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CICLES DESTACADES

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona posa a l’abast de 
la ciutadania i dels centres de proximitat, com ara 
els centres cívics, una programació de companyies 
i grups de qualitat, amateurs en vies de consolidar-
se i professionals, amb una varietat de llenguatges 
artístics. No us perdeu l’oportunitat de viure aquests 
espectacles i connectar amb els i les artistes, amb 
qui podreu tenir una petita conversa quan acabi 
l’espectacle.

Les entrades d’aquest cicle es podran reservar a 
partir de 15 dies abans de cada espectacle a través 
del web https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
tomasacuevas o de manera presencial o telefònica 
al centre cívic, al 932 916 462 de 16 a 20 h.

 
MATINAL INFANTIL

  
JOJO

DIUMENGE 21 DE MARÇ, A LES 12 H
Més informació a la pàg. 11

 
TEATRE

 
EL PEQUEÑO PONI
DISSABTE 13 DE FEBRER, a les 20 h
Més informació a la pàg. 12

 
MÚSICA

 
CLARA GISPERT

DIVENDRES 19 DE FEBRER, a les 21 h
Més informació a la pàg. 13

LAS KARAMBA

DISSABTE 6 DE MARÇ, a les 20 h
Més informació a la pàg. 13

QUERALT LAHOZ

DISSABTE 13 DE MARÇ, a les 20 h
Més informació a la pàg.13

LLEGENDA:

ACTIVITAT GRATUÏTA

EIX TEMÀTIC
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FORMACIÓ

Inscripcions a partir del 28 DE DESEMBRE
Inscripcions en línia a través del web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
Inscripcions presencials els dimecres i dijous de 10 a 13 h. Demana la teva cita prèvia al 932 916 462 
o bé al correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progress.com

•	Abans de fer una inscripció en línia, has de saber que 
la inscripció és nominal. Amb les teves dades no es 
pot inscriure una altra persona.
•	Es pot fer un canvi de taller o d’horari abans de fer-
ne la primera sessió, sempre que hi quedin places 
disponibles.
•	En cas que la persona es doni de baixa d’un taller, ha 
de	notificar-ho	abans	d’iniciar	la	primera	sessió.
•	En cas que un taller s’hagi d’anul·lar perquè no arriba 
al nombre mínim de participants, es fa la devolució 
íntegra del preu a les persones inscrites mitjançant la 
mateixa forma de pagament.
•	Un cop començats els tallers, no es retornen els di-
ners de la inscripció.
•	T’informem que les persones que estiguin a l’atur 
tindran una subvenció del 50% en el preu d’un taller 
al trimestre. Per poder gaudir d’aquesta subvenció, 
s’ha de presentar la vida laboral (del darrer mes) o 
un document del SOC i l’empadronament. Cal que 
emplenis i signis un document conforme ens propor-
ciones aquesta documentació. 
•	Així mateix, les persones residents al municipi amb 
algun tipus de discapacitat o que siguin ateses en 
algun centre públic de salut mental tindran una re-
ducció del 75% o del 50% segons diversos criteris 

establerts al BOPB. Caldrà presentar la documenta-
ció acreditativa i l’empadronament.
•	Les sessions perdudes per causes alienes a les per-
sones usuàries es recuperen.
•	El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de 
material personal i objectes de valor (econòmic o 
emocional).
•	No està permesa l’entrada d’animals ni bicicletes al 
centre cívic.
•	No es pot menjar ni beure a les sales.
•	En cas de força major derivada de la crisi sanitària 
actual o perquè qualsevol autoritat governamental 
no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que 
has estat inscrit/a de manera presencial (atès que 
aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equi-
pament) el centre podrà adaptar aquesta activitat 
perquè es pugui dur a terme en format virtual, i es re-
serva el dret a canviar-ne el professorat, el calendari 
de les sessions i Jl’horari. Aquesta variació no su-
posarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

NORMATIVA:

ÍNDEX

Cicles Destacats pàg 2
Formació pàg 3
 Tallers en Línea pàg 4
  Músic i veu pàg 4
  Creació literària pàg 4
 Tallers presencials pàg 4
  Salut i activitat física pàg 4
  Creació literària pàg 5
  Arts Escèniques pàg 5
  Música i veu  pàg 6

  Arts visuals i plàstiques pàg 6
	 Monogràfics pàg 7 
Programació cultural pàg 9
 Conferències i xerrades pàg 9
 Dansa pàg 10
 Matinals infantils pàg 11
 Teatre pàg 12
 Audiovisuals pàg 12
 Música pàg 13
 Exposicions pàg 13
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MODALITAT EN LÍNEA TALLERS PRESENCIALS

MÚSICA I VEU

INICIACIÓ A LA CREACIÓ MUSICAL

Vols saber com es produeix una cançó? Quins 
són	els	passos	des	que	s’escriu	fins	que	es	
publica? En aquest curs farem una introducció 
al món de la creació i la producció musical i 
aprendrem a reconèixer i utilitzar els elements 
bàsics que formen una cançó.
Professional: Marc Urrutia
DEL 22 DE GENER AL 10 DE MARÇ
Grup A: divendres de 10 a 11.30 h
Sessions: 10
Preu: 65,92 euros  

CREACIÓ LITERÀRIA

CREACIÓ POÈTICA

Taller adreçat a persones 
interessades en la poesia. 
S’oferiran nocions i eines 
que permetin als i les 
alumnes crear textos 
propis i potenciar la 
seva creativitat. El taller 
es complementarà amb la lectura i l’anàlisi 
de poemes de diversos autors que ajudin a 
conceptualitzar	i	afavorir	la	reflexió	crítica.
Professional: Cristina Casas
DEL 22 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Grup A: divendres de 17 a 18.30 h
Sessions: 10
Preu: 65,92 euros    

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

PILATES

Taller amb l’objectiu principal d’entrenar 
físicament i mentalment, unit al dinamisme, la 
força muscular, el control mental, la respiració i 
la relaxació. Taller per a persones que busquen 
millorar la seva salut, corregir lesions, problemes 
posturals i desequilibris corporals.
Professional: Rosa 
Domínguez
DEL 18 DE GENER AL 22 

DE MARÇ
Grup A: dilluns de 12 a 13 h
Sessions: 10
Preu: 51,70 euros 

GESTIÓ I REDUCCIÓ DE L’ESTRÈS

Aprendrem què és l’estrès i com pot afectar-nos 
des	del	punt	de	vista	físic	i	mental.	Identificar	
estressors i quins recursos hem d’utilitzar per 
modificar	una	situació	estressant.	Reconèixer	
els factors que provoquen l’estrès i aprendre a 
tractar-los i a corregir-los de manera efectiva.
Aplicar tècniques de relaxació i respiració que 
ens ajudin a afrontar una situació d’estrès per 
obtenir una millora del benestar tant en el terreny 
laboral com personal.
Professional: Laura Casas

•	 Activitat que s’ofereix únicament en format 
en línia. 

•	 Aquest format té un descompte del 15% en el 
preu públic.

•	 Activitat que s’ofereix en format presencial, però, 
si per motius sanitaris el centre ha de tancar i 
no pot obrir, aquesta mateixa activitat es farà en 
línia, a través de la plataforma Zoom. 

•	 El nombre d’hores, les sessions i els horaris 
seran els mateixos. Aquesta variació no 
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o 
suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució 
de l’import de la inscripció proporcional a les 
sessions realitzades virtualment. 
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DEL 19 DE GENER AL12 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 10.30 a 12 h
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros    

TALLER DE MEMÒRIA

Taller d’estimulació cognitiva i de memòria per 
a persones grans sense deteriorament cognitiu 
i preocupades per la seva memòria, amb la 
finalitat	d’entrenar	diferents	processos	cognitius,	
sempre d’una manera lúdica i entretinguda, 
i partint de la base que la memòria i altres 
aspectes cognitius es poden despertar si 
s’utilitzen amb freqüència.
Professional: Nuria Palau
DEL 24 DE FEBRER AL

24 DE MARÇ
Grup A: dimecres d’11 
a 12 h
Sessions: 5
Preu: 25,85 euros

ARTTERÀPIA ENTRE DONES

Espai d’acompanyament psicoemocional a 
través de les arts visuals i vives, adreçat a dones, 
per al seu autoconeixement i autocura, i el 
foment d’habilitats i recursos relacionals. 
Professional: Meri Caballero
DEL 21 DE GENER AL 12 DE MARÇ
Grup A: dijous 10.30 a 12 h
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros

CREACIÓ LITERÀRIA

ESCRIPTURA CREATIVA

T’agrada escriure però t’encalles en les escenes 
clau? Et costa canviar d’estil? Intentes evitar 

certs tipus de situacions per què no saps com 
resoldre-les? En aquest taller treballarem sobre 
una	trama	fixa	però	flexible	que	ens	anirà	portant	
per tots aquells estils literaris que de vegades 
ens resulten difícils: Diàlegs, descripcions, 
escenes d’acció i violència... Cada dia en 
practicarem una. A més a més, aprendrem 
exercicis per disparar la creativitat, afrontar la 
pàgina en blanc i jugar amb els nostres propis 
recursos literaris. 
Professional: Anna Marcet
DEL 19 DE GENER AL 23 

DE MARÇ
Grup A: dimarts de 17
 a 18.30 h  
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros

ARTS ESCÈNIQUES

TALLER D’ESCRIPTURA DRAMÀTICA I

Recursos per a l’anàlisi i l’escriptura de textos 
dramàtics.  
Taller d’introducció a l’escriptura dramàtica a 
través	d’una	combinació	entre	pràctica	i	reflexió	
al voltant dels seus recursos.
DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 11 a 12.30 h
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros
Professional: Gabi Jiménez

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup B: dilluns de 19 a 20.30 h
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros
Professional: Laia Tamarit
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VOGUING

En aquest curs de Voguing aprendràs la història i 
la cultura del POC (people of colour) i LGTBIQ+, 
creadores del Ballroom, per poder entendre els 
elements bàsics de la Scene i desenvolupar la 
pròpia expressivitat i el propi moviment. Poder 
expressar la feminitat sense obstacles socials en 
un	espai	segur	i	de	confiança,	compartint	totes	
juntes un estil de dansa. 
Els cinc elements que s’aprendran són: 
Catwalk, Duckwalk, Hands Performance, Floor 
Performance i Spin&Dip.  
Professional: Anna Yang

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 19 a 20 h
Sessions: 10
Preu: 51,70 euros

IMPROVISACIÓ TEATRAL

L’activitat que es proposa per al curs és fer teatre 
per a adults especialitzat en la improvisació 
teatral,	i	té	com	a	finalitat	crear	una	petita	peça	
teatral de creació pròpia.  
Treballarem la capacitat d’improvisar, i un dels 
objectius principals és generar un espai segur de 
debat on totes les idees i posicions són vàlides, 
on l’empatia i l’entesa sigui primordial.
Professional: Marçal Borrella
DEL 22 DE GENER AL 26 DE MARÇ

Grup A: divendres de 18.15 a 19.15 h
Sessions: 10
Preu: 51,70 euros

TALLERS PRESENCIALS

MÚSICA I VEU

VEU I COS

En aquest taller descobrirem la nostra veu 
pròpia, a través de l’alliberament de tensions 
corporals, posant el focus en la consciència 
corporal. Cada persona treballarà una cançó o 
un text que serà l’eina per cercar una manera de 
cantar o parlar connectada, arrelada i real.  
Professional: Júlia Cruz
DEL 19 DE GENER AL 23 

DE MARÇ
Grup A: dimarts de 18 a 
19.30 h
Sessions: 10
Preu: 77,55 euros

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

COLLAGE A PAPER

L’acte de fer un collage és un acte iconoclasta, 
que	en	grec	significa	trencar	la	imatge.		
En aquest taller s’introduirà breument la tècnica 
del	collage	dins	la	història	de	l’art,	amb	la	finalitat	
d’entendre els processos expressius d’aquesta 
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ENTENDRE LA MÚSICA CLÀSSICA

26 DE GENER, de 19 a 21 h
Alguna vegada us heu preguntat com podríeu 
gaudir més de la música clàssica? Segur que 
alguna o altra peça us provoca un sentiment de 
satisfacció, de plaer, mentre d’altres us deixen 
indiferent o simplement no us agraden, i us 
pregunteu: com pot haver-hi gent a la qual li 
agradi això? Doncs bé, us convido a entrar amb 
més profunditat en el món de la música clàssica 
per a gaudir, cada cop més, d’aquesta increïble 
manifestació artística. Descobrirem diferents 
maneres d’introduir-nos en l’univers de cada 
obra, i ens adonarem d’elements possiblement 
insospitats abans, que us obriran les portes a un 
món de sensacions i vivències úniques.
Professional: Francesc Lozano

MONOGRÀFICS
G

tècnica. S’ensenyaran els elements pràctics del 
collage com la recerca i la selecció d’imatges, 
els talls i el muntatge. A més, es farà una 
proposta de projecte personal on cada alumne 
podrà experimentar la creació d’un collage i 
usar-lo com a camí per arribar a altres disciplines 
visuals i escèniques, o bé projectar la pròpia 
estètica dins aquesta tècnica. 
Professional: Rafael Silva
DEL 22 DE GENER AL 19 DE FEBRER
Grup A: divendres de 17 a 18 h
Sessions: 5
Preu: 25,85 euros

INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGIA

9 DE FEBRER, de 19 a 21 h 
Introducció a l’escriptura dramàtica des d’una 
anàlisi comparativa: Sòfocles vs Shakespeare. 
A través de la comparativa entre els 
procediments que dos autors clàssics fan servir 
a	l’hora	d’abordar	l’escriptura,	el	monogràfic	
pretén desgranar alguns dels recursos i les eines 
que poden ajudar a l’hora d’escriure un text 
dramàtic.
Professional: Laia Tamarit i Gabi Jiménez
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QUÈ ÉS EL DOL I EINES PER GESTIONAR-LO

23 DE FEBRER, de 19 a 21 h 
Vivim uns temps difícils. Vivim uns temps 
complicats. La mort i el dol han existit sempre. 
Malgrat això, amb la pandèmia de la covid-19, 
les circumstàncies en les quals estan morint 
familiars i amics han canviat.
Plantegem-nos per un moment si el dol que 
passarem després d’una mort en temps de 
pandèmia	serà	diferent.	Tenim	eines	suficients	
per afrontar la mort en solitud d’una persona 
estimada? I, sobretot, l’afrontarem bé?
Professional:  Jordi Abad i Dr. Christian 
Villavicencio Chávez.

Inscripció en línia a: dinamitzacio.
tomasacuevas@progess.com

Inscripcions presencials: dimecres 
i dijous, de 10 a 13 h. Demana la 
teva cita prèvia al 932 916 462 o bé 
al correu electrònic dinamització.
tomasacuevas@progress.com

MONOGRÀFICS
G

de colors que encisaran els nostres sentits i 
engrescaran la nostra ànima.
Professional: Laura González

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN L’ÀMBIT 
AUDIOVISUAL

9 DE MARÇ, de 19 a 21 h 
A partir de la projecció de fragments de 
pel·lícules,	farem	una	reflexió	sobre	la	
representació de les violències masclistes a 
l’àmbit audiovisual.
Professional: per concretar

PASQUA FLORIDA: EL DESPERTAR DE LA 
PRIMAVERA

23 DE MARÇ, de 19 a 21 h 
Festejarem	amb	l’art	floral	els	inicis	de	la	tan	
desitjada primavera, el pas gradual al bon 
temps i l’alegria de l’abundància amb un esclat 
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

Les inscripcions a les activitats culturals es 
podran fer a partir de 15 dies abans de la data 
de l’esdeveniment al telèfon 932 916 462, de 16 
a 20 h.

CONFERÈNCIES I XERRADES

EL COS HUMÀ PER A ADULTS

Dijous de 19 a 20 h
Conèixer el nostre cos 
i el funcionament dels 
òrgans ens ajuda a 
entendre el què, el com 
i el perquè de moltes 
coses, i alhora ens pot 
ajudar a prevenir els 
canvis o els desordres 
del nostre organisme, 
a aturar-los o a prendre 
decisions sobre com cal 
actuar.
No parlarem de 
malalties. Defugirem de 
ser el metge a casa.
Amb aquestes xerrades 
passarem revista d’una 
manera objectiva i amb 
ànim de divulgació 
mèdica als aparells, 
els òrgans i les especialitats principals de la 
medicina actual.
Professional: Jordi Garriga Viayna, metge cirurgià

IMMUNOTERÀPIA. CÈL·LULES MARE

18 DE FEBRER 

INFECCIÓ I ANTIBIÒTICS

18 DE MARÇ

DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DE GÈNERE

DIJOUS 4 DE MARÇ, a les 19 h
Xerrada en què es parlarà de la identitat i 
l’expressió del gènere a través de l’experiència 
vivencial i professional de Lina Fabiana Mulero, 
agent de Salut a Trànsit (el Servei d’Atenció i 
Promoció de la Salut de les persones trans) i 
portaveu de la Plataforma Trans*forma la Salut, 
que treballa per a un nou model d’atenció a la 
Salut de les persones trans a Catalunya. 
Es parlarà, també, tant de l’orientació sexual i la 
intersexualitat com dels estereotips de gènere 
dins la societat actual i quins en són els rols 
preestablerts, les desigualtats i les diferents 
expressions de la violència cap al col·lectiu 
LGTBIQ+.
Professional: Lina Fabiana Mulero Santoro.

G
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DANSA

Podeu reservar la vostra entrada de manera 
presencial o telefònica al 932 916 462, de 16 a 
20 h
Capacitat màxima: 45 persones

ESTRENA PROJECTES RESIDENTS

DIVENDRES 12 DE MARÇ, a les 20 h
THIS IS VELVET
VANESSA KAMP
This is Velvet (Això és de vellut) proposa 
preguntes sobre l’estat de saber, l’estat de 
comprendre, a través de terrenys de la percepció 
com el tocar, la visió, el ritme, la memòria i un 
paisatge	que	és	tènue	i	en	flux.

DIVENDRES 19 DE MARÇ, a les 20 h
LA MEMÒRIA DEL SILENCI
Raquel Anguita 
La memòria del silenci és una recerca en dansa 
a través d’allò que forma la corporeïtat del 
moviment en la llengua de signes. Quan parlem 
en un món silenciós, on no hi ha soroll que ens 
destorba, la nostra atenció augmenta, la nostra 
percepció s’aguditza i la informació es rep a 
través dels ulls i de la pell. La llengua de signes 
i el signe en si són el vehicle iniciàtic d’aquest 
viatge en què la memòria literal del cos en 
moviment va més enllà que la memòria racional. 
El signe ens introdueix en un món interpretatiu 
en el qual l’expressivitat és l’avantguarda d’allò 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

que es veu.
Acompanyant la presentació de “La memòria 
del silenci”, comptarem amb la col·laboració 
d’artistes de poesia visual en llengua de signes.
Hi col·labora:  Escola Agils Formació 

G
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MATINALS INFANTILS

Podeu reservar la vostra entrada de manera 
presencial o telefònica al 932 916 462, de 16 a 
20 h
Capacitat màxima: 45 persones

OOPS!

DIUMENGE 17 DE GENER, a les 12 h
Teatre Mòbil
A Oops! Ens fem grans, ens fem petits, fem 
música, som màgics, parlem sense paraules, 
juguem amb els objectes i els objectes juguen 
amb nosaltres, i tot això amb grans dosis 
d’imaginació i molt d’humor.
La màgica inspiració vista un compositor que 
empaita la última nota d’una cançó.
Uns cuiners amb tres cassoles creen un món de 
pots i olles.
Tres cantants melòdics perden el compàs darrere 
d’un micròfon rebel.
La trompeta és més gran que el trompetista i tot 
agafa una altra dimensió.
Les coses no són com les veiem normalment.
Oops! vol ser un cant a l’optimisme, a viure i a 
riure amb els pulmons plens i els ulls clars. A 
badar i a encantar-se amb les petites coses, que 
són les més grans

JOC DE CADIRES

DIUMENGE 21 DE FEBRER, a les 12 h
Cal Teatre
Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la 
seva cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. 
I ningú es pregunta qui li va assignar aquest 
lloc ni per què, com passa amb les coses que 
simplement són “així”. Però què passaria si un 
dia algú s’asseu en un lloc diferent del que li 
toca? Joc de cadires parla sobre la relació 

JOJO

DIUMENGE 21 DE MARÇ, a les 12 h
Borja Ytuquepintas
És un símbol de com pot arribar a ser la natura 
de tossuda i de quant pot arribar a suportar un 
ésser viu per seguir estant viu. En Jojo és un 
orangutan condemnat pels homes a una vida de 
captivitat lligat per una cadena. Però en Jojo és 
també la primera baula d’una cadena de salvació 
orquestrada per homes que volen salvar els 
animals d’altres homes.

G
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Dimecres, a les 17 h

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell

AUDIOVISUALS

CINEMA PER A ADULTS

Entrada lliure
Capacitat màxima: 45 persones

13 DE GENER

20 DE GENER

27 DE GENER

3 DE FEBRER

10 DE FEBRER

17 DE FEBRER

24 DE FEBRER

3 DE MARÇ

10 DE MARÇ

17 DE MARÇ

24 DE MARÇ

G

TEATRE

Podeu reservar la vostra entrada de manera 
presencial o telefònica al 932 916 462, de 16 a 
20 h
Capacitat màxima: 45 persones

EL PEQUEÑO PONI

DISSABTE 13 DE FEBRER, a les 20 h
Ha de ser castigada, la diferència? Podem 
sacrificar	la	llibertat	de	ser	diferents	a	la	
tranquil·litat d’estar segurs? Fins on hem de 
defensar	la	nostra	diferència?	I	fins	on	hem	de	
cedir? Una motxilla amb els personatges de The 
Little Pony, tendres ponis de llargues pestanyes 
i crins pentinades. La motxilla rosa que un nen 
de 10 anys porta cada dia a l’escola. Però és un 
nen. I la motxilla és rosa. I els seus companys 
d’escola es mofen d’ell i l’ataquen... Què fem?

També podeu reservar la vostra entrada a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
tomasacuevas

G

PROGRAMACIÓ CULTURAL

ME N’HE SORTIT

DIJOUS 11 DE MARÇ, a les 19 h
Me n’he sortit és 
una obra pensada, 
dissenyada i 
realitzada per la 
Taula de Dones de 
les Corts. 
Davant del fet 
tràgic que suposa 
viure un acte de 
violència masclista, 
la peça teatral ha 
volgut reivindicar el 
paper de superació 
que algunes 
dones maltractades han experimentat en el 
seu cas vital. Una obra feta des del cor i la 
complicitat, per homenatjar totes les víctimes 
que transformen el patiment en una arma de 
supervivència.
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MÚSICA

Podeu reservar la vostra entrada a: https://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

G

CLARA GISPERT

QUERALT LAHOZ

DISSABTE 13 DE MARÇ, a les 20 h
1917 és l’any que va néixer 
la seva àvia. I 1917 és el títol 
del	primer	treball	discogràfic	
de	Queralt	Lahoz,	filla	d’una	
família granadina que troba les 
seves arrels en la música que 
escoltava amb la seva àvia (el 
flamenc	i	la	cobla,	la	cançó	
espanyola i el bolero) i en l’esperit de llibertat que 
ella va saber encomanar-li, però que s’enlaira 
cap a les músiques urbanes i el hip-hop per 
trobar noves sonoritats que connecten amb la 
més rabiosa contemporaneïtat.que transformen 
el patiment en una arma de supervivència.

EXPOSICIONS 

LLEGIR, INSPIRA...

MARISA ORDOÑEZ

DE L’11 DE GENER A L’1 DE FEBRER
“La literatura ha estat sempre part important a la 
meva obra, i de fet és la fonamentació teòrica de 
les meves lectures, el que em porta a les imatges 
i el que vull expressar. No pretén ser il·lustració, 
sinó que intento transmetre, mitjançant imatges, 
el que aquesta lectura m’ha suggerit o fet sentir.
 Soc conscient que el meu dibuix té una clara 
ascendència escultòrica, però alhora, tant en 
pintura com en escultura sempre m’ha interessat 
la simplicitat de la forma tant com el dinamisme 
i l’expressió. A això contribueix, penso, el 
cromatisme i la 
línia que per a mi 
sempre ha estat 
important: ‘La línia 
és la intel·ligència 
pura en els cossos’, 
en paraules de Maria 
Zambrano” 
Marisa Ordóñez

G

DIVENDRES 19 DE FEBRER, a les 21 h
Jazz, country, pop, hip-hop... Moltes són les 
referències de Clara Gispert, molts els camins 
que	ha	transitat	fins	a	trobar-ne	un	que	li	és	
propi. Dona, cantant, compositora i lletrista, ha 
cosit unes cançons que parlen de tot allò que 
l’envolta, d’allò que és gran i d’allò altre que és 
petit i del secret que aconsegueix fer enormes 
els detalls més minúsculs; dels estira-i-arronses 
a què ens condemna el dia a dia, de qui estira 
i de per què hi ha qui arronsa; i també de 
les dones, de dones com ella, dones de veu 
inconfusible.

LAS KARAMBA

DISSABTE 6 DE MARÇ, a les 20 h
Són dones. I han arribat d’aquí i d’allà, cada una 
amb la seva història, amb la seva càrrega, amb 
la seva música, al seu ritme... I juntes s’han fet 
fortes.	I	juntes	han	unit	ritmes	i	tonades	fins	a	
compondre una única melodia que balla al ritme 
del son, del txa-txa-txa, de la salsa, de la timba 
i del rap... Ritmes ardents que exploten dalt 
de l’escenari per 
escalfar un públic 
que sortirà amb el 
cor calent i els peus 
en	flames	de	tant	
com hauran ballat.
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CASAL DE JOVES
Veure programació pròpia

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Veure programació pròpia

ALTRES SERVEIS 

SERVEI D’EXPOSICIONS
Cessió gratuïta de l’espai d’exposició a artistes 
plàstics amateurs del districte i de la ciutat.
També fem exposicions de difusió, promoció i 
sensibilització.
Durada aproximada de les exposicions: vint dies.

AUTOSERVEIS DE BEGUDES

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Cessió i lloguer de sales a entitats i col·lectius 
per a actes oberts i gratuïts, o actes interns 
sense pagament, d’acord amb els preus públics 
vigents.
ESPAI DE TROBADA I LECTURA
Un espai confortable per trobar-nos i llegir.

WIFI
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 22 h

PROGRAMACIÓ CULTURAL SERVEIS SITUATS 
AL CENTRE CÍVIC

NO DEIXEM DE VIATJAR

JOSEP M. ALABART

DEL 2 AL 26 DE FEBRER
No deixem de recórrer aquells llocs meravellosos 
que formen part del 
nostre planeta. 
I si no podem fer-ho 
en persona, fem servir 
la imaginació.
Una mica d’espera 
a la plataforma i 
ens dirigim cap a... 
Venècia, Dubai, la 
Xina... 
Val	la	pena,	fins	i	tot	
si és a través d’un 
llenç... gaudiu del 
viatge!

ONIRIA

AMAIA MORAN

DE L’1 AL 26 DE MARÇ
Amaia Moran presenta un projecte personal en 
el qual desenvolupa una sèrie d’il·lustracions 
impreses sobre làmines de paper i tèxtils. 
Una manera de donar veu a les seves 
vivències personals o dels qui l’envolten, 
les seves il·lustracions tracten de parlar de 
l’empoderament, de l’amistat, de les dissidències 
sexuals o de les maternitats subversives.
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ACTAC (ASSOCIACIÓ DE LES COMPANYIES 
DE TEATRE DE L’AUDITORI DE LES CORTS )
Informació: actacteatre@gmail.com

 
INSTITUCIÓ CULTURAL DE LES CORTS
(ICC):
Companyia ICC Teatre Obert Tempus Musici Cor 
de Cambra
Àrea d’activitats socioculturals
Informació: 606 896 207 / iccorts@cmail.cat

 
GRUP TEATRE RIALLES DE LES CORTS
Grup de teatre

 
LAPSUS TEATRE
Grup de teatre

 
AGRUPACIÓ SOCIOCULTURAL L’ESFERA
Grup teatral
lescorts.cc/entitat/associaci-socio-cultural-
lesfera

 
GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

 
GRUP MOU-TE LES CORTS
Informació: dilluns i dimecres, de 17 a 18.30 h

 
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA 
GENT GRAN LES CORTS EST
Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i dijous, 
de 10.30 a 13 h

 
BANDA SIMFÒNICA LES CORTS
Assaig, divendres vespre.

 
ORFEÓ DE LES CORTS
Informació els dimecres a les 20 h. Assaig tots els 
dimecres de 20 a 22 h

 
AMPA CEIP LES CORTS
Informació: 934 915 058
info@ampaceiplescorts.es
xtec.cat/ceiplescorts/

 
GREC, GRUP DE RECERQUES 
ESPELEOLÒGIQUES LES CORTS. AEEC
Informació i trobada els dijous de 20 a 21.30 h
Informació: formació@aeec.cat. grec@aeec.cat 

 
CLUB DE ROL KRITIK
clubkritik@hotmail.com

 
CERCLE D’ESTUDIS ORIENTALS (CEO)
Web: http://ceo.upc.edu
Informació: ceo@ceo.upc.edu

SERVEIS SITUATS 
AL CENTRE CÍVIC

ENTITATS RESIDENTS



@BCN_LesCorts

CENTRE CÍVIC TOMASA  
CUEVAS- LES CORTS
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62

Com arribar-hi:
Bus: 6, 7, 33, 34, 59, 63, 
66, 67, 70, 75, 78, L12, H6, H8,  
V3, L12
Metro: L3 Les Corts /  
Maria Cristina

Avinguda Diagonal
C. Joan Güell
Trav. de les Corts
Gran Via de Carles III

Informació addicional
dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com 
Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i dotat d’anell 
magnètic

ADREÇA

HORARIS

De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22.30 h. Dissabte i diumenge adaptat a les activitats 
previstes.

PER A MÉS INFORMACIÓ

dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
 @CCTomasaCuevas

 facebook.com/bcnlc
 twitter.com/BCN_LesCorts


