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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.

 

TEATRE
 

ANTAVIANA. Pere Calders
DISSABTES 14 i 21 D’ABRIL, a les 21 h
DIUMENGES 15 i 22 D’ABRIL, a les 18 h
Més informació a la pàg. 9

UNA HISTÒRIA CATALANA. Jordi Casanovas  
DISSABTES 5 i 12 DE MAIG, a les 21 h 
DIUMENGES 6 i 13 DE MAIG, a les 18 h
Més informació a la pàg. 9

PARAULA DE DONES. Maria Aurèlia Capmany 
DIVENDRES 25 DE MAIG, a les 19.30 h
Més informació a la pàg. 13

E

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
 

ENRIC MONTEFUSCO
DIVENDRES 20 D’ABRIL, a les 22 h
Més informació a la pàg. 11

G
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MATINAL INFANTIL
 

ZAQUIZAMÍ
DIUMENGE 8 D’ABRIL, a les 12 h
Més informació a la pàg. 7

 

MOSTRA DE FINAL DE CURS
 

DIVENDRES 29 DE JUNY, a partir de les 18 h
Mostra de les activitats dutes a terme pels 
alumnes dels tallers i per les entitats del Centre 
Cívic.

FORMACIÓ

INSCRIPCIONS 
A PARTIR DEL 12 DE MARÇ

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

• 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 16 D’ABRIL AL 25 DE JUNY
Grup A: dilluns de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 17 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
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 16 D’ABRIL AL 25 DE JUNY
Grup A: dilluns de 19 a 21 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 17 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
Grup B: dimarts de 10 a 12 h
Grup C: dimarts de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

DEL 18 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
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 18 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
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 18 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
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 17 D’ABRIL AL 26 DE JUNY
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  

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

 

CREA EL TEU FACEBOOK
 

17 D’ABRIL, de 19 a 21 h

Aprèn a crear i gestionar  
la teva xarxa social
Professional: Angel Verdaguer

 

TÒNICS I AIGÜES FLORALS 
 

8 DE MAIG, de 19 a 21 h
Elabora el teu tònic i les  
teves aigües florals amb  
materials naturals
Professional: Laura  
González Tinoco

G

 

TÈCNICA VOCAL
 

29 DE MAIG, de 19 a 21 h
Connexió entre la veu i el cos,  
recerca de la pròpia veu i  
alliberament de tensions
Professional: Maria Antònia  
Salas Brunet

 

ANGLÈS PER VIATJAR
 

19 DE JUNY, de 19 a 21 h
Nocions bàsiques d’anglès  
per poder moure’s pel món  
sense por
Professional:  
Sofia Berlot

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 els canvis o desordres del nostre orga-
nisme, 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 medi-
ca als aparells, els òrgans i les especialitats prin-
cipals de la medicina actual.
Professional: Jordi Garriga, metge cirugià

AVENÇOS EN PELL I TRAUMA
19 D’ABRIL

LA MEDICINA DEL FUTUR
17 DE MAIG

SEGURETAT CLÍNICA
14 DE JUNY

G
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TALLERS DE LES ENTITATS  

 

CENTRE OBERT LES CORTS - SANTS
ACTING LES CORTS

 

Divendres de 17.30 a 19.30 h
El teatre neix quan l’ésser humà descobreix que 
es pot veure a si mateix i, a partir d’aquest des-
cobriment, comença a inventar altres maneres 
de fer. Mirant-se comprèn el que és, descobreix 
el que no és i imagina el que pot arribar a ser. 
L’ésser humà és l’únic ésser capaç d’observar-se 
en un mirall imaginari. L’espai estètic que ofereix 
el teatre proporciona aquest mirall imaginari on 
poder anar treballant tots els aspectes impor-
tants segons les necessitats dels infants, sem-
pre en pro de la cohesió de grup, el treball de 
la pròpia estima i la superació de les dificultats 
personals.
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 / 934 908 514

 

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. 
26 D’ABRIL
24 DE MAIG
21 DE JUNY
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122 o a  
https://treball.barcelonaactiva.cat/

 

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 20 d’abril. Per a més informació, truqueu al 
telèfon 932 916 462 o contacteu a l’a/e: 
cctomasacuevas@progess.com

Amb el suport de: La Caldera

MATINALS INFANTILS  

Aforament: 164 persones
 

ZAQUIZAMÍ
 

DIUMENGE 8 D’ABRIL, a les 12 h
Cia. Roberto G. Alonso

Zaquizamí és un espectacle vitalista on joguines i 
andròmines abandonades en unes golfes o tras-
ter cobren vida, busquen noves oportunitats i fan 
dels seus defectes virtuts. Un cant a la diversitat, 
a la solidaritat i a l’esperit de superació.

El nostre zaquizamí, el de la nostra història, és al 
fons del passadís. Té tres prestatges mal posats, 
una porta amb pany i clau i un endoll que no fun-
ciona. Cada cop que es tanca el llum s’hi fa una 
festa i els seus habitants, els que no es veuen 
però hi són, comencen a viure, a jugar i a somiar 
quan es pensen que no els senten.

Psssssss… No feu soroll, que no sàpiguen que 
ho sabeu!

G
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ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI
 

DIUMENGE 6 DE MAIG, a les 12 h
El que em queda de teatre
Plaça de Comas
Per a tots els públics. Arts de carrer.

Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire venedor 
d’elixirs miraculosos que recorre pobles i fires 
presentant els seus invents i els seus fenòmens.

Amb el seu carro ple d’andròmines ens presenta 
la bella dama, que de tant de menjar escaiola es 
va convertir en au i a qui propulsarà en el divertit 
número del canari canó, o el simi que va recollir a 
Borneo i a qui ha ensenyat a fer trucs de màgia.

No ho dubtin ni un moment. Passin i vegin, i des-
cobreixin els secrets de Mr. Stromboli!

 

DONEM-LI UNA VOLTA AL MÓN
 

DIJOUS 21 DE JUNY, a les 18 h
Xiula
Plaça de Comas
Espectacle per a tota la família

Els quatre músics de Xiula viatgem pel món vivint 
aventures i experimentant emocions, i com no!, 
apareixem a la teva festa. I és aquí on esdevindrà 
el moment únic i irrepetible de celebrar, ballar i 
compartir.

Donem-li una volta al món és el nom i el leitmo-
tiv de l’espectacle en el qual transversalment 
es viuen valors i emocions. Proposem compar-
tir, conviure, explorar, estar presents i estimar 

 

l’entorn, la societat i el planeta, sempre rient i 
gaudint!

L’espectacle és fresc, atrevit i canyeru. No deixa 
indiferent. Fem interactuar a tothom qui es deixa 
i cantem el nostre gran hit ,Verdura i peix, en 
aquest fabulós viatge camí de l’Himalàia.

En l’espectacle es combina música, dinàmiques, 
jocs i sentit de l’humor per fer participar i ballar 
petits i grans.

TEATRE 

Entrada general: 4,50 €
Aforament: 164 persones
Venda anticipada d’entrades: de dimarts a 
dijous de 18 a 20 h

 

CÒCTELS EN ESCENA
 

DISSABTES 14 I 21 D’ABRIL, a les 22.30 h
DISSABTES 5 i 12 DE MAIG, 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
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ANTAVIANA 
 

DISSABTES 14 i 21 D’ABRIL, a les 21 h
DIUMENGES 15 i 22 D’ABRIL, a les 18 h

De: Pere Calders
Companyia: Rialles de les Corts
Direcció: Rosa Orive
Durada: 1 hora i 45 minuts

“Una vegada, un nen  
que es deia Abel, es va  
inventar una paraula  
nova... Antaviana.  
An-ta- vi-a-na”

Antaviana és una adapta- 
ció teatral de diversos  
contes de Pere Calders 
(Barcelona, 1912-1994) feta per la companyia 
Dagoll Dagom amb música de Jaume Sisa. Es va 
estrenar el 16 de setembre de 1978 al Villarroel 
Teatre de Barcelona.

En els contes, Pere Calders crea un realisme 
màgic que dona lloc a confusions divertides i 
permeten, amb ironia, fer crítiques o comentaris 
incisius de la realitat.

 

UNA HISTÒRIA CATALANA 
 

DISSABTES 5 i 12 DE MAIG, a les 21 h
DIUMENGES 6 i 13 DE MAIG, a les 18 h

De: Jordi Casanovas
Companyia: Lapsus Teatre
Direcció: Montserrat Llucià 
Durada: 1 hora i 50 minuts
Obra recomanada per a majors de 16 anys.

Un relat que recorre vint anys de la història del 
nostre país, aproximadament des de l’inici de la 
Transició fins a la Barcelona postolímpica. Amb 
dues línies argumentals. 

La primera ens situa 
en un poble mig aban-
donat, perdut en una 
muntanya dels Pirineus. 
Allà una família resis-
teix, aïllada de la resta 

E

E

 

de veïns, les pressions per vendre la terra. Una 
família caiguda en desgràcia i amb una llegenda 
al darrere: la pràctica de la bruixeria.

La segona línia argumental ens situa al barri de la 
Mina, a la perifèria de Barcelona, i relata l’ascens 
meteòric d’un noi que passa de vendre heroïna 
i robar cotxes a convertir-se en un empresari 
de dubtosa legalitat i a acabar com a propietari 
d’una immobiliària agressiva i ambiciosa.

Totes dues històries s’entrelliguen i barregen per 
acabar pintant un fresc de Catalunya 

 

ARSÈNIC I PUNTES DE COIXÍ 
 

DIMARTS 19 DE JUNY, a les 19 h

De: Joseph Kesselring
Companyia: Mou-te Teatre
Direcció: Montserrat Llucià 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Dues tietes encantadores,  
sempre disposades a confortar  
els vellets sense família que  
truquen a la seva porta. 

La seva neboda. Descobrirà el seu peculiar sentit 
de la caritat. Una família, a la qual «la bogeria 
persegueix».

 

EL VIATGE 
 

DIVENDRES 8 DE MAIG, a les 19 h

Creació i direcció: Julia Abalde i Omar Rueda
Companyia: Centre Obert les Corts
Durada: 50 minuts

Les transicions mai no són senzilles, i menys 
quan ens referim a deixar enrere l’aspecte que 
desperta més afecció en l’ésser humà: la família. 
L’entrada d’una nova nena al centre d’acollida
destaparà una veritat  
molt incomoda.

G

G
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AUDIOVISUALS 

 

CINEMA PER A ADULTS 

DIMECRES, a les 17 h

UNA CITA EN EL PARQUE
Joel Hopkins, 2017
4 D’ABRIL

SIN PERDÓN
Clint Eastwood, 1992
11 D’ABRIL

CAROL
Todd Haynes, 2015
18 D’ABRIL

CANTANDO BAJO LA LLUVIA
Stanley Donen, Gene Kelly, 1952
25 D’ABRIL

ME SIENTO REJUVENECER
Howard Hawks, 1952
2 DE MAIG

EL SR. HENRI COMPARTE PISO
Ivan Calbérac, 2015
9 DE MAIG

G

LO QUE DE VERDAD IMPORTA
Paco Arango, 2017
16 DE MAIG

LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT
Jacques Demy, 1967
23 DE MAIG

PHILOMENA
Stephen Frears, 2013
30 DE MAIG

LAURA
Otto Preminger, 1944
6 DE JUNY

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Álex de la Iglesia, 2017
13 DE JUNY

A ESCOLLIR
20 DE JUNY
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MÚSICA 

 

ENRIC MONTEFUSCO
 

DIVENDRES 20 D’ABRIL, a les 22 h

Va ser durant molts anys part d’un tot. Ara ell és 
el tot.

Enric Montefusco (Barcelona, 1977) va lide-
rar Standstill entre el 1997, quan es va formar 
aquesta banda de hardcore en l’underground de 
Barcelona, fins al 2015, quan van anunciar a la 
seva pàgina web que feien una aturada. Només 
un any després, Montefusco va tornar a aparèi-
xer amb dos projectes en solitari: el seu disc 
Meridiana, que ara ens presenta, i Tata mala, un 
espectacle que es va presentar al Grec 2016 on 
treballava amb dos coneguts del Barcelona Dis-
tricte Cultural: Los Corderos (que al costat de Za! 
van presentar Afasians el 2017) i Sònia Gómez, 
de qui l’any passat vam poder veure Mi madre 
y yo.

Enric Montefusco va néixer a la Meridiana. I el 
barri el va marcar, però no tant per allò que li va 
oferir, sinó pel rebuig que li va provocar: sabia 
que no volia acceptar el model de vida que li arri-
bava a través de la família, l’escola i la televisió, 
encara que va trigar un temps a trobar el camí 
que faria seu. Va estudiar Econòmiques perquè 
no se li va ocórrer una opció millor, va treballar 
en un banc, perquè era el que se suposava que 
havia de fer. I en les seves estones lliures es de-
dicava a allò que de veritat li agradava, la mú-
sica. Les primeres cançons, molt inspirades en 
Bad Religion, els primers concerts, les primeres 

 

gires... Fins que es va adonar que la música no 
era el hobby, que era la seva vida... i va deixar la 
feina per poder dedicar-s’hi.

El primer disc amb Standstill va ser The tide 
(1998), l’últim va ser Dentro de la luz (2013); i, 
al mig, sis discos més: Standstill (2004) va ser el 
primer en què van cantar en castellà i el primer 
en què van provar la força de les lletres escrites 
per Montefusco.

 

OMINIRA
 

DIVENDRES 4 DE MAIG, a les 22 h

Ominira és un projecte musical de dub & afrobeat 
electrònic que va néixer a Barcelona al principi 
del 2016 amb la intenció de crear una fusió mu-
sical nova i refrescant tot defensant els valors de 
l’ecologisme i fomentant el respecte pel medi 
ambient. Després d’un intens i ininterromput 
període d’actuacions en esdeveniments com La 
Mercè, el Primavera als Barris, el Peacock Fes-
tival, el Munay Festival o el Festus Festival, van 
obtenir el primer premi del jurat i el premi del pú-
blic al festival BROT 2017. El grup actualment ja 
ha celebrat més de 40 concerts a Andorra, Cata-
lunya i el País Basc i es troba en procés d’edició 
del seu primer àlbum, MAMA, que es publicarà el 
març del 2018. 
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EXPOSICIONS 

 

GUIA TURÍSTICA SENTIMENTAL
 

DEL 5 AL 30 D’ABRIL
“Guia turística sentimental” és un treball elabo-
rat conjuntament amb el Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya. Aquesta exposició és 
una guia que recorre dotze ciutats de nou paï-
sos diferents. Inicialment es va crear com un 
recurs web i amb el temps va esdevenir expo-
sició. És una eina útil per als viatgers, ja que hi 
trobaran el costat més emocional i proper de les 
ciutats descrites pels seus antics habitants. Per 
moltes d’aquestes persones anar a viure a una 
altra ciutat ha fet deixar enrere moltes vivències 
en carrers, restaurants, mercats i botigues, que 
formaven part de la seva vida. “Guia turística 
sentimental” vol fer visibles les sensacions dels 
seus protagonistes i recuperar aquest patrimoni 
personal perquè serveixi per a futurs viatgers.

 

PERCEPCIÓ SENSORIAL DE LLIBERTAT 
EMOCIONAL
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

 

DEL 2 AL 29 DE MAIG
Les pintures que l’artista exposa contenen tot el 
seu aprenentatge acumulat a través dels anys, 
però estan impregnades de senzillesa i llibertat i 
plenes de motivacions i bones sensacions. Juan 
Antonio Fernández va guanyar el primer premi al 
50è concurs de pintura ràpida del Centre Cívic 
Tomasa Cuevas el 2016.

 

UN LLARG RECORREGUT ENTRE ELS MEUS 
PAISATGES I FIGURES 
SILVIA ARMESTO  

 

DEL 30 DE MAIG AL 21 DE JUNY
Des de la meva visió pictòrica de referent figu-
ratiu-expressionista s’estableixen llaços d’unió 
amb un llenguatge carregat d’expressions poèti-
ques des del contingut del dibuix.

LLETRES 

 

PRIMAVERA LITERÀRIA 
 

1A EDICIÓ DEL PREMI DE RELATS CURTS 
DEL CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS -  
LES CORTS

Participació
Poden participar en aquest premi totes les per-
sones majors de 18 anys.

Requisits per participar-hi
Els treballs que optin al premi han de ser inèdits, 
de creació pròpia i que no hagin estat premiats 
anteriorment. 
Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: 
català o castellà.
Cada participant podrà presentar com a màxim 
dos treballs, que remetrà per separat.

Temàtica
La temàtica és lliure.
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Presentació dels treballs
Els relats han de tenir una extensió màxima de 
dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra 
“Arial” 12. Els folis cal que s’hagin redactat per 
una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

Lliurament dels treballs
Opcions de lliurament:
• Presencialment o per correu postal al Centre 

Cívic Tomasa Cuevas, al carrer de Dolors Mas-
ferrer i Bosch, 33 (08028) Barcelona. 

 El relat original ha de dur escrit el pseudònim 
de l’autor o autora. Ha d’anar acompanyat 
d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran 
de fer constar el pseudònim i les dades per-
sonals de l’autor o autora (nom i cognoms, 
adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i 
codi postal).

• Per correu electrònic enviant-ho a: 
 dinamització.tomasacuevas@progess.com
 S’ha d’enviar un missatge electrònic per a ca-

dascun dels relats presentats. A l’assumpte 
cal escriure-hi el pseudònim. Al text del mis-
satge caldrà fer-hi constar: el títol, el pseu-
dònim, la categoria, el nom i els cognoms de 
l’autor o autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça 
electrònica, la ciutat i el codi postal. S’haurà 
d’adjuntar el relat, en el qual s’indicaran el títol 
i el pseudònim.

Els treballs es poden presentar del 17 d’abril al 
17 de maig de 2018, dins l’horari del Centre Cívic 
Tomasa Cuevas - Les Corts: de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h i dissabtes de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el divendres 
25 de maig a les 20 h, a l’acte d’homenatge a 
Maria Aurèlia Campany.

El jurat
El jurat estarà format per una persona vinculada 
directament al teixit associatiu del Centre Cívic 
Tomasa Cuevas - Les Corts, i per una altra per-
sona relacionada professionalment amb el món 
de les lletres.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats 
que no s’ajustin a les bases; escollir-ne les per-
sones guanyadores; declarar desert o compartit 
qualsevol dels premis; donar les mencions hono-
rífiques que considerin oportunes, i dirimir qual-

sevol eventualitat no prevista en les bases. Totes 
les decisions seran inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en 
compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un 
llenguatge no sexista i un tractament dels rols de 
gènere no estereotipat.

Premis
S’atorgarà un primer premi de 400 € i un segon 
premi de 200 € (Els imports dels premis estaran 
subjectes a les retencions establertes segons la 
normativa vigent). 

Altres condicions
Les obres premiades quedaran en poder dels or-
ganitzadors, que es reserven el dret de publicar-
les en format electrònic o paper. Els relats pre-
miats es penjaran als webs dels organitzadors.
El fet de participar en el premi literari pressuposa 
l’acceptació d’aquestes bases.

Organitzen:
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts i Punt 
d’Informació Juvenil Les Corts

 

PARAULA DE DONES: MARIA  
AURÈLIA CAPMANY, 100 ANYS 

 

DIVENDRES 25 DE MAIG, a les 20 h
Mala Memòria. Records de Maria Aurèlia Ca-
pmany i Farnés. Trets dels seus dos llibres au-
tobiogràfics Mala memòria i Això era i no era. I 
que, com ella explica, no són només els seus. 
Diu: ¡Que plena de gent és la teva vida! I ha tantes 
veus, tants rostres, tantes voluntats triomfants o 
frustrades que tens la impressió d’haver entrat en 
una ciutat desconeguda.
A càrrec de Lapsus
Per donar suport a l’acte, es farà una exposició 
fotogràfica sobre l’autora.

 

E
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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.
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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: @CCTomasaCuevas

 

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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ADREÇA

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

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
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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


