Tomasa Cuevas – Les Corts

Centre Cívic Tomasa Cuevas Les Corts

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
Juliol-setembre 2018
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ACTIVITAT GRATUÏTA

ACTIVITATS DESTACADES
SOPAR A LA FRESCA

TEATRE

DIVENDRES 20 DE JULIOL, a les 21 h
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
Sopar popular per als usuaris/àries dels centre
i veïns/es del barri. Es podrà comprar tiquet
pel sopar o bé portar-te la teva carmanyola.
Nosaltres hi posem la beguda i la gresca!
Tiquet sopar: a partir del 16 de juliol al PIJ
(Punt d’Informació Juvenil)

ANTAVIANA. Pere Calders
DISSABTE 15 DE SETEMBRE, a les 21 h
DIUMENGE 16 DE SETEMBRE, a les 18 h
Més informació a la pàg. 8

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
DIVENDRES 21 DE SETEMBRE,
de 18 a 20 h
Tarda d’esport i jocs
de taula al carrer

ESPECTACLE AERI
PLANETA AIRE
DISSABTE 21 DE JULIOL, a les 21.30 h
Obra de final de curs dels alumnes d’acrobàcies
aèries.
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FORMACIÓ
INSCRIPCIONS
A PARTIR DE L’11 DE JUNY
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

NORMATIVA
• Abans de fer una inscripció en línia, has de
saber que la inscripció és nominal. Amb les
teves dades no es pot inscriure una altra persona.
• Es pot fer un canvi de taller o d’horari abans
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’iniciar la primera sessió.
• Per a tots aquells tallers que s’hagin d’anul·lar
perquè no tenen un nombre mínim de participants, es farà la devolució íntegra a les persones inscrites amb la mateixa forma de pagament.

• Un cop començats els tallers, no es retornaran els diners de la inscripció.
• Aquelles 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 pèrdua de material personal i d’objectes de valor
(econòmic o emocional).
• No està permesa l’entrada d’animals ni bicicletes al centre cívic.
• No es pot menjar ni beure a les sales.
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CAMPUS AERI

INTENSIU D’ANGLÈS

TRAPEZI I TELES

ANGLÈS PER VIATJAR

Taller intensiu d’acrobàcies aèries amb trapezi
i teles. Cada setmana és durà a terme una
disciplina.
Professionals: Alejandro Lento i Keops Guerrero

Setmana intensiva per aprendre nocions
bàsiques de l’anglès per poder moure’s pel món
sense por.
Professional: Idiomes Tarradellas

DEL 2 AL 13 DE JULIOL
Grup A: de dilluns a divendres, d’11 a 13 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 2 AL 6 DE JULIOL
Grup A: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h
Places màximes: 20
Preu: 49,73 €

DEL 2 AL 13 DE JULIOL
Grup B: de dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

INTENSIU D’ACROBÀCIES
Taller intensiu que combina trapezi i teles.
Professionals: Alejandro Lento i Keops Guerrero
DEL 17 AL 21 DE SETEMBRE
Grup A: de dilluns a divendres d’11 a 13 h
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €
DEL 17 AL 21 DE SETEMBRE
Grup B: de dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €
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MONOGRÀFICS

TALLERS DE LES ENTITATS

G

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

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

DESCOBRIM EL CINEMA
10 DE JULIOL, de 19 a 21 h
Aprendrem a analitzar les pel·lícules per ser més
conscients de com interpretem el cinema.
Professional: La Trama Cultura

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
CÒCTELS SENSE ALCOHOL
17 DE JULIOL, de 19 a 21 h
Aprèn a fer deliciosos còctels sense alcohol.
Professional: Sara Bobadilla

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
TÈCNICA VOCAL II

Un dijous al mes, a les 10 h sessions
informatives.
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122 o a
https://treball.barcelonactiva.cat/

18 DE SETEMBRE,
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
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
DANSA

El termini per a la recepció dels projectes serà
fins al 15 de setembre. Per a més informació, truqueu al telèfon 932 916 462 o contacteu a l’a/e:
cctomasacuevas@progess.com

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES
DE DANSA

Amb el suport de: La Caldera

Dins del projecte de suport a la creació del centre, oferim residències de dansa en període de 3
a 6 mesos. Aquestes residències podran modificar-se segons el projecte presentat i les necessitats del centre i la disponibilitat dels espais.

ARTS URBANES
URBAN ARTS

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.

DIVENDRES 6 DE JULIOL, a les 17.30 h
Skate Parc / Jardins d’Áurea Cuadrado
Tarda d’arts urbanes amb competició d’skate,
batalla de galls i gallines, exhibició de rollers,
freestyle i concert d’Anarkattack.

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.

CABARET HOP 2018
DISSABTE 7 DE JULIOL, a les 19.30 h
Jardins de les Infantes
V Edició del Cabaret de Danses Urbanes. Mostra
de peces curtes de dansa urbana a l’aire lliure.
Activitat emmarcada al HOP18, 8es Trobades de
dansa i cultura urbana.
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DJAMMAL
Serà el mestre de cerimònies del Hop Cabaret.
Clown on Popping és el mític xaval dolentot del
barri, el que va de guai. Ser guai és part vital de
la seva excèntrica comèdia que és, ingènuament
atrevida, gamberra, de tant en tant provocadora.

LEFTOVERS presenta ROUTE 666
Un grup d’amics estan fent un road trip pels Estats Units, concretament a la Route 491 antigament coneguda com la Route 666 o la carretera
maleïda o del dimoni. És de nit i sembla que estan bastant perduts i hauran de fer una parada
tècnica en el primer bar que trobin. Desafortunadament, el bar on acabaran és la pitjor de les
seves destinacions… en sortiran vius?

DESCONEKT-A2 presenta NINJA BREAKS
Un espectacle amb aires orientals on el Breaking
(Breakdance), conjuntament amb altres estils de
danses urbanes, se submergeix en la cultura japonesa i l’art místic shinobi i s’hi uneix en perfecta harmonia.
CIA THE JOKERZ presenta A Risas
A Risas és una crítica reflexiva dels papers que
interpretem en la societat, juguen amb la por, la
ira, l’amor, el seny i la bogeria. La personalitat i
el comportament social posats al revés. Quantes caretes portes posades? La companyia The
Jokerz, guardonada amb el primer premi del festival de carrer Hop Sant Andreu 2016, són ballarins de diferents disciplines però grans referents
de l’escena Krump internacional.

Intèrprets:
Marcos Elvira,
May Pericet i
Andy Nieto.

PHILIPPE PERIACARPIN presenta
LA DIMENSIÓ DESCONEGUDA
Obrim una porta amb la clau de la imaginació.
Darrere hi trobarem una altra dimensió, una dimensió de so, una dimensió de visió, la dimensió de la ment. Estem entrant en un món diferent
de somnis i idees. Estem entrant en la dimensió
desconeguda.
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TEATRE

CIA NOUVAS presenta MOVO
Em moc des de l’exterior a l’interior, tot s’unifica.
Un joc d’identitat que ens connecta amb la nostra
part animal. La companyia, formada per ballarins
de Barcelona, va ser fundada el 2013 sota la direcció del coreògraf i ballarí Kiko López. Nouv@s
treballa el seu estil propi amb la influència de les
danses urbanes, contemporànies i tribals. Guanyadors del Certamen internacional “The Best On”
Lleida, amb la peça “DJAMA“.

Entrada general: 4,50 €
Aforament: 164 persones
Venda anticipada d’entrades: de dimarts a
dijous de 18 a 20 h
CÒCTELS EN ESCENA
DISSABTE 15 DE SETEMBRE, a les 22.45 h
Per a aquesta nova temporada de teatre hem
decidit 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.

Intèrprets:
Miriam Salvador,
Esther Calderon i
Anna Asensio.

ANTAVIANA

OM RASA presenta EN RELACIONADOHM
Els ballarins, a través de la dansa del Krump,
Partnering, Floorwork, treballen diferents emocions, personalitats i expressions. L’agressivitat
pot estar en harmonia amb pur amor? Com
l’atenció pot ser manipulada amb dubte? Com
2 persones sense prejudicis poden crear judici?
Preguntes i respostes en moviment.
Coreògraf: Arias Fernández
Ballarins: Miriam Salvador, Kenya Sauer, Alba
Tetuá, Alba Foix, Emma Dakota, Irene Iby, Arias
Fernández, Manel Aguayasca.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE, a les 21 h
DIUMENGE 16 DE SETEMBRE, 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 adaptació 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.
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AUDIOVISUALS

MÚSICA

G

G

CINEMA PER A ADULTS

LA MULATA

DIMECRES, a les 17 h

DIVENDRES 13 DE JULIOL, a les 21.30 h

Cicle de cinema per a adults amb la millor selecció de clàssics del cinema.

Plaça de Comas
La Mulata recluta músics de diferents punts de
Catalunya: és una macedònia tropical catalana
però que no pensa únicament en la música. Combatre l’alienació requereix ser sensible als temps
que vivim, i La Mulata ho fa amb caràcter alegre
i desenfadat a través de lletres amb perspectiva
crítica i llenguatge no sexista. Aquestes són les
valuoses armes que serviran per vèncer el temut
“perrea” i el malvat “sin ti no puedo vivir”.
Actualment La Mulata està formada per nou músics que provenen d’estils molt diferents: clàssica, rumba, pop, big band, cobla, punk-rock, hiphop, folk metal, txaranga i cultura popular.

4 DE JULIOL, a les 17 h
11 DE JULIOL, a les 17 h
18 DE JULIOL, a les 17 h
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SERVEIS UBICATS
AL CENTRE CÍVIC

EXPOSICIONS

SERVEIS
REFUGIATS

CASAL DE JOVES

Veure programació pròpia
SESSIONS INFORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

Un dijous fotogràfica
al mes sessions
Exposició
sobreinformatives.
la visita que alguns
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Inscripció
prèvia
al 012, 901
551March
122 ovan
bcn.cat/treball
dels
alumnes
de l’Institut
Ausiàs
fer a
Veure programació pròpia
un camp de refugiats a Tessalònica (Grècia)

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

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

ALTRES SERVEIS

AUTOSERVEIS DE BEGUDES

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

WIFI I OLIS
ALLS
JAVIER
GARGALLO
De dilluns
a dissabte
de 10 a 14 i de 16 a 22 h

DEL 4 AL 28 DE SETEMBRE
Pintor underground de Santa Coloma de GrameSERVEI D’EXPOSICIONS
net que ha viscut sempre al marge del sistema
Cessió gratuïta de l’espai d’exposició a
vivint per a l’art i de l’art, en total llibertat.

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.
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
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ENTITATS RESIDENTS

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

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

AMPA CEIP LES CORTS
Informació: 93 491 50 58
info@ampaceiplescorts.es
xtec.cat/ceiplescorts/

ADREÇA

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

GREC, GRUP DE RECERQUES
Dolors Masferrer
ESPELEOLÒGIQUES LES CORTS. AEEC
Informació i trobada els dijous de 20 a 08028
21.30 hBarcelona
Tel.
93 291 64 6
Informació: formació@aeec.cat. grec@aeec.cat

GRUP TEATRE RIALLES DE LES CORTS
Grup de teatre

INFORMACIÓ
INFORMACIÓ ADDICIONAL

LAPSUS TEATRE
Grup de teatre

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

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

HORARIS

CENTRE CÍVIC D

Adaptat per a pe

GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de
16 a
Districte
de
22.30 h. Dissabte i diumenge adaptat ales
lesCorts
activitats previstes.
bcn.cat/lescorts

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

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Facebook: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les
Corts
@CCTomasaCuevas

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.
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ADREÇA
ADREÇA

HORARIS

INFORMACIÓ ADICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

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

De dilluns a dissabte
CENTRE CÍVIC DE LES CORTS
de 10 a 14 i de 16 a 22.30 h
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
CENTRE
CÍVIC TOMASA CUEVAS - LES CORTS
08028
Barcelona
Dolors
Masferrer
Tel.
93 291
64 62 i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62

Districte de
les Corts

bcn.cat/lescorts
@BCN_LesCorts

Mes informació a:
lameva.barcelona.cat/lescorts

