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PROGRAMA 
D’ACTIVITATS
Octubre - desembre 2021

Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts
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ACTIVITATS DESTACADES

LLEGENDA:

ACTIVITAT GRATUÏTA EIX TEMÀTICG E

EIX TEMÀTIC: 
LA DONA EN MOVIMENT

Durant el trimestre de tardor ens centrarem en el 
paper de la dona des de moltes òptiques diferents.

Viatjarem des de la revolució industrial al franquis-
me; aprendrem el pas social i vital que fa la dona 
des de la submissió a l’alliberament, passant per 
la visió que durant segles ha donat l’art del paper 
de la dona; en una sèrie de propostes explicades 
per dones de totes les edats i obertes a tothom.

 
MONOGRÀFIC

 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL PAPER
DE LA DONA
DIMARTS 19 D’OCTUBRE, a les 19 h
Més informació a la pàg. 5

 
CONFERÈNCIA

 
USOS DEL TEMPS
DIJOUS 21 D’OCTUBRE, a les 18 h
Més informació a la pàg. 7

 
DANSA

 
FESTIVAL HOP 2021
DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE, a les 20 h
Més informació a la pàg. 8

 
TEATRE

 
EL SILENCI DELS TELERS
DISSABTE 16 D’OCTUBRE, a les 20 h
Més informació a la pàg. 10

 
MÚSICA

 
JAJA SALU2
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Més informació a la pàg. 11

 
MATINAL INFANTIL

  
LA QUELA
DIUMENGE 25 D’ABRIL, a les 12 h
Més informació a la pàg. 12

 
CINEMA

 
DOCUMENTAL POR SER MUJER
DIMECRES 24 DE NOVEMBRE, a les 17 h 
Més informació a la pàg. 13

 
PROJECTES EN RESIDÈNCIA

 
ASSAIG OBERT DE KRUMAU, 1910
DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE, a les 11 h
Més informació a la pàg. 15

 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

 

ACTIVITAT ACCESSIBLE

L’Institut de Cultura de Barcelona posa a l’abast de 
la ciutadania i dels centres de proximitat, com són 
els centres cívics, una programació de companyies 
i grups de qualitat, amateurs en vies de consolidar-
se i professionals, amb una varietat de llenguat-
ges artístics. No us perdeu l’oportunitat de viure 
aquests espectacles.
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FORMACIÓ

Inscripcions a partir del 8 de SETEMBRE
Inscripcions en línia a través del web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
Inscripcions presencials els dimecres i dijous, de 10.00 a 13.00 h. Demaneu cita prèvia trucant 
al 932 916 462 o bé escrivint al correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progress.com

•	Abans de fer una inscripció en línia, heu de saber que 
la inscripció és nominal. Amb les vostres 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 el cas que la persona es doni de baixa d’un ta-
ller,	ha	de	notificar-ho	abans	d’iniciar-ne	 la	primera	
sessió.
•	En el cas que un taller s’hagi d’anul·lar perquè no té 
un nombre mínim de participants, es farà la devolu-
ció íntegra del preu a les persones inscrites mitjan-
çant la mateixa forma de pagament.
•	Un cop començats els tallers no es retornen els di-
ners de la inscripció.
•	Les persones que estiguin a l’atur tindran una sub-
venció del 50% del 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 ompliu i signeu 
un document que ens indiqui que ens proporcioneu 
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 recuperaran.
•	El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de 
material personal i objectes de valor (econòmic o 
emocional).
•	No és 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 i/o perquè alguna autoritat governamental 
no permeti el desenvolupament de l’activitat a la 
qual heu estat inscrits/ites de forma presencial 
(atès que aquesta circumstància pot restringir 
l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar 
aquesta activitat perquè es pugui realitzar en format 
virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, 
el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta 
variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès.

NORMATIVA:

ÍNDEX

ACTIVITATS DESTACADES pàg 2
FORMACIÓ pàg 3
  TALLERS pàg 4 
  MONOGRÀFICS pàg 5
  CONFERÈNCIES i XERRADES pàg 7
  TALLERS DE LES ENTITATS pàg 8
PROGRAMACIÓ CULTURAL pàg 8
  DANSA pàg 8
  TEATRE  pàg 9
  CIRC pàg 10
  MÚSICA pàg 11

  MATINALS INFANTILS pàg 11
  CINEMA pàg 12 
  EXPOSICIONS pàg 13
  CLUB DE LECTURA DE  

    LITERATURA ASIÀTICA pàg 14
  JOCS DE TAULA pàg 14
PROJECTES EN RESIDÈNCIA pàg 15
EQUIPAMENTS UBICATS AL  
CENTRE CÍVIC pàg 15
ALTRES SERVEIS pàg 16
ENTITATS RESIDENTS  pàg 16
INFORMACIÓ I HORARIS pàg 17
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DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts, de 10.00 a 12.00 h 
Grup C: dimarts, de 17.00 a 19.00 h 
DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Grup D: dimecres, de 10.00 h a 12.00 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 €

CREACIÓ ESCÈNICA DE CIRC

Taller de creació escènica amb trapezi i teles. 
Professional: Alejandro Lento i Keops Guerrero 
DEL 6 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Grup A: dimecres, de 12.15 a 14.15 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 €

SWING!

El	swing	va	néixer	al	final	dels	anys	vint	a	Harlem,	
Nova York, i ràpidament 
es va estendre per tot 
Europa	 fins	 a	 arribar	 al	
barri de les Corts! És un 
ball en parella carregat 
d’energia, vitalitat i bon 
humor!
En aquest taller, acompanyats de les grans 
orquestres i artistes d’aquella època, aprendrem 
els passos bàsics per poder-nos moure per totes 
les pistes de ball amb molt de swing.
Professional:  Iñaki Royo
DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE

Grup A swing avançat: dimarts, de 19.45 a 20.45 h
Grup B swing iniciació: dimarts, de 21.00 a 22.00 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 €

TANGO

Des	de	Corrientes	a	 la	Boca,	fins	a	arribar	a	 les	
Corts, iniciarem un viatge amb el cos per aprendre 
i dominar el suggerent art del tango.

ARTS ESCÈNIQUES

TRAPEZI I TELA EN U (O HAMACA)

Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi i amb tela 
en U.
Professional:  Alejandro Lento
DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE DESEMBRE 
Grup A: dilluns, de 17.00 a 19.00 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 €

TRAPEZI I CÈRCOL

Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi i cèrcol. 
Professional: Alejandro Lento i Keops Guerrero 
DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts, de 12.15 a 14.15 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 €

TRAPEZI

Taller d’acrobàcies aèries 
amb trapezi. 
Professional:  Alejandro 
Lento i Keops Guerrero
DEL 5 D’OCTUBRE AL 
14 DE DESEMBRE

Grup A: dimarts,de 19.15 a 21.15 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 €

TELES

Taller d’iniciació a les acrobàcies aèries amb teles. 
Professional: Alejandro Lento i Keops Guerrero
DEL 4 D’OCTUBRE AL 20 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns, de 19.15 a 21.15 h 

TALLERS
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Professional: 
Ferran Castells
DEL 5 D’OCTUBRE AL 
14 DE DESEMBRE 

Grup A: dimarts, de 
18.30 a 19.30 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 €

BALLS DE SALÓ

Els balls de saló formen 
part de les nostres vides 
des que tenim ús de raó; 
aprendrem els balls més 
clàssics donant també un 
cop d’ull a les tendències 
més actuals. 
Professional: Ferran 
Castells
DEL 7 D’OCTUBRE  
AL 9 DE DESEMBRE 

Grup A: dijous, de 18.30 a 19.30 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 €

SALUT

RISOTERÀPIA

Amb la teràpia del riure 
descobrirem com allibe-
rar-nos de tensions físiques 
i	emocionals	i	identificarem	
els agents contaminants 
que ataquen el nostre ben-
estar. Fem salut utilitzant el 
riure com a eina vital.
Professional: Dolors Àlvarez
DEL 5 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE 
Grup A: dimarts, de 18 a 19 h 
Sessions: 10
Preu: 51,67 €

CREACIÓ LITERÀRIA

ESCRIPTURA DE RELATS A PARTIR DEL 
CAMÍ DE L’HEROI

Com es construeix una 
gran història? En aquest 
taller ens deixarem guiar 
per les històries clàssiques 
i aprendrem a crear relats 
ben escrits i ben organit-
zats. Seguirem el camí de 
l’heroi tal com apareix en la 
literatura clàssica, els con-
tes tradicionals i la mitolo-
gia, i aprendrem a adap-
tar-lo als nostres propis 
relats. Aprendrem a utilitzar les eines d’escriptura 
que s’hi amaguen i a extreure’n els elements que 
ens portaran a escriure històries amenes i amb 
missatge.
Professional: Anna Marcet
DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE DESEMBRE 
Grup A: dijous, de 18.30 a 20 h 
Sessions: 10
Preu: 77,55 €

MONOGRÀFICS

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL PAPER DE 
LA DONA

DIMARTS 19 D’OCTUBRE, a les 19 h
En aquesta xer-
rada analitzarem 
el paper destacat 
que van tenir les 
dones en la revo-
lució industrial i 
com va evolucio-
nar la seva presència en la indústria. Ens centra-
rem en el cas de Catalunya, pionera en el procés 

GE
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industrialitzador i amb una presència destacada 
de la mà d’obra femenina, sobretot en el tèxtil.
Professional: Nadia Varo

PLANTES PER A UNA SALUT DE PEDRA

DIMARTS 26 D’OCTUBRE, a les 19 h
Descobriu les plantes que 
enforteixen el nostre sis-
tema immunològic. Apren-
drem a elaborar receptes 
tradicionals per aconse-
guir la salut de pedra del 
temps dels nostres avis! 
Professional: Laura 
González

SOBRE PERFUMS, OLORS I SABORS

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE, a les 19 h
A través de les 
troballes de 
Linda Buck, 
guanyadora del 
premi nobel de 
medicina 2004, 
sobre els recep-
tors odorants i 
l’organització del sistema olfactori, anirem des-
granant la importància de l’olor en les nostres 
vides,	com	a	condicionant	de	la	nostra	fisiologia	
i les nostres conductes i quina relació hi ha entre 
les olors i els sabors per entendre el poder de les 
olors en la nostra alimentació.
En aquesta conferència interactiva explorarem 
com les olors condicionen els nostres gustos i el 
tipus d’alimentació que portem.
Dirigida a públic adult.
Professional: Susana Eva Martínez, doctora 
en bioquímica i biologia molecular; especialista 
en el sistema endocrí, metabolisme i nutrició; 
terapeuta, conferenciant i divulgadora.
Activitat emmarcada dins de la Setmana de la 
Ciència i en col·laboració amb la resta de centres 
cívics del districte de les Corts.

LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
A LA PINTURA

DIMARTS 23 DE NOVEMBRE, a les 19 h
Des de l’antiguitat 
la pintura o l’es-
cultura ha repre-
sentat escenes de 
violència contra la 
dona, que, pel fet 
d’estar exposades 
als museus, han 
contribuït a pensar 
que no hi ha res de dolent en les agressions.
Una gran quantitat d’obres clàssiques reproduei-
xen en la pintura una visió de submissió de la dona 
per part de l’home que parteixen d’una construcció 
cultural tan forta que ha fet acceptar aquesta vio-
lència en certa manera com una cosa natural.
Professional: Marisa Ordóñez

DONES I ART

DIMARTS 14 DE DESEMBRE, a les 19 h
El	monogràfic	“Dones	i	
art” es proposa com un 
espai d’autoconeixement 
i de suport mutu en 
el qual es treballarà 
al voltant de diferents 
temes que afecten les 
dones, a través de les arts visuals i corporals.
L’objectiu principal del taller és facilitar un espai 
creatiu per explorar diferents temes en el pla 
individual i col·lectiu. 
Professional: Meri Caballero

G

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

Inscripcions presencials: dimecres i 
dijous, de 10.00 a 13.00 h. Demana la teva 
cita prèvia trucant al 932 916 462 o bé 
escrivint al correu electrònic dinamització.
tomasacuevas@progress.com
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 “FIBROMIÀLGIA, CONVIURE-HI”

DIMARTS 5 D’OCTUBRE, a les 19 h
Amb	motiu	de	l’exposició	sobre	fibromiàlgia,	conei-
xerem	de	més	a	prop	què	significa	viure	amb	la	ma-
laltia i com aprendre a superar-la amb l’ajuda de l’art.
A càrrec de: Manoli Tàpias

USOS DEL TEMPS

DIJOUS 21 D’OCTUBRE, a les 18 h
Amb motiu de l’ex-
posició del Pacte del 
Temps,	reflexionarem	
de forma conjunta, 
amena i divertida al 
voltant de l’organit-
zació i els usos del 
temps,	per	tal	d’assolir	horaris	més	eficients,	
conciliadors i saludables, de forma especial en el 
nou context econòmic i social.
A càrrec de: Xavier Peralta, de la Secretaria 
Tècnica del Pacte del Temps

ANIME: NARUTO, SCENES BATTLE

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE, a les 17 h
Xerrada col·loqui on es 
comentaran les esce-
nes de batalla de Naru-
to. Se’n projectaran les 
escenes per poder-les 
comentar.
A càrrec de: Cercle d’Estudis Orientals

“POR SER MUJER”

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE, a les 17 h
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones, conversarem 
amb Mercedes Resino, directora del documental 
Por ser mujer.

CONFERÈNCIES I XERRADES

Les inscripcions es podran fer a partir de 15 dies 
abans de la data de l’esdeveniment. 
En línia: 
dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Telefònicament: 932 916 462 (de 18 a 20 h)

ANIME ESTRENAT AL JAPÓ AQUEST ESTIU

DISSABTE 2 D’OCTUBRE, a les 17 h
Xerrada col·loqui 
on parlarem i 
intercanviarem 
opinions sobre 
els animes que 
s’han vist al Japó 
durant aquest 
estiu.
A càrrec de: Cercle d’Estudis Orientals

DONA I INDÚSTRIA TÈXTIL

DIMECRES 13 D’OCTUBRE, a les 18.30 h
Conversarem amb l’autora 
del llibre El silenci dels telers 
i les actrius que representa-
ran l’obra teatral al Centre 
Cívic Tomasa Cuevas durant 
el mes d’octubre, per tal de 
reflexionar	sobre	el	paper	de	
la dona dins de la indústria 
tèxtil i conèixer de més a 
prop quina va ser la situació 
de les dones que antigament 
van treballar a les fàbriques tèxtils del barri de les 
Corts.
Aquesta activitat es durà a terme a la Biblioteca 
Montserrat Abelló.

Amb la col·laboració de: Biblioteca Montserrat 
Abelló i Barcelona Districte Cultural

G
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

Les inscripcions es podran fer a partir de 15 dies 
abans de la data de l’esdeveniment. 
En línia: 
ajuntament.barcelona.cat/ccvics/tomasacuevas
Telefònicament: 932 916 462 (de 18 a 20 h)

DANSA

ECHOES

DIVENDRES 22 D’OCTUBRE, a les 20 h
Cia. Moveo
Echoes evoca de manera lúdica i 
irònica el desig d’individualitat i les 
connexions/interdependències que 
existeixen entre nosaltres, amb un 
llenguatge propi profundament fí-
sic que barreja el teatre, la dansa 
i l’acrobàcia i crea una experiència 
col·lectiva. D’on neixen les nostres accions, els 
nostres pensaments, els nostres desitjos? Són 
propis o són ecos del món que ens envolta?
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte 
Cultural

FESTIVAL HOP 2021

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE, a les 20 h
(Activitat	emmarcada	dins	del	HOP	2021,	XI	Tro-
bada de Dansa i Cultura Urbana)
Tres imaginaris diferents, una fusió d’estils, un viatge 
al voguing,el popping, la dansa contemporània, el hip-
hop, el krump...Un recull de tres peces curtes amb 
les quals podrem descobrir l’essència de les danses 
urbanes.

AYE-NAH
Aina Lanas
Va construir un cos, una 
estructura rígida... Una 
versió de si mateixa, 
tan semblant com va po-

EL COS HUMÀ PER A ADULTS

DIJOUS, a les 19 h
Conèixer el nostre cos 
i el funcionament dels 
òrgans ens ajuda a en-
tendre el què, el com i el 
perquè de moltes coses, 
i alhora ens pot ajudar a 
prevenir els canvis o els 
desordres del nostre or-
ganisme, a aturar-los o a 
prendre decisions sobre com cal actuar. No par-
larem de malalties. Evitarem que sigui 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
DIJOUS 28 D’OCTUBRE: 
“Aparell cardiocirculatori, avenços del segle XXI”

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE: 
“Aparell respiratori, avenços del segle XXI”

DIJOUS 16 DE DESEMBRE: 
“Òrgans dels sentits al segle XXI”

TALLERS DE LES ENTITATS

GRUP MOU-TE LES CORTS

Activitats adreçades a les dones: 
Gimnàstica
Taitxí
Castanyoles
Sevillanes
Teatre
Ball en línia
Sortides culturals i festes tradicionals

Informació i inscripcions: dimecres, de 18 a 20 h

G

G
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representació visual 
per tal de construir la 
mateixa imatge. Si bé 
aquest procés s’ha 
anat accelerant de 
manera irrefrenable 
amb la irrupció de la 
tecnologia	i	les	xarxes	socials,	el	confinament	vis-
cut, junt amb les conseqüències que se n’estan 
derivant, situen el cos i la seva imatge en un altre 
lloc que cal tornar a pensar. En aquesta conferèn-
cia presentarem les noves lectures del cos, el seu 
moviment i la seva presentació respectiva en les 
xarxes en l’era post-covid-19.

TEATRE

HILDA, de Marie Ndiaye

DISSABTE 2 D’OCTUBRE, a les 20 h

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE, a les 18 h

Entrada general: 4,09 €
Venda anticipada d’entrades: de dimarts a 
dijous, de 18 a 20 h al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas

DISSABTE 9 D’OCTUBRE, a les 20 h
DIUMENGE 10 D’OCTUBRE, a les 18 h
Activitat gratuïta emmarcada en la Festa Major 
de les Corts.
La sessió del dissabte 9 d’octubre disposarà de 
les mesures d’accessibilitat següents:
> Audiodescripció en directe
> Subtitulació en pantalla
> Interpretació en llengua de signes
> Visita anticipada
Companyia: ICC Teatre Obert 
Direcció: Enric Estany 
Durada: 1 h 45 min
(Peça recomanada per a majors de 10 anys).
És molt fàcil extrapolar la història de Hilda més en-
llà de la relació entre amo i criat, entre dominant i 
dominat, entre poderós i sotmès. Pertot arreu tro-
bem personatges que en nom d’algun ideal elevat 
(la democràcia, la salvació de l’ànima, la dignitat de 
la pàtria) s’atorguen el dret de decidir pels altres, 

der a un maniquí en un aparador. Fins que es va 
danyar, es va desconstruir i li van faltar els bra-
ços, les cames, la vida. El que quedava busca-
va	màscares	cossos	a	on	establir-se,	fins	que	va	
comprendre que no era cos, que era lliure, com 
la	música.	I	va	ballar	fins	que	es	va	acabar	l’amor.

(D) FORMADXS
Cia. Nishelma
La Cia. Nishelma és una 
companyia de danses 
urbanes experimental 
emergent, formada per 
quatre intèrprets amb 
un bagatge i llenguatge 
escènics propis.
Aquesta proposta parla des d’un context feminista 
(queer) sobre dissidències i polítiques d’identitat de 
gènere. (D)Formadxs sorgeix com a resposta a la 
qüestió: coneixem realment els nostres cossos o 
acceptem la identitat que ens han atorgat?
Un	“ser	dissident”	experimentarà	al	llarg	del	seu	
recorregut una construcció i una desconstrucció 
de la seva identitat.

SYMBIOSIS
Urban Motion Cia.
Urban Motion és una com-
panyia de dansa urbana i 
experimental	 influenciada	
pels moviments del hip-
hop, el house, el breaking 
i la dansa contemporània.
Symbiosis és una peça que es basa en la relació 
entre	dos	cossos	per	cohabitar	i	beneficiar-se	mú-
tuament en el desenvolupament del seu moviment. 
L›espectador se submergirà en  una atmosfera 
canviant	creada	per	bucles	de	moviment	i	figures	
simètriques que es connecten i desconnecten.

TRANSMISSIONS

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE, a les 10 h
Verónica Hernández i Izaskun Ortega
(“Transmissions”	 és una conferència pedagò-
gica sobre les danses urbanes adreçada a 
alumnes de 3r i 4t d’ESO i emmarcada dins del 
Festival	HOP	2021).
En el procés de construcció identitària, el cos, en 
l’àmbit individual, sovint s’ha desdoblat en la seva 

G
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enfrontament entre tots quatre, on sorgeix de 
cadascun	d’ells	 el	 “DÉU	SALVATGE”	que	portem	
a dins, per mos-
trar la insatisfac-
ció de les seves 
vides deixant de 
banda	el	conflicte	
inicial.

PARAULA DE DONA: FELÍCIA FUSTER

DIMARTS 30 DE NOVEMBRE, a les 20 h
Companyia: Lapsus Teatre
Durada: 1 h
Aquest any que fa cent anys 
del naixement de Felícia Fus-
ter li dediquem un Paraula 
de Dona. Escriptora, pintora i 
traductora. Una de les veus 
més singulars de la literatura 
catalana contemporània.
Us convidem a entrar en el 
cercle per viure de prop la 
seva poesia i conèixer-ne la 
seva pintura.

CIRC

CABARET DE NADAL

DISSABTE 18 DE DESEMBRE, a les 18 h
Obra realitzada pels alumnes del taller trimestral 
de creació escènica amb trapezi i teles.

ja que saben millor que els 
seus súbdits, que els seus 
empleats, que  els seus 
seguidors, què és el que 
els convé. ¿Com aquests 
personatges no esmerça-
ran mitjans per aconseguir 
els seus objectius, si tot ho 
fan	pel	nostre	bé,	fins	i	tot	
quan ens fan mal? Hilda no 
narra un drama concret, 
sinó que compon una faula 
moderna sobre el poder i la manipulació.

EL SILENCI DELS TELERS

DISSABTE 16 D’OCTUBRE, a les 20 h 

Companyia: Maria Casellas
Direcció: Ferran Utzet
Durada: 1 h 15 min
Obra de teatre amb la dona treballadora com a 
protagonista i inspirada en el llibre d’Assumpta 
Montellà. L’obra parteix del testimoni de dones 
de diferents generacions que van viure i treballar 
a les colònies tèxtils. Amb 
dramatúrgia d’Anna Maria 
Ricart i direcció de Ferran 
Utzet, veurem la Carme i la 
Pilar en el dia a dia de la 
colònia i com els diferents 
fets històrics del segle XX 
van marcant el pas dels 
seus dies.
Amb la col·laboració de:  
Barcelona Districte Cultural

UN DÉU SALVATGE, de Yasmine Reza

DISSABTE 6 I 13 DE NOVEMBRE, a les 20 h

DIUMENGE 7 I 14 DE NOVEMBRE, a les 18 h

Entrada general: 4,09 €
Venda anticipada d’entrades: de dimarts a dijous, 
de 18 a 20 h al Centre Cívic Tomasa Cuevas
Companyia: Grup de Teatre de les Corts
Durada: 1 h 20 min
Dues	 parelles	 es	 reuneixen.	 El	 fill	 d’una	 d’elles	
ha colpejat l’altre. Els pares es reuneixen, en un 
principi amb molt civisme conciliador. De mica en 
mica, s’inicia un canvi d’actitud que esdevé un 
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mor i virtuosisme. L’aire des-
preocupat d’El Pony Pisador 
en directe és contagiós i des-
perta el bon humor i les ganes 
de participar del públic d’allà 
on va. En un concert seu es pot 
gaudir a parts iguals de melodi-
es folk, harmonies vocals i jocs 
amb el públic en un ambient 
agradable per a totes les edats.
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultura

BANDA SIMFÒNICA DE LES CORTS

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE, a les 18 h
La Banda Simfònica 
de les Corts dona-
rà la benvinguda al 
Nadal amb el seu 
concert anual d’hi-
vern.

MATINALS INFANTILS

L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE, a les 12 h
Cia. La Mà de l’Artista
La Cargol, el Gall, la 
Mosca i el Peix volen 
canviar, ser diferents, 
deixar de ser com són 
i qui són. Una nit la 
Lluna els explica que 
si volen acomplir un 
desig només cal que passin per sota de l’arc de 
Sant Martí i el diguin en veu alta. Però també els 
demana que s’ho pensin molt i molt bé... L’arc de 
Sant Martí i la lluna és un espectacle de titelles 
amb música en directe creat per Glòria Arrufat, 
Xavi Lozano i Raquel Loscos.
Aquesta sessió disposarà de les mesures d’ac-
cessibilitat següents:
> Audiodescripció en directe
> Subtitulació en pantalla
> Interpretació en llengua de signes
> Visita anticipada

MÚSICA

THE CRAB APPLES

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE, a les 20 h
The Crab Apples és una banda de Barcelona for-
mada per Carla Gimeno (veu), 
Laia Alsina (guitarra elèctrica) 
i Laia Martí (baix). El 2014 van 
treure el seu primer disc, Right 
Here (Discmedi), seguit per 
l’EP Hello Stranger (Discmedi, 
2016) i una gira que les va por-
tar a tocar amb grans bandes 
com The Beach Boys, Nada 
Surf, Sidonie... El 2018 van pre-
sentar el seu disc A Drastic Mistake (Hidden	Track),	
i aquest 2021 presentaran el seu tercer disc, del 
qual ja han presentat singles al llarg del 2020. 
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultural

COME SHINE  
Drop Collective

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE, a les 20 h
Come Shine és 
el nou espectacle 
que recull les dar-
reres composici-
ons del col·lectiu 
i consolida el pro-
jecte després del 
seu debut amb Stormin. La versatilitat que ofe-
reix el jazz amb la sòlida base dels ritmes ja-
maicans són la fórmula que caracteritza la seva 
música, a la qual se suma una posada en escena 
que	transmet	festa	i	que	fa	ballar	de	principi	a	fi.
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultura

JAJA SALU2  
El pony pisador

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE, a les 20 h
El Pony Pisador és un grup de cinc joves de Bar-
celona que mescla música folk i tradicional d’arreu 
del món en un equilibri perfecte entre sentit de l’hu-

G
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LA QUELA

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Cia. Brodas Bros
La Quela, que ben bé podria ser la neta de La 
masovera se’n va al mercat, és la protagonista 
d’aquesta proposta escènica de petit format que 
anirà	 enfilant	 ritmes	 i	 rimes	 nascudes	 del	 retro-
bament de la paraula amb el 
cant i el moviment.
Aquesta proposta, on el nou 
i el vell es tornen a donar la 
mà, s’inspira en el repertori 
de la tradició oral i el recrea 
a través de l’experimentació 
amb llenguatges escènics 
com la música, la dansa con-
temporània i el hip-hop. Un 
espectacle per als més petits, amb dramatúrgia 
de Roser Ros i la direcció artística de la compa-
nyia de dansa urbana Brodas Bros!

BLOWING

DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Cia. Múcab Dans
Ara mateix deuen estar volant milions de desitjos 
que volen fer-se realitat. Desitgem moltes coses, 
en molts moments de la nostra vida, però on van 
a parar aquests desitjos? Es compleixen? Qui els 
fa possibles?
Blowing és un viatge a través del 
vent ple d’aventures en les quals 
trobarem les respostes a totes 
aquestes preguntes..., o no!
Un espectacle visual, poètic i 
innovador, on la dansa, la músi-
ca en directe i la tecnologia ens 
convidaran a volar per un món 
fantàstic, màgic i absurd.
Amb la col·laboració de: Barcelo-
na Districte Cultura

CAMPANYA ESCOLAR

DILLUNS 13 DE DESEMBRE, a les 11 h
Activitat adreçada a alumnes d’educació primària. 
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultural

G

G

CINEMA

CINEMA PER A ADULTS

DIMECRES, a les 17 h
Organitza: Casal de Gent Gran Can Novell

CICLE DE CINEMA ASIÀTIC: Zombies

Organitzat per: Cercle d’Estudis Orientals (CEO) 
DIUMENGE 24 D’OCTUBRE
Aprofitant	 la	celebració	de	Halloween	volem	de-
lectar als més incondicionals amants del terror 
amb aquest cicle que engloba dos joies del cine-
ma asiàtic de temàtica zombi més aplaudides als 
últims temps pels apassionats del gènere: Alive i 
Odd Family.
> A les 20 h
#ALIVE
#Alive és una pel·lícula de 
zombis de Corea del Sud 
dirigida per Cho Il-hyung el 
2020. Protagonitzada per 
Yoo Ah-in i Park Shin-hye, 
es basa en el guió del 2019 
Sola, de Matt Naylor, que 
va coadaptar el seu guió 
amb	el	director	del	film.
> A les 22 h
THE ODD FAMILY: ZOMBIE ON SALE
The Odd Family: Zombie On Sale és una pel·lícula 

6 D’OCTUBRE
13 D’OCTUBRE
20 D’OCTUBRE
27 D’OCTUBRE
3 DE NOVEMBRE
10 DE NOVEMBRE

17 DE NOVEMBRE
24 DE NOVEMBRE
31 DE NOVEMBRE
1 DE DESEMBRE
15 DE DESEMBRE
22 DE DESEMBRE

G
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de comèdia zombi 
sud-coreana del 2019 
dirigida per Lee Min-
jae i protagonitzada 
per Jung Jae-young, 
Kim Nam-gil, guanya-
dor de Uhm Ji, Lee 
Soo-kyung, Jung Ga-
ram	i	Park	In	-Hwan.

CICLE DE CINEMA ANIME: Fate/state night

Organitzat per: Cercle d’Estudis Orientals (CEO)
DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
No et pots perdre aquesta oportunitat única de 
veure	l’espectacular	trilogia	al	complet	de	“Fate/
Stay	Night:	Heavens	Feel”,	creada	per	Type	Moon	
i magistralment animada pel estudi Ufotable (Ki-
metsu no Yaiba).
> A les 12 h
FATE/STATE NIGHT: HEAVEN’S-FEEL 1
Pel·lícula recomanada per a 
majors de 18 anys.
Fate / stay night: Heaven’s Feel I. 
presage flower és una pel·lícula de 
fantasia anime japonesa del 2017 
produïda per Ufotable, dirigida 
per	 Tomonori	 Sudō,	 escrita	 per	
Akira	Hiyama	 i	que	 inclou	música	
de Yuki Kajiura.
> A les 16 h
FATE/STATE NIGHT: HEAVEN’S-FEEL 2
Pel·lícula recomanada per a 
majors de 18 anys.
Heaven’s Feel II. Lost butterfly és 
una pel·lícula de fantasia anime 
japonesa del 2019 produïda per 
Ufotable i dirigida per Tomonori 
Sudō.
> A les 18.30 h
FATE/STATE NIGHT: HEAVEN’S-FEEL 3
Pel·lícula recomanada per a 
majors de 18 anys.
Heaven’s Feel III. Spring Song és 
una pel·lícula japonesa de fanta-
sia d’animació produïda per Ufo-
table	i	dirigida	per	Tomonori	Sudō.

EXPOSICIONS

FIBROMIÀLGIA: 
CONVIURE AMB AQUESTA MALALTIA

 
DEL 5 AL 29 D’OCTUBRE
La	 principal	 finalitat	 d’aques-
ta mostra artística és divulgar 
i donar a conèixer una mica 
millor	 aquesta	 “malaltia	 in-
compresa” i reconeguda per 
l’Organització Mundial de la 
Salut	com	a	malaltia	i	que	fins	
fa poc només era una síndrome.
Inauguració de l’exposició: 
Dimarts 5 d’octubre, a les 19 h
Conversarem amb Manoli Tàpias sobre què signi-
fica	viure	amb	la	malaltia	i	com	aprendre	a	supe-
rar-la amb l’ajuda de l’art.

EL PACTE DEL TEMPS

DEL 15 AL 23 D’OCTUBRE
Aquesta exposició itine-
rant ens mostrarà com 
podem fer un bon ús del 
nostre temps, potser uns 
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G
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DOCUMENTAL: “POR SER MUJER”

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE, a les 17 h 
Direcció, producció i guió: Mercedes Resino
Dues dones, la cantant 
Julia León i la professora 
Luisa Postigo, pioneres 
del feminisme a Madrid 
amb Franco encara en el 
poder, van trencar amb 
els codis familiars i soci-
als del moment. Dues dones, dos testimonis vius 
d’una època de la nostra història, un exemple de 
consciència, l’activisme del qual és un motor per al 
canvi que encara ens ocupa.
En acabar la projecció, es conversarà amb la direc-
tora del documental, Mercedes Resino.
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DISSABTE 16 D’OCTUBRE, a les 17.30 h
Parlarem de La sangre 
de los elfos, la primera 
novel·la de la saga del 
mag Geralt de Rivia-de 
la sèrie televisiva The 
Witcher- escrita per An-
drzej Sapkowski.
Inscripcions, cliqueu aquí.

“DRÁCULA”

 

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE ,a les 17.30 h
Durant aquesta troba-
da parlarem la famosa 
novel·la Drácula, de Bram 
Stoker, adaptada al man-
ga per Virginia Nitouhei 
(dibuix) i Stacy King (text).

Inscripcions, cliqueu aquí.

JOCS DE TAULA

DAU ALS BARRIS

 

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Arriba una nova edició del 
DAU Barcelona a les Corts, 
la gran festa del joc! Veniu 
a descobrir jocs de taula 
de tota mena i gaudiu així 
d’un aperitiu del gran festi-
val Dau a prop de casa.

PROJECTES EN 
RESIDÈNCIA

El Centre Cívic Tomasa Cuevas acull trimestral-
ment diferents projectes artístics en residència.
Per a més informació podeu escriure a 
coordinació.cctomasacuevas@progess.com

dels valors intangibles més importants de les nos-
tres vides.
Amb la col·laboració de: Direcció de Serveis de 
Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de 
Barcelona.

25 ANYS DE L’ENTITAT MOU-TE

 

DEL 2 AL 30 DE NOVEMBRE
Mou-te és una de les entitats 
més arrelades al Centre Cívic 
Tomasa Cuevas, les seves 
activitats omplen de vida els 
nostres espais, i ho celebra-
rem amb una exposició amb 
les imatges més representati-
ves d’aquests 25 anys d’exis-
tència.
Inauguració de l’exposició: 
Dijous 4 de novembre, a les 19 h
Inaugurarem l’exposició amb una petita mostra 
de les activitats de Mou-te i brindarem pels seus 
primers 25 anys d’activitats.

LES DONES DEL FUTUR

DE L’1 AL 30 DE DESEMBRE
Per acabar el trimestre dedicat a les dones en 
moviment, volem donar una mirada a com veuen el 
present les nenes de P3, P4 i P5 del barri de les Corts.
Elles són les dones 
del futur, i les dones, 
garants de molts dels 
canvis que s’estan fent 
ara per tal d’aconse-
guir la plena igualtat 
entre gèneres.

CLUB DE LECTURA DE 
LITERATURA ASIÀTICA

Organitzat per: Cercle d’Estudis Orientals (CEO)

“LA SANGRE DE LOS ELFOS”
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https://www.eventbrite.es/o/cercle-destudis-orientals-27165433179
https://www.eventbrite.es/o/cercle-destudis-orientals-27165433179
mailto:.cctomasacuevas@progess.com
mailto:.cctomasacuevas@progess.com
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sensacions i opinions del seu treball i ajudar-les 
així a millorar el seu procés de creació.

JAZZBETWEEN

JazzBetween és un 
col·lectiu d’artistes que 
giren al voltant de la 
cultura jazz. L’any 2016 
es comencen a formar 
les primeres trobades a 
Moscú, i des de llavors, 
a	poc	a	poc,	 la	 filosofia	
de JazzBetween ha anat 
atraient diferents artistes 
que connecten Rússia, 
Espanya, França i el Regne Unit. Aquesta nova 
plataforma dona suport a l’experimentació, prin-
cipalment des de la dansa, la producció musical 
de DJ i música en viu, però també col·labora amb 
artistes visuals, d’arts plàstiques i dissenyadors. 
La idea d’aquest col·lectiu és poder eliminar eti-
quetes	i	veure-ho	tot	des	d’una	perspectiva	“Jazz	
Not Jazz” de forma interdisciplinària.

PROJECTE EN RESIDÈNCIA: Grooves

 
Grooves és el resultat de la recerca de l’essència 
del clubbing. Són justament els moviments quo-
tidians dins d’un club el que inspira aquest 
procés	 de	 creació	 que	 intenta	 traslladar	 la	 fisi-
calitat i la corporalitat dels DJ en simbiosi amb 
la multitud de la sala al cos de dos ballarins dalt 
de l’escenari.

ASSAIG OBERT

 

DIMECRES 27 D’OCTUBRE, a les 11 h
Els artistes obren les seves portes per tal que 
tothom pugui presenciar en directe el procés de 
creació del seu projecte. Faran una petita mos-
tra	del	 treball	 en	procés,	 i	 en	finalitzar	 es	podrà	
conversar amb els artistes, compartir inquietuds, 
sensacions i opinions del seu treball i ajudar-los 
així a millorar el seu procés de creació.

MARTA SERRET I MARIA QUERO

El projecte de Marta Ser-
ret i Maria Quero neix de 
la necessitat d’apostar 
per idees oblidades i 
posar en marxa la seva 
necessitat de crear i in-
vestigar noves formes 
corporals. Després d’ha-
ver treballat en diferents 
processos creatius, sem-
pre en el rol d’intèrpret, 
pretenen crear un espai 
sense prejudicis ni barre-
res per a la lliure creació, 
apostant per llenguatges 
contemporanis i innova-
dors.

PROJECTE EN RESIDÈNCIA: Krumau, 1910

 
Actualment la Marta i la Maria estan treballant en 
el projecte Krumau, 1910: dues dones es conei-
xen sobtadament a la mateixa habitació, l’habi-
tació del mateix home. Ell és Egon Schiele, un 
artista jove i talentós; elles, només dones.
Renatte	i	Helga	podrien	representar	 les	diferents	
etapes de la vida: una és jove, plena de vida, ena-
moradissa i innocent; l’altra, madura, intel·ligent 
i endurida. A través d’una trobada fortuïta i in-
voluntària aquests dos personatges canviaran la 
seva concepció respecte a l’amor i combatran les 
seves pròpies pors i inseguretats derivades d’una 
societat exigent i opressora, una situació que els 
permetrà arribar a l’autoconeixement, la realitza-
ció i l’acceptació personal.

ASSAIG OBERT

 

DIVENDRES 29 D’OCTUBRE, a les 11 h
Les artistes obren les seves portes per tal que 
tothom pugui presenciar en directe el procés de 
creació del seu projecte. Faran una petita mostra 
del	treball	en	procés,	i	en	finalitzar	es	podrà	con-
versar amb les artistes, compartir-hi inquietuds, 
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EQUIPAMENTS UBICATS 
AL CENTRE CÍVIC

CASAL DE JOVES
Per a més informació: www.joveslescorts.info

PUNT INFOJOVE LES CORTS
Per a més informació: www.joveslescorts.info

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.

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

ENTITATS RESIDENTS

 
ACTAC (ASSOCIACIÓ DE LES COMPANYIES 
DE TEATRE DE L’AUDITORI DE LES CORTS )
Informació: actacteatre@gmail.com

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

 
AMPA CEIP LES CORTS
Informació: 934 915 058

info@ampaceiplescorts.es
xtec.cat/ceiplescorts/

 
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.

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

 
CLUB DE ROL KRITIK
clubkritik@hotmail.com

 
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 

 
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

 
LAPSUS TEATRE
Grup de teatre

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

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

 
GRUP TEATRE RIALLES DE LES CORTS
Grup de teatre

 
GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

http://www.joveslescorts.info/
http://www.joveslescorts.info/


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

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

@BCN_LesCorts


