup d’investigadors del CREAF  

A partir de testimonis de vídeos, talls de veu o textos aportats 
pel públic en general, un grup d’investigadors del CREAF i la 
Universitat Autònoma de Barcelona explicaran com el canvi 
climàtic i altres factors antròpics ja estan modificant els 
nostres boscos i continuaran fent-ho en el futur.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 22 DE MARÇ  | 18.30 H | ESTACIÓ BETA, CCCB

Cinefòrum «Narratives de l’Antropocè»: O menino e o mundo 
A càrrec de Carlos Tabernero, amb la participació de Jordi Sunyer i 
Jordi Sánchez-Navarro

Nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació, 
aquesta excepcional joia de l’animació actual proposa 
un viatge, des de la mirada d’un nen, als dilemes d’un 
món controlat per la tecnologia, les màquines i els 
mitjans de comunicació.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 5 D’ABRIL  | 18.30 H  | ESTACIÓ BETA, CCCB

Presentació de la instal·lació «Aerocè» de Tomás Saraceno i 
col·loqui «El futur de l’energia i l’energia del futur»
A càrrec d’Albert Tarancón i Pedro Gómez-Romero

Els investigadors ICREA parlaran del futur de l’energia i de 
noves tecnologies que poden canviar el paradigma actual, i 
anticiparan possibles escenaris dels propers anys.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 19 D’ABRIL | 18.30 H  |  ESTACIÓ BETA, CCCB

ODA al futur: Obrador d’activismes sobre el canvi climàtic
Tertúlia col·loqui entre tots els col·lectius que formen 
les ODA i debatrem com el canvi climàtic està accelerant 
les crisis dels paisatges.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

CONCERT 

CONCERT DIMECRES 14 DE FEBRER |  18.00 H  | HALL, CCCB

La costilla de Rocío. Acció-concert en el marc de 
l’exposició Després de la fi del món.
La premiada cantaora i estudiosa de les tradicions del 
flamenc Rocío Márquez (Huelva, 1985) puja a l’escenari 
com una maga per  revelar la veu de l’Antropocè 
acompanyada de l’obra pictòrica de Manuel León 
sobre la costella d’Adam o Monstera deliciosa, planta 
endèmica de les selves tropicals. 

Preu: 10 €



AUDIOVISUALS
3 I 4 DE GENER  |  HALL, CCCB

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 i Steve Cutts.  

Entrada lliure

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 

Alimentum: documentals sobre alimentació i ecologia
Cicle de projecció de documentals i debats que analitzen 
l’impacte en la nostra alimentació dels efectes del 
canvi climàtic, les repercussions de les polítiques 
econòmiques aplicades a la producció alimentària i 
els models de producció d’aliments i el seu impacte 
ambiental. 
Programa produït en col·laboració amb la revista 
Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas.

DIMARTS 16 DE GENER  | 18.30H  |  AUDITORI, CCCB 

Desierto líquido 
Alba Azaola i Daniel Carrasco, 2016, Espanya, 69’, VOSE

Documental que aborda la desaparició de la pesca 
artesanal i sostenible al Senegal i Mauritània a causa 
dels tractats de comerç i la sobrepesca de les flotes dels 
països del Nord.
Projecció i col·loqui amb assistència dels directors 
del documental i Lydia Chaparro, activista ecologista, 
biòloga especialitzada en ecologia marina i experta en 
gestió i política pesquera.

DIVENDRES 16 DE FEBRER  | 18.30 H | AUDITORI, CCCB  

Frontera invisible 
Nico Muzi y Nicolás Richat, Argentina i Bèlgica, 2016, 28’

Curtmetratge que explica les històries reals de 
comunitats indígenes i camperoles que han estat 
desplaçades a causa de l’acaparament de terres per les 
grans empreses amb la finalitat de crear plantacions de 
palmeres per a la producció de biodièsel a partir d’oli de 
palma.  
 
DIVENDRES 23 DE MARÇ  | 18.30 H  |  AUDITORI, CCCB  

Mucho más que miel (More than Honey)
Markus Imhoof, Suïssa, Alemanya i Àustria, 2012, 88’, VOSE

Documental que ens permet conèixer el fràgil món de 
les abelles, que s’enfronta a l’amenaça de l’extinció per 
l’ús indiscriminat de plaguicides i la producció industrial 
de mel.
Projecció i col·loqui amb el director, una petita 
apicultora del país i un activista en la lluita contra 
els pesticides. A més, el Departament d’Audiovisuals 
presentarà una programació relacionada amb l’exposició 
«Després de la fi del món» a l’Arxiu Xcèntric i al canal 
Youtube de Soy cámara.

PREMI INTERNACIONAL 
A LA INNOVACIÓ CULTURAL 
1 DE FEBRER A 15 D’ABRIL | HALL DE LA 2A PLANTA, CCCB

Presentació de «The Newton Machine», projecte guanyador 
del Premi Internacional a la Innovació Cultural

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

Visites comentades
Gratuïtes amb l’entrada a l’exposició. Dissabtes en 
castellà i diumenges i festius en català.

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



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 seu, com són els planetes 
que hi trobem? Especialment, com és la Terra i per què 
conté 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 si sabéssim aprofitar 
tots els generadors d’energies que tenim a l’abast i quin 
impacte tindria això en el planeta.  

TALLERS PER A FAMÍLIES 

Tallers gratuïts

Cal inscripció prèvia:  
taquilles@cccb.org 

2 - 3 - 4 DE GENER, 18 DE FEBRER I 15 D’ABRIL | 12 H  | ESTACIÓ BETA, CCCB

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

Us proposem una visita guiada en família a l’exposició 
i un taller posterior per construir els materials que us 
permetran observar els canvis i les conseqüències que 
està vivint el nostre paisatge. Experimentarem amb la 
terra i les aigües i descobrirem sistemes respectuosos i 
que s’autoregulen.

Proposem als participants que portin dues ampolles d’aigua buides. 
Aquestes ens serviran per dur a terme l’activitat. 
Durada: 90 minuts.

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

ACTIVITATS PARAL·LELES

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 16 de febrer al 29 d’abril de 2018

Horaris
De dilluns a divendres: de 10 a 14 h i 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 tallers proposats 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. 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).

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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).

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



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

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

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

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

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

13. 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.

14. Autoconsum energètic: Pintura fotocatalítica
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu  
i el Dr. Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

15. Autoconsum energètic: Plaques solars
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu i el Dr. 
Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

16. Autoconsum energètic: Forn solar
Dissenyat pel Dr. Albert Tarancón, Dra. Teresa Andreu  
i el Dr. Víctor Izquierdo.

Àrea de Materials Avançats per l’Energia, Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

ACTIVITATS
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:

DIJOUS 15 DE FEBRER  | 17.30 H  |  DIVENDRES 16 DE FEBRER  | 15.00 H

Mesura de la qualitat de l’aire
Activitat de monitorització de la contaminació per NO2 
de l’aire a Barcelona. Amb la Mobile Week Barcelona, 
Mapping for Change i el 5è Congrès de Ciència de 
Barcelona.

DIVENDRES 16 DE FEBRER  | 16.00 H - DISSABTE 17 |  11.30 H - DIUMENGE 18 

Festival Llum Barcelona 2018
Activitats d’activació de les projeccions i espectacles 
del Festival Llum Barcelona. Amb el Màster Disseny i 
Producció d’Espais, UPC/CCCB, i l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB).

DILLUNS 19 DE FEBRER | 11.30 H 17.30 H

Jornades de formació del professorat – Autoconsum 
energètic
Tallers «Pintura fotocatalítica», «Forn solar» i «Plaques 
solars». Amb l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC).

DIMARTS 20 DE FEBRER  |  17.30 H

Jornades de formació del professorat – Energia solar i 
contaminació
Tallers «Piles amb gust de llimona», «Els colors del 
diòxid de carboni» i «Cel·les solars amb verdures». Amb 
l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

DIJOUS 22 DE FEBRER  | 17.30 H

Jornades de formació del professorat – Biodiversitat 
ornitològica
Tallers «Seguiment de la biodiversitat ornitològica» i 
«Construcció de caixes niu i menjadores per a ocells». 
Amb l’Institut Català d’Ornitologia.

DISSABTE 24 DE FEBRER  |  11.30 H

Agermana una planta
Activitat d’observació fenològica i creació de vincles 
amb altres espècies. Amb el Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF), el Punt d’Informació 
Aerobiològica de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA), la Facultat de Biologia, Fisiologia 
Vegetal de la Universitat de Barcelona (UB).

CENTRES CÍVICS I BIBLIOTEQUES  
DE BARCELONA
La xarxa de Centres Cívics de Barcelona, conjuntament 
amb Biblioteques de Barcelona, organitzen un cicle 
d’activitats per reflexionar, des de diferents vessants, 
sobre els efectes, les conseqüències i les oportunitats 
que el procés de canvi climàtic pot tenir sobre el nostre 
planeta i la nostra societat.

Totes les activitats són gratuïtes, algunes amb inscripció prèvia.

Hi participen:

Centre Cívic Casa Orlandai
Centre Cívic Urgell
Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Can Deu
Centre Cívic El Sortidor
Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Centre Cívic Vil·la Urània
Biblioteca de la Sagrada Família – Josep M. Ainaud de 
Lasarte
Biblioteca Collserola – Josep Miracle
Biblioteca Francesc Candel
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Xavier Benguerel
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra

Més informació: 
http://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/es



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.
Tancat els dilluns no festius.

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



GENER
DIMECRES 3 
13.00 i 18.00 h Viure la Terra 

Projeccions de cinema d’animació
Hall, CCCB
Entrada gratuïta

DIJOUS 4  
12.00 i 18.00 h Viure la Terra 
Projeccions de cinema d’animació
Hall CCCB
Entrada gratuïta 

DIMARTS 16  
Cicle Alimentum: Desierto líquido 
Projecció documental i col·loqui 
Auditori, CCCB  
Entrada gratuïta

DILLUNS 22  
18.30 h. Conferència de Vandana 
Shiva
Hall, CCCB
Preu: 3 €

DISSABTE 20 I DIUMENGE 21 

Dissabte: de 10 a 22 h
Diumenge: de 10 a 14 h 
Datathon sobre qualitat de l’aire a 
Barcelona
Sala Raval, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 25  
18.30 h Cinefòrum «Narratives de 
l’Antropocè»: Metropolis
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

Febrer
DILLUNS 5  

18.30 h  Videoconferència de 
George Monbiot
Teatre, CCCB
Preu: 3 €

DIMECRES 7  

18.30 h Aproximació al pensament 
tentacular de Donna Haraway. 
Figuració i difracció
Seminari a càrrec de Helen Torres

DIJOUS 8  

18.30 h Les cobertes verdes, 
elements clau per aconseguir una 
ciutat més verda i sostenible
Col·loqui
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIMECRES 14  

18.30 h Aproximació al pensament 
tentacular de Donna Haraway.
El coneixement situat
Seminari a càrrec de Helen Torres

20.00 h La costilla de Rocío
Acció-concert en el marc de 
l’exposició Després de la fi  del món.
Hall, CCCB
Preu: 10 €

DIVENDRES 16 

Cicle Alimentum: Frontera invisible 
Projecció curtmetratge  
Auditori, CCCB 
Entrada gratuïta

DISSABTES 17 I 24  
10.00 h Taller de realització de 
documentals: «Narratives de 
l’Antropocè»
Estació Beta, CCCB
Preu: 100 € (preu 4 sessions)  

DILLUNS 19  
18.30 h Conferència de McKenzie 
Wark
Hall, CCCB. Preu: 3 €

DIJOUS 22     
18.30 h Cinefòrum «Narratives de 
l’Antropocè»: Darwin’s nightmare
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIMECRES 28  

18.30 h Aproximació al pensament 
tentacular de Donna Haraway.
Teixint móns
Seminari a càrrec de Helen Torres

Març
DILLUNS 5 
18.30 h Videoconferència
de Donna Haraway
Teatre, CCCB
Preu: 3 €

DIMECRES 7   
18.30 h Aproximació al pensament 
tentacular de Donna Haraway.
Les promeses dels monstres
Seminari a càrrec de Helen Torres 
Inscripcions: Institut d’Humanitats 
de Barcelona

Després de la fi  del món vist per 
Barcelona + Sostenible
Visita a l’exposició amb els equips 
implicats en la xarxa Barcelona + 
Sostenible.
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 8  
18.30 h Intel·ligència artifi cial 
com a eina davant els fenòmens 
meteorològics extrems
Seminari
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DILLUNS 12
18:30 h. Les (in)humanitats. 
De Timothy Morton a Stanisław 
Lem. Sessió 1
Seminari a càrrec de
Víctor García Tur
Inscripcions:
Institut d’Humanitats de Barcelona

DIMECRES 14  
18.30 h Aproximació al pensament 
tentacular de Donna Haraway.
El Manifest Chthulucè
Seminari a càrrec de Helen Torres

DIJOUS 15  
18.30 h Boscos en moviment. 
Com afectarà el canvi climàtic els 
nostres boscos?
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DILLUNS 19 
18:30 h. Les (in)humanitats. De 
Timothy Morton a Stanisław Lem. 
Sessió 2
Seminari a càrrec de
Víctor García Tur
Inscripcions:
Institut d’Humanitats de Barcelona

DIJOUS 22 

18.30 h Cinefòrum «Narratives de 
l’Antropocè»
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIVENDRES 23 
18.30 h Cicle Alimentum: Mucho 
más que miel (More than Honey) 
Auditori, CCCB  
Entrada gratuïta

DILLUNS 26 
18:30 h. Les (in)humanitats. De 
Timothy Morton a Stanisław Lem. 
Sessió 3
Seminari a càrrec de
Víctor García Tur
Inscripcions:
Institut d’Humanitats de Barcelona

ABRIL
Dimecres 4
Després de la fi  del món vist per 
Barcelona + Sostenible
Visita a l’exposició amb els equips 
implicats en la xarxa Barcelona + 
Sostenible.

Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 5 
18.30 h Presentació de la 
instal·lació «Aerocè» de Tomás 
Saraceno i col·loqui «El futur de 
l’energia i l’energia del futur»
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció

DIJOUS 19 
18.30 h ODA al futur: Obrador 
d’activismes sobre el canvi climàtic
Tertúlia 
Estació Beta, CCCB
Entrada gratuïta, prèvia inscripció
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