Setmana Cultural 2018
Del 23 al 28 d'abril

Durant tota la setmana

Dimecres 25 d'abril

Exposició d’obres d’art

Piano de cua al Campus Barcelona

Mostra dels treballs que han dut a terme els membres
que integren els grup de pintura del Campus Barcelona
i del Campus Sant Cugat i dels treballs presentats al
concurs d’artistes.

L’associació del Concurs Internacional Maria Canals de
Barcelona instal·la un dels seus pianos de cua perquè
tothom el pugui tocar. No et tallis, vine a tocar-lo!
De 10 h a 19 h al passeig de la Fontana.

Campus Barcelona, vestíbul de l’edifici Beta i de l’edifici Alfa.
Campus Sant Cugat, vestíbul del Campus.

Teatre: Quin quadre!!!

Exposició fotogràfica

Un espectacle de creació col·lectiva carregat de
joventut, fresc, dinàmic, divertit, ple d’humor, que
parla sobre l’art amb una mirada crítica.

Mostra de totes les fotografies que s’han presentat al
concurs “La Primavera”.

Estrena del grup de teatre del Campus Barcelona.

Campus Barcelona, vestíbul de l’edifici Alfa.
Campus Sant Cugat, vestíbul del Campus.

A les 14.30 h, a l’Aula Magna.
Després de la representació hi haurà un refrigeri.

Exposició literària

Concert de gòspel

Mostra de poemes i relats curts dels participants al
Certamen Literari.

Descobreix les millors veus del Campus Sant Cugat a
càrrec del cor de gòspel.

Campus Barcelona, vestíbul de l’edifici Alfa.
Campus Sant Cugat, vestíbul del Campus.

Campus Sant Cugat, a les 14.30 h al vestíbul del Campus.
Després de l’actuació hi haurà un refrigeri.

Dilluns 23 d'abril, Sant Jordi

Dijous 26 d'abril

Venda de roses solidàries

Piano de cua al Campus Sant Cugat

A càrrec d’universitaris solidaris.

L’associació del Concurs Internacional Maria Canals de
Barcelona instal·la un dels seus pianos de cua perquè
tothom el pugui tocar. No et tallis, vine a tocar-lo!

Campus Sant Cugat, de 10 h a 16 h, al vestíbul del
Campus.

Venda de llibres

De 10 h a 19 h al vestíbul del Campus.

Campus Barcelona, a càrrec de la llibreria Garbí, de 10 h
a 14 h, al passeig de la Fontana.
Campus Sant Cugat, a càrrec de Recicla Cultura, de 10 h
a 14 h, al vestíbul del Campus.

“Desxifrant Harry Potter”

Vermut literari multilingüe

Campus Barcelona, a les 14.30 h, al jardí de l’Aula Jardí.
Campus Sant Cugat, a les 18 h, a la Sala d’Activitats.

Organitzat per l’Institute for Multilingualism.
Campus Barcelona, a les 11.30 h, al passeig de la Fontana.

Torneig Rector de Futbol 7
Munta el teu equip femení o masculí de futbol i
participa al torneig amb més èxit de UIC Barcelona.
Inscriu-t’hi a uic.es/torneig-rector. Places limitades.
Organitza: Servei d’Esports
Fundació Esportiva Brafa, de 10 h a 16 h.

Dimarts 24 d'abril
Vermut literari multilingüe
Organitzat per l’Institute for Multilingualism.
Campus Sant Cugat, 11.30 h, al vestíbul del Campus.

Representació artística - Mural col·lectiu
Tota la comunitat està convidada a participar en la
creació d’una obra col·lectiva.
Campus Barcelona, de 12 h a 16 h, al passeig de la
Fontana.

Carla Gràcia, autora de l’Enciclopèdia de Harry Potter,
ens desvetllarà les claus literàries del món que envolta
aquest personatge.

Divendres 27 d'abril
“Stranger Things, n’ets un fan de veritat?”
Què s’amaga al darrera de la història de l’Eleven,
el Chief Hopper, el Mike, Will i tota la colla? De la
mà de Geoffrey Cowper i Oscar Sueiro, professors
de la Facultat de Comunicació, comentarem i
intercanviarem impressions sobre una de les sèries
més exitoses d’aquest últim any.
Campus Barcelona, a les 15.30 h, a l’Aula Beta 211.

Activitats lúdiques al campus Barcelona i
Sant Cugat
Jocs de taula: futbolins, ping-pong, trivial, parxís,
palets xinesos, escacs.
Passa per les taules de joc amb els teus companys i
demostra’ls qui té més talent.
Campus Barcelona, a l’aire lliure davant de l’edifici Beta.
Campus Sant Cugat, al vestíbul del Campus.

“Hàbits de vida saludables. Del benestar a la
felicitat”

Dissabte 28 d'abril

Quantes vegades has començat un programa d’exercici
i l’has abandonat? Quantes vegades has pensat que
és difícil canviar la teva alimentació? No saps per on
començar? 3 experts t’explicaran els secrets per dur
una vida saludable i ser la millor versió de tu mateix.

Escapada Cultural per la Barcelona romànica

A càrrec de Gimnasos DiR.

Itinerari per descobrir alguns dels edificis romànics
que queden a la ciutat: capella de Santa Llúcia, part
del Palau Episcopal, part del Palau Comtal, capella d’en
Marcús, capella de Sant Llàtzer i entrarem a visitar
l’església i el claustre romànics de Sant Pau del Camp.

Campus Sant Cugat, a les 14.15 h, a l’Aula Mòbil 1.

A càrrec del grup d’escapades culturals.
Punt de partida: les 10.30 h davant de la catedral de
Barcelona.

uic.es/setmana-cultural
estudiants@uic.es

