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LLEGENDA: ACTIVITAT GRATUÏTA EIX TEMÀTICG E

EIX TEMÀTIC: AUTORS 
CATALANS CONTEMPORANIS

Els autors catalans contemporanis catalans 
seran l’eix vertebrador de la nostra programació 
escènica, i al seu voltant hi conviuran diverses 
activitats relacionades.

 

MONOGRÀFIC  
 

AUTORS CATALANS CONTEMPORANIS
13 DE FEBRER, de 19 a 21h
Més informació a la pàg. 6

 

TEATRE
 

DESPRÉS DE LA PLUJA. Sergi Belbel
DISSABTES 3 i 17 DE FEBRER, a les 21 h
DIUMENGES 4 i 18 DE FEBRER, a les 18 h
Més informació a la pàg. 10

E

PARAULA DE DONES
MONTSERRAT ABELLÓ tradueix 20 poetes 
anglosaxones
DIJOUS 8 DE MARÇ, a les 19.30h
Més informació a la pàg. 11

RETROBAMENT. Producció pròpia a partir 
d’autors catalans contemporanis
DISSABTES 10 i 17 DE MARÇ, a les 21 h
DIUMENGES 11 i 18  
DE MARÇ, a les 18 h
Més informació a la pàg. 11

 

MATINAL INFANTIL
 

EMBROSSA’T. És una obra basada en la poesia 
visual de Joan Brossa
DIUMENGE 4 DE MARÇ, a les 12 h
Més informació a la pàg. 10
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CICLE DEL DIA DE LA DONA

Activitats en commemoració del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. 

 

TEATRE
 

BARBES DE BALENA
DISSABTE 3 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 11

 

CINEMA
 

SUFRAGISTAS
DIMECRES 7 DE MARÇ, a les 17 h

 

TEATRE
 

PARAULA DE DONES
MONTSERRAT ABELLÓ tradueix 20 poetes 
anglosaxones
DIJOUS 8 DE MARÇ, a les 19.30 h
Més informació a la pàg. 11

 

DANSA I ACROBÀCIA AÈRIA
 

QUEENYS
DIVENDRES 9 DE MARÇ, a les 21.30 h
Més informació a la pàg. 8

 

MONOGRÀFIC
 

DONES GRANS, GRANS DONES. LA 
VELLESA FEMENINA AL CINEMA
DIMARTS 13 DE MARÇ, de 19 a 21 h
Més informació a la pàg. 6

 

DANSA
 

DIOS MENGUANTE
DIVENDRES 16 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 8

BARCELONA DISTRICTE 
CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona posa a l’abast 
de la ciutadania i dels centres de proximitat, com 
els centres cívics, una programació de compan-
yies i grups de qualitat, amateurs en vies de con-
solidar-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.

 

CONCERT
 

YACINE & THE ORIENTAL GROOVE
DIVENDRES 2 DE  FEBRER, a les 22 h
Més informació a la pàg. 12

 

MATINAL INFANTIL
 

EL BOSC COM BALLA
DIUMENGE 11 DE FEBRER, a les 12 h
Més informació a la pàg. 9

 

TEATRE
 

BARBES DE BALENA
DISSABTE 3 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 11

 

DANSA
 

DIOS MENGUANTE
DIVENDRES 16 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 8
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FORMACIÓ

INSCRIPCIONS 
A PARTIR DEL 18 DE DESEMBRE

Inscripcions en línia a través de la pàgina web: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

Inscripcions presencials els dimecres i els dijous de 10 a 13 h

També podeu fer les vostres inscripcions de forma presencial al punt de venda següent:
Oficina Tiquet Rambles. Palau de la Virreina. La Rambla, 99
De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h

• 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 per-
sona.

• Es pot fer un canvi de taller o d’horari abans 
d’iniciar la primera sessió, sempre que quedin 
places disponibles.

• En cas que la persona es doni de baixa en un 
taller inscrit, haurà de notificar-ho abans d’ini-
ciar la primera sessió.

• En tots els tallers que s’hagin d’anul·lar per-
què no es té un nombre mínim de participants, 
s’efectuarà la devolució íntegra a les persones 
inscrites amb la mateixa forma de pagament.

• Un cop començats els tallers, no es retorna-
ran els diners de la inscripció.

• Les persones que estiguin a l’atur tindran un 
descompte del 50% en el preu d’un taller al 
trimestre. Han de fer la inscripció presencial i 
aportar la documentació següent: vida laboral 
i empadronament.

• Es recuperaran les sessions perdudes per 
causes alienes a l’usuari.

• El centre declina tota responsabilitat per pèr-
dua de material personal i d’objectes de valor 
(econòmic o emocional).

• No està permesa l’entrada d’animals ni bici-
cletes al centre cívic.

• No es pot menjar ni beure a les sales.

NORMATIVA
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TALLERS

 

TRAPEZI
 

Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi. 
Professionals: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 15 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 16 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Grup B: dimarts de 12 a 14 h
Grup C: dimarts de 19 a 21 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

TELES
 

Taller d’iniciació a les acrobàcies aèries amb 
teles.
Professionals: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 15 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 19 a 21 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 16 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Grup B: dimarts de 10 a 12 h
Grup C: dimarts de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 17 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Grup D: dimecres de 10 a 12 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

CREACIÓ ESCÈNICA
 

Taller de creació escènica en trapezi i teles
Professionals: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 17 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Grup A: dimecres de 12 a 14 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

CIRC PER A INFANTS
 

Taller que té l’objectiu de gaudir i ensenyar di-
verses arts del circ, a través de les disciplines de 
malabars, acrobàcia i equilibris sobre objectes.
Professionals: Tub d’Assaig

DEL 17 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Grup A (cicle inicial Primària):  
dimecres de 16 a 17 h
Grup B (cicle mitjà Primària):  
dimecres de 17 a 18 h
Grup C (cicle superior Primària):  
dimecres de 18 a 19 h
Places màximes: 16
Preu: 49,73 €
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SWING!
 

El swing va néixer a finals 
dels anys 20 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 de molta energia, vitalitat i bon humor! 
En aquest taller, acompanyats de les grans or-
questres i artistes d’aquella època, aprendrem 
els passos bàsics per poder-nos moure per totes 
les pistes de ball amb molt de swing.
Professionals: Swing les Corts

DEL 16 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Grup A Swing en parella: dimarts de 20 a 21 h
Grup B Swing solo: dimarts de 21 a 22 h
Places màximes: 12
Preu: 49,73 € 

MONOGRÀFICS  

Inscripcions presencials: dimecres i dijous de 10 
a 13 h. Inscripció en línia a:  
dinamització.tomasacuevas@progess.com

 

EL MEU PRIMER EMAIL
 

23 DE GENER, de 19 a 21 h
Aprèn a crear i gestionar el teu  
primer Email. Descobreix els codis  
secrets del teu mòbil.
Professional: Angel Verdaguer

 

AUTORS CATALANS CONTEMPORANIS 
 

13 DE FEBRER, de 19 a 21 h
Silvia Ferrando Luquin ens parlarà d’autors con-
temporanis catalans  i d’anècdotes  que ens do-
naran una visió més amplia de les interioritats del 
món del teatre  a casa nostra.
Professional: Silvia Ferrando  
Luquin

G

E

 

MÀSCARES I EXFOLIANT NATURAL
 

27 DE FEBRER, de 19 a 21 h
Aprèn a elaborar les teves  
pròpies màscares i  
exfoliant natural.
Professional: Amaia Paino

 

DONES GRANS, GRANS DONES. LA 
VELLESA FEMENINA AL CINEMA

 

13 DE MARÇ, de 19 a 21 h
La història del cinema està plena d’actrius que 
han vist com, a mesura que es feien grans, eren 
relegades a papers menors. Existeixen, però, 
honroses excepcions: grans personatges de do-
nes grans dignifiquen la vellesa i enriqueixen les 
lectures de la femineïtat. Mitjançant imatge i pa-
raula en farem un repàs.
Professional: Mireia F. Albrich

CONFERÈNCIES  

 

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 

G
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els canvis o 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 
medica als aparells, els òrgans i les especialitats 
principals de la medicina actual.
Professional: Jordi Garriga, metge cirugià

AVENÇOS EN RESPIRATORI (S. XXI)
1 DE FEBRER

CIRUGIA. LAPAROSCÒPICA, ROBÒTICA
1 DE MARÇ

TALLERS DE LES ENTITATS  

 

CENTRE OBERT LES CORTS - SANTS
ACTING LES CORTS

 

Divendres de 17.30 a 19.30 h
L’objectiu d’aquest taller és que els infants i la 
gent gran que hi vulgui participar puguin co-
mençar a prendre consciència de si mateixos, 
de les seves potencialitats i de les qüestions que 
es poden millorar i de les seves pors, fantasies i 
objectius personals.
Informació i inscripcions: orueda@bcn.cat / tel. 
93 490 85 14

 

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: dilluns i dimecres de 
17 a 18.30 h

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A 
LA GENT GRAN LES CORTS EST

 

Conferències, dilluns de 17.15 a 18.45 h
Passió per la música, dijous de 17 a 19 h
Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i 
dijous, de 10.30 a 13 h

 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA SÍNDROME 
DE FATIGA I ALTRES SÍNDROMES DE 
SENSIBILITZACIÓ CENTRAL:  FM, SQM, EHS

 

Musicoteràpia, dijous de 17 a 18.45 h
Informació: associaciocatalanasfc@gmail.com

 

BARCELONA ACTIVA
SESSIONS INFORMATIVES PER A 
L’OCUPACIÓ

 

Un dijous al mes, a les 10 h sessions 
informatives. 
25 DE GENER
22 DE FEBRER
22 DE MARÇ
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122 o a bcn.
cat/treball.

 

CONEX
FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA

 

FRANCÈS PER VIATJAR
Dijous de 10 a 11.30 h

ANGLÈS 2N
Dimecres de 10.30 a 12 h
Matriculacions: CONEX. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 562, planta baixa.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DANSA  

 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES  
DE DANSA

 

Dins del projecte de suport a la creació del cen-
tre, oferim residències de dansa en període de 3 
a 6 mesos. Aquestes residències podran modifi-
car-se segons el projecte presentat i les necessi-
tats del centre i la disponibilitat dels espais.

L’horari s’acordarà en funció de la programació 
del centre i de les necessitats de la companyia 
i/o del ballarí o la ballarina.

Què s’ofereix:
•  Espai d’assaig gratuït.
•  Possibilitat d’acompanyament artístic per 

personal especialitzat.
•  Assessorament en temes de gestió i 

producció.
•  Sessió gratuïta d’assessorament laboral i 

fiscal.
•  Com a contraprestació, la participació en 

algun projecte del centre.

Per sol·licitar la residència heu de presentar la 
documentació següent:
•  Una descripció del vostre projecte amb una 

breu síntesi de la idea o proposta, punt de 
partida i motivació. 

•  Imatges o fragments de vídeo de treballs 
previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui 
treballant.

•  Calendari de treball.
•  El currículum dels participants amb els trets 

més rellevants en formació i experiència 
professional.

El termini per a la recepció dels projectes serà 
fins al 23 de febrer. Per a més informació, tru-
queu al telèfon 932 916 462 o contacteu a l’a/e: 
cctomasacuevas@progess.com

Amb el suport de: La Caldera

 

QUEENYS  
 

DIVENDRES 9 DE MARÇ, a les 21.30 h
QUEENYS és un espectacle per a tots els pú-
blics que fa una mirada flexible sobre el gènere, 
l’expressió del gènere i la construcció de la iden-
titat del femení des de la perspectiva escènica de 
les drag-queens, que es recreen en el femení per 
posar en evidència la força de l’expressió feme-
nina a través de l’efímer de l’escena i prestant-se 
com a muses inspiradores per al públic.
Serà el vuitè espectacle de dansa i acrobàcia 
aèria d’alumnes del centre cívic. La posada en 
escena abordarà una part del llenguatge físic 
adquirit a les classes, així com les aportacions 
creatives dels alumnes seleccionats per dur a 
terme aquest muntatge. 

 

DIOS MENGUANTE 
 

DIVENDRES 16 DE MARÇ, a les 21 h
Direcció artística: Mar Gómez
Direcció coreogràfica: Xavier Martínez

D’una banda, una dona molt forta, una rentado-
ra, un lloc àrid, llunyà i aïllat i una bugada que 
no acaba mai. De l’altra, un home a la deriva, 
algú que mai ha posat una rentadora perquè ni 

G

G
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tan sols s’ha fixat que la seva roba no està gaire 
neta...
Inspirat en el cinema neorealista italià dels anys 
50, se’ns presenta un espai i una trobada apas-
sionats, efímers, conflictius i, així i tot, totalment 
humans.
A través d’un llenguatge molt gestual i del seu 
particular ús del sentit de l’humor, la Cia. Mar Gó-
mez narra ballant la història d’un encontre i una 
desavinença, la peripècia d’un amor incòmode, 
desconcertant i sense remei.
Espectacle que fa deu anys que gira per esce-
naris nacionals i internacionals. Premiat amb el 
premi MAX a la millor intèrpret femenina 2008 i 
amb el Premi Ciutat de Barcelona 2010.

MATINALS INFANTILS   

Aforament: 163 persones
 

DRAPS
 

DIUMENGE 14 DE GENER, a les 12 h
La Guilla Teatre
Públic familiar a partir de 3 anys.

G

En Draps és un ésser petit i poruc i tot un apas-
sionat de la botànica. Un bon dia, una flor ex-
traordinària creix al seu jardí, però per més que 
en busca informació, no en troba per enlloc. Per 
saber com l’ha de cuidar li caldrà sortir del seu 
cau i trobar d’on prové aquella flor. A cada pas de 
la història, en Draps trobarà nous elements per 
créixer i aprendre del món que l’envolta.

 

EL BOSC COM BALLA
 

DIUMENGE 11 DE FEBRER, a les 12 h
CAL Teatre
Espectacle familiar recomanat a partir de 4 anys.

No tothom sap que la música va néixer als bos-
cos. Quan una dona estava a punt de donar a 
llum s’endinsava al bosc per trobar l’arbre que 
guardava la cançó del seu fill. Aquesta cançó, 
cantada per primera vegada en néixer, acompan-
yaria el nen tota la vida, en els moments alegres i 
en els moments tristos. 
En Lukas, un nen que viu enmig del bosc amb la 
seva mare, descobreix que ell no té cançó i creu 
que per això les coses mai no li surten bé. 
Un dia, perdut enmig del bosc, troba al peu d’un 
gran arbre una flauta que conté la seva cançó i 
que li dona el poder de comunicar-se amb els 
arbres. 
Tanmateix, sempre hi ha algú disposat a apro-
fitar-se dels talents aliens. El vell Fito, encegat 
per la cobdícia, intentarà utilitzar la cançó d’en 
Lukas per als seus interessos, encara que el preu 
a pagar pugui ser massa alt.
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EMBROSSA’T 
 

DIUMENGE 4 DE MARÇ, a les 12 h
Addaura Teatre Visual
Espectacle de teatre visual per a tots públics.

És una obra basada en la poesia visual de Joan 
Brossa, en la qual es barregen dansa, màgia, 
objectes, projeccions, titelles i ombres. Una in-
vestigació que ens porta a encaixar-ho tot sense 
perdre el significat que l’autor vol transmetre en 
cadascuna de les seves obres. Tot aquest treball 
té el suport de la Fundació Joan Brossa.
Campanya escolar: Educació infantil, cicle inicial 
i mitjà.

TEATRE  

Entrada general: 4,55 €
Aforament: 163 persones
Venda anticipada d’entrades:  de dimarts a 
dijous de 18 a 20 h

 

CÒCTELS EN ESCENA
 

DISSABTES 3 i 17 DE FEBRER, a les 22.30 h
DISSABTES 10 i 17 DE MARÇ, a les 22.30 h
Per aquesta nova temporada de teatre hem de-
cidit maridar el teatre amb la cocteleria. Amb 
l’assessorament de professionals de l’hostaleria, 
intentarem trobar els còctels que més s’apropin, 
per textura, sabor i efectes, als arguments de les 
obres representades.

E

 

SOC … NINGÚ
 

DISSABTE 20 i 27 DE GENER, a les 21 h
DIUMENGE 21 i 28 DE GENER, a les 18 h

De: M. Dolors Camprubí i Perera (Obra inèdita)
Companyia: Grup de Teatre de les Corts
Direcció: M. Dolors Camprubí i Jordi Corrius
Durada: 1 hora i 20 minuts

Ningú no pot saber on 
va ni d’on ve, i aquest 
principi irrefutable és 
l’interès que mou una 
noia, la Clara, a bus-
car unes fotografies i 
documents dels seus 
avantpassats a les 
golfes de casa seva.
¿On comença la ficció?, ¿on s’acaba la realitat?, 
¿què és cert?, ¿què és fals?, i totes aquestes 
preguntes esdevenen, al final, una funció del gè-
nere de teatre dins del teatre.

 

DESPRÉS DE LA PLUJA 
 

DISSABTE 3 i 17 DE FEBRER, a les 21 h
DIUMENGES 4 i 18 DE FEBRER, a les 18 h

De: Sergi Belbel
Companyia: Esfera 
Direcció: Fran Rico i Alejandro Solozabal
Durada: 1 hora i 15 minuts

Personatges insignificants, esclaus dels seus 
vicis, mancats de la pluja i immersos en les llui-
tes del poder, l’acceptació i l’alliberament... Tots 
es troben al terrat d’un edifici d’oficines per fer 
l’escena del que ha de passar abans... i després 
de la pluja.
Una comèdia absurda de Sergi Belbel.

E
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BARBES DE BALENA 
 

DISSABTE 3 DE MARÇ, a les 21 h

Direcció: Mònica Bofill
Durada: 1 hora i 10 minuts

Barbes de balena fa un recorregut per la vida de 
la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la pri-
mera dona llicenciada en Medicina a Catalunya 
i l’Estat espanyol. Dolors Aleu va tenir una ca-
rrera plena d’obstacles, que va anar superant, 
per exercir una professió aleshores vetada a les 
dones. A partir de la seva figura, fem memòria 
de les nostres àvies, besàvies…, i reflexionem 
sobre les dones d’avui en dia, sobre nosaltres. 
Elles portaven cotilla, i nosaltres? Ens hem tret 
realment les cotilles reals i figurades que ens 
constrenyen?

 

PARAULA DE DONES 
 

DIJOUS 8 DE MARÇ, a les 19.30 h

MONTSERRAT ABELLÓ tradueix 20 poetes an-
glosaxones

Una selecció dels poemes de 20 
poetes de parla anglesa nascu-
des al segle XX. Per commemorar 
el 100 aniversari del naixement 
de Montserrat Abelló. (febrer de 
1918). I la tria del seu nom per a 
la  biblioteca de referència de Les 
Corts  
Lapsus Teatre

G

GE

 

RETROBAMENT 
 

DISSABTES 10 i 17 DE MARÇ, a les 21 h
DIUMENGES 11 i 18 DE MARÇ, a les 18 h

De: producció pròpia a partir d’autors ca-
talans contemporanis en commemoració 
del 25è aniversari de la fundació de la ICC.                                                                                                  
Companyia: ICC Teatre Obert                                                                                     
Direcció: Enric Estany                                                                                                     
Durada: 1 hora i 30 minuts

Fa la dita: “Gira el món i torna al Born”. Vint-i-
cinc anys després de girar pel món, uns vells 
companys es retroben en unes condicions ben 
diferents de quan es van conèixer. La vida ens 
canvia i, aleshores, es fa bona aquella altra màxi-
ma d’Ortega y Gasset: “Sóc jo i les meves cir-
cumstàncies”. Però, malgrat tot, les circumstàn-
cies acaben sent les que l’art teatral s’ha esforçat 
a descriure durant segles. Ningú no s’escapa de 
la seva condició humana.  

E
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AUDIOVISUALS  

 

CINEMA PER A ADULTS 
 

DIMECRES, a les 17 h

¡BIBA LA BANDA!
Ricardo Palacios, 1987
10 DE GENER

CONSPIRACIÓ  
DE SILENCI
John Sturges, 1955
17 DE GENER

ÁMAME ESTA NOCHE
Rouben Mamoulian, 1932
24 DE GENER

MIDNIGHT IN PARIS
Woody Allen, 2011
31 DE GENER

SED DE MAL
Orson Welles, 1958
7 DE FEBRER

BAR BAHAR
Maysaloun Hamoud, 2016
14 DE FEBRER

ADORABLE COQUETA
Richard Whorf, 1948
21 DE FEBRER

UN VIAJE DE DIEZ METROS
Lasse Hallström, 2014
28 DE FEBRER

SUFRAGISTAS
Sarah Gavron, 2015
7 DE MARÇ

EN BANDEJA DE PLATA
Billy Wilder, 1966
14 DE MARÇ

A ESCOLLIR
21 DE MARÇ

G

 

FESTIVAL BARCELONA  
VISUALSOUND 2018 

 

PROJECCIÓ DE LA SECCIÓ COMPETICIÓ: 
FICCIÓ 
Projecció de les obres seleccionades de la cate-
goria de Ficció.
DIMARTS 6 DE MARÇ, A LES 19 h (1a part)
Centre Cívic Tomasa Cuevas
DIMECRES 7 DE MARÇ, A LES 19.30 h  
(2a part)
Casal de Joves Casa Sagnier

MÚSICA  

 

CONCERT YACINE & 
THE ORIENTAL GROOVE 

 

DIVENDRES 2 DE  FEBRER, a les 22 h
Yacine és el líder de Yacine & The Oriental Groove 
juntament amb el llaütista grec Yannis Papaioan-
nou. Completen la banda el turc Ertugrul al saxo, 
l’algerià amazic Massinissa Aït-Ahmed tocant el 
baix i la guitarra i Dani Clavera a la bateria.
Música d’aquí i de tot arreu, electrònica i folk al-
gerià; pop occidental, funk i melodies de Grècia, 
que creen un paisatge de sons llunyans i alho-
ra propers i en el qual no hi tenen cabuda ni els 
discursos fàcils ni els tòpics ja esgotats sobre la 
multiculturalitat.

G

G
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EXPOSICIONS  

 

CRISTALLERIES PLANELLS
 

DEL 22 DE DESEMBRE AL 23 DE GENER
L’exposició de Cristalleries Planell repassa la 
seva història, reviu la història d’una de les fàbri-
ques de vidre més importants d’Europa: Crista-
lleries Planell.
Quaranta dos anys treballant el vidre a les Corts. 
Una fàbrica que va començar l’any 1913 sota el 
nom de Planell y Borràs, Sociedad en Coman-
dita, amb 170 treballadors; que va arribar al seu 
màxim esplendor l’any 1943, quan l’empresa te-
nia trenta anys, amb 525 treballadors; i que va 
acabar tancant el 1955, dos anys després de la 
mort del seu propietari, Leopold Planell.

 

EL COSMOS
MANEL SÁNCHEZ LAMBIES

 

DEL 30 DE GENER AL 19 DE FEBRER
Mitjançant gotes d’oli sobre aigua, Manel Sán-
chez recrea el cosmos amb fotografies sorpre-
nentment poètiques i les associa amb pensa-
ments filosòfics de pensadors il·lustres.

 

25È ANIVERSARI DE L’ICC (INSTITUCIÓ 
CULTURAL DE LES CORTS)

 

DEL 20 DE FEBRER AL 19 DE MARÇ
L’exposició  sobre el 25è aniversari de la funda-
ció de la Institució Cultural de les Corts (ICC) en 
una retrospectiva de fotografies, pòsters i simi-
lars al voltant de la tasca cultural i artística que ha 
desenvolupat l’entitat en el districte de les Corts 
durant aquest quart de segle.
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SERVEIS UBICATS  
AL CENTRE CÍVIC  

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: 20 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 sen-
se pagament, d’acord amb els preus públics vi-
gents.

14

SESSIONS INFORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ 
Un dijous al mes sessions informatives.  
Inscripció prèvia al 012, 901 551 122 o  bcn.cat/treball

SESSIONS INFORMATIVES D’ACOLLIDA A PERSONES ESTRANGERES
Un dimecres al mes. 
Per informació i inscripció  625 177 743  o acollida3@bcn.cat

WIFI
De dilluns a dissabte  
de 10 a 14 i de 16 a 22 h

SERVEI D’EXPOSICIONS
Cessió gratuïta de l’espai d’exposició a 
artistes plàstics amateurs del districte i ciutat. 
També  fem exposicions de difusió, promoció 
i sensibilització.
Durada aproximada de les exposicions, 15 dies.

AUTOSERVEIS DE BEGUDES

ESPAI DE TROBADA I LECTURA
Un espai confortable per trobar-nos i llegir.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Cessió i lloguer de sales a entitats i 
col·lectius per actes oberts i gratuïts, o actes 
interns sense pagament, d’acord als preus 
públics vigents.

ALTRES SERVEIS

SERVEIS

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

 

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-les-
fera

 

GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

 

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

 

AGRUPAMENT ESCOLTA EL PI DE LES 
CORTS
Activitats i sortides per a nens i nenes de 6 a 17 
anys, tots els dissabtes de 16.30 a 19 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
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

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

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
Facebook: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 
Corts
twitter.com/CCLesCorts

 

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: 93 491 50 58
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 

ADREÇA HORARIS

MAPA

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

INFORMACIÓ ADICIONAL

Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

De dilluns a dissabte  
de 10 a 14 i de 16 a 22.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

bcn.cat/cclescorts 
facebook: centre cívic les corts
twitter.com/CCLesCorts

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

Districte de
les Corts
bcn.cat/lescorts

Av. D
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@BCN_LesCorts

MAPA

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

Mes informació a:
lameva.barcelona.cat/lescorts


