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LA TEMPESTA

DISSABTES 6 i 13 D'OCTUBRE i 10 i 17 
DE NOVEMBRE, a les 21 h

DIUMENGES 7 i 14 D'OCTUBRE i 11 i 18 
DE NOVEMBRE, a les 18 h

Més informació a la pàg. 12

TOT ÉS MAR

DEL 5 AL 27 DE NOVEMBRE
Col·lectiu Arte Sin Fronteras 

Més informació a la pàg. 16

BANDA SIMFÒNICA DE LES CORTS

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE, A LES 19 h
Més informació a la pàg. 15

POETES DE LA MEDITERRÀNIA

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE, a les 20 h 

Més informació a la pàg. 14

EIX TEMÀTIC

EIX TEMÀTIC: EL MAR 

El mar amb les seves formes i viatges serà l'eix temàtic d'aquest trimestre, que abordarem des 
de diferents perspectives, tant escèniques, pictòriques com emocionals. 



3

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

L'Institut de Cultura 

de Barcelona posa a 

l'abast de la ciuta-

dania i dels centres 

de proximitat, com 

els centres cívics, 

una programació de companyies i grups de 

qualitat, amateurs en vies de consolidar-se i 

professionals, amb una varietat de llenguatges 

artístics. No us perdeu l'oportunitat de viure 

aquests espectacles i connectar amb els i les 

artistes, amb qui podreu tenir una petita 

conversa quan acabi l'espectacle.

 

TEATRE
 

FESTA DE BALLS PER SALVAR EL MÓN
DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE, a les 21 h
Més informació a la pàg. 13

BARCELONA (CONTRA LA PARET)
DISSABTE 1 DE DESEMBRE, a les 21 h
Més informació a la pàg. 14

 

CONCERT
 

XARIM ARESTÉ
DIVENDRES 26 D'OCTUBRE, a les 22 h
Més informació a la pàg. 15

BALKAN PARADISE ORCHESTRA
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE, a les 22 h
Més informació a la pàg. 15

 
MATINAL INFANTIL

 
PETITS PRÍNCEPS 
DIUMENGE 21 D'OCTUBRE, a les 12 h 
Més informació a la pàg. 11

30 ELEFANTS SOTA UN PARAIGUA
DISSABTE 15 DE DESEMBRE, a les 11.30 i 

a les 12.30 h
Més informació a la pàg. 12



FORMACIÓ

INSCRIPCIONS 

A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE

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

Ÿ 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.

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

Ÿ En cas que la persona es doni de baixa en 
un taller inscrit, haurà de noti�car-ho 
abans d'iniciar la primera sessió.

Ÿ Per a tots aquells tallers que s'hagin 
d'anul·lar perquè no tenen un nombre 
mín im de part ic ipants, es farà la 
devoluc ió ín tegra a les persones 
inscrites amb la mateixa forma de 
pagament.

Ÿ Un cop començats els tallers, no es 
retornaran els diners de la inscripció.

Ÿ Aquelles persones que estiguin a l'atur 
tindran un descompte del 50% en el preu 
d'un taller al trimestre. Han de fer la 
inscr ipc ió presencia l i  apor tar la 
documentació següent: vida laboral i 
empadronament.

Ÿ Es recuperaran les sessions perdudes 
per causes alienes a l'usuari.

Ÿ El centre declina tota responsabilitat per 
pèrdua de material personal i d'objectes 
de  valor (econòmic o emocional).

Ÿ No està permesa l'entrada d'animals ni 
bicicletes al centre cívic.

Ÿ No es pot menjar ni beure a les sales.
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TALLERS

 

 

 

 

 

TRAPEZI 

CREACIÓ ESCÈNICA

TELES 

CIRC PER A INFANTS 

SWING! 

 

 

 

 

 

Taller d'acrobàcies aèries amb trapezi. 
Professional: Alejandro Lento i Keops Guerrero

DEL 15 D'OCTUBRE AL 17 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 12 a 14 h
Grup C: dimarts de 19 a 21 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

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

DEL 17 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup A: dimecres de 12 a 14 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

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

DEL 15 D'OCTUBRE AL 17 DE DESEMBRE
Grup A: dilluns de 19 a 21 h
Places màximes: 10

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup B: dimarts de 10 a 12 h
Grup C: dimarts, de 17 a 19 h
Places màximes: 10

DEL 17 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup D: : dimecres de 10 a 12 h
Places màximes: 10

Preu: 99,46 €

Taller que té l'objectiu de gaudir i ensenyar diver-
ses arts del circ, a través de les disciplines de 
malabars, acrobàcia i equilibris sobre objectes.
Professional: Associació Tub d'Assaig.

DEL 17 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup A (Cicle Inicial de Primària): 
dimecres de 16 a 17 h
Grup B (Cicle Mitjà de Primària): 
dimecres de 17 a 18 h
Grup C (Cicle Superior 
de Primària) : dimecres 
de 18 a 19 h
Places màximes: 16
Preu: 49,73 €

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: Swing Les Corts

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
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 €



 

 
 

ESTIRAMENTS I RELAXACIÓ 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA, 
MEMÒRIA I PSICOMOTRICITAT

MINDFULNESS: TÈCNIQUES 
DE RESPIRACIÓ RELAXACIÓ I ATENCIÓ 

 

 
 

Espai per connectar amb el nostre cos i la seva 
veu. A les classes es combina la kinesiologia 
amb microestiraments per moure la musculatu-
ra i articulacions de manera relaxada i dolça afa-
vorint l'escolta del cos per reconèixer els seus 
bloquejos i així donar una consciència més am-
pla de les seves possibilitats. 

Professional: Karina Amato

DEL 17 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE
Grup A dimecres de 14.30 a 15.30 h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 €

Diverses tècniques senzilles i divertides ens aju-
daran a millorar i mantenir en forma la memòria, 
l'atenció, la percepció, el llenguatge, el càlcul i to-
tes les funcions de la intel·ligència. També treba-
llarem l'orientació espacial i temporal. Ens basa-
rem en els principis de plasticitat cerebral per 
crear noves connexions cerebrals.

Professional:  Esther Burgos

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DESEMBRE
Grup A: dimarts de 11.30 a 12.30h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 €

Mitjançant pràctiques de chi kung, correcció pos-
tural, estiraments i moviments senzills reforçarem 
la densitat i resistència dels nostres ossos i grups 
musculars. I ajudarem a combatre el procés d'en-
velliment i desgast. 

Profesional: Esther Burgos

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup A: dimarts de 12.30 a 13.30 h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 €

Tècniques de respiració, relaxació i atenció plena 
ens ajudaran a combatre estats d'angoixa, 
estrès, ansietat, insomni, depressió i d'altres ma-
lestars. Trobarem pautes personals per autoges-
tionar-nos d'una manera més e�cient i gaudir de 
la vida quotidiana.

Professional: Esther Burgos

DEL 16 D'OCTUBRE AL 18 DE DESEMBRE
Grup A dimarts de 14.30 a 15.30 h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 €
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ESTIRAMENTS I MANTENIMENT OSSI
 



 

 

 

 

 

 

OLIS I PLANTES NATURALS

LA CLAU ÉS MEVA: 
DRETS HUMANS AL FINAL DE LA VIDA

DONES, PODER I CIUTADANIA

 

 

 

 

 

 

13 DE NOVEMBRE, de 19 a 21 h
Aprendrem a fer preparats amb plantes i 
n'extraurem olis naturals per nodrir la pel.

Professional: Laura Gonzàlez

11 DE DESEMBRE, de 19 a 21 h
Parlarem dels drets humans al �nal de la vida per 
re�exionar sobre les bones i les males morts.

Professional: Isabel Alonso 
(Asc. Dret a Morir Dignament Catalunya)

20 DE NOVEMBRE, de 19 a 21 h
Quin paper juguen les dones com a agents 
polítics? Té a veure el masclisme amb els 
poders fàctics? Quina relació hi ha entre la 
igualtat de gènere i el concepte de ciutadania? 
Abordarem el pensament polític des d'una 
perspectiva de gènere i aprendrem com podem 
participar activament en la vida pública.

Professional: Trama
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RISOTERÀPIA
  

30 D'OCTUBRE, de 19 a 21 h
Amb la força de la rialla intentarem combatre les 
pors i deixarem anar l'alegria intrínseca que tots 

els éssers humans portem 
dins. 

Professional: Rocío Martin

 

 

 

 

FOTOGRAFIA AMB EL MÓBIL 
 
 
 
 16 D'OCTUBRE, de 19 a 21 h

MONOGRÀFICS 
G

Inscripció on-line a:
dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Inscripcions presencials: 
dimecres i dijous de 10 a 13 h

Treu el màxim rendiment fotogrà�c del telèfon 
mòbil i edita els teus records d'una manera 
senzilla. 

Professional: Àngel Verdaguer



TALLERS DE SOSTENIBILITAT

CONFERÈNCIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTENDRE I COMPRENDRE LA FACTURA 
DE LA LLUM

EL COS HUMÀ PER A ADULTS

SANG, CÈL·LULES MARE I IMMUNITAT
18 D'OCTUBRE

AVENÇOS GENÈTICA I PELL
15 DE NOVEMBRE

HÀBITS AMB ELS SUBMINISTRAMENTS 
DOMÈSTICS: llum, aigua i gas

DRETS ENERGÈTICS I LES OFERTES DELS 
COMERCIALS: “Ring, ring, som els de la llum”

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIJOUS 25 D'OCTUBRE, de 18 a 19.30 h
Conceptes de potència i energia. 
Mercat elèctric: comercialitzadores.
Tipus de contracte.
Tarifa, lectura real i estimada, potència contrac-
tada, energia consumida, impostos.

IMPORTANT: per apro�tar millor el taller es 
recomana assistir amb una factura de la llum.

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE, de 18 a 19.30 h
Hàbits diaris, hàbits saludables.
Recomanacions i consells d'estalvi per reduir el 
consum i la factura.

IMPORTANT: per apro�tar millor el taller es 
recomana assistir amb una factura de la llum.

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE, de 18 a 19.30h
Els trucs més habituals dels comercials de les 
companyies elèctriques i de gas per aconseguir 
els seus objectius de venda: descomptes, ser-
veis extres, tarifes planes, etcètera.

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 or-
ganisme, a aturar-los o a prendre decisions so-
bre 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 Viayna, Dr. cirurgià
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dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Inscripcions presencials: 
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TALLER D’AUTOCURA PER DONES QUE 
VOLEN MILLORAR LES SEVES RELACIONS.
PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A LES DONES (PIAD) 

  

DEL 10 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE, 
tots els dimecres de 10.30 a 12.30 h
Taller vivencial on es fan  diferents dinàmiques per 
afavorir el treball de les emocions i la 
comunicació en llibertat des d’una prespec-tiva 
de gènere i intercultural. En aquest taller es 
re�exiona sobre les desigualtats de gènere i es 
treballen les relacions de parella i l'amor romàntic, 
així com les diverses manifestacions de la violència 
masclista en les relacions personals afectives 
quotidianes, amb la �nalitat de prevenir-les.

Inscripcions Les dones interessades s'han 
d'adreçar al PIAD de les Corts, a la plaça 
Comas, 18. També poden trucar al 932 916 491 
o bé escriure un correu electrònic a l'adreça del 
PIAD les Corts: piad_lescorts@bcn.cat

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

Informació i inscripcions: 
dimecres de 18 a 20h

SESSIONS INFORMATIVES 
PER A L'OCUPACIÓ

Un dijous al mes, a les 10 h 
sessions informatives. 

25 D'OCTUBRE
29 DE NOVEMBRE
27 DE DESEMBRE

Inscripció prèvia al 012 
al 901 551 122 o a bcn.cat/treball.

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

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 di-
jous, de 10.30 a 13 h

TALLERS DE LES ENTITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP MOU-TE LES CORTS

BARCELONA ACTIVA

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

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA 
SÍNDROME DE FATIGA I ALTRES 
SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ 
CENTRAL: FM, SQM, EHS
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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 desco-
briment, 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 tea-
tre proporciona aquest mirall imaginari on poder 
anar treballant tots els aspectes importants se-
gons les necessitats dels infants, sempre en pro 
de la cohesió de grup, el treball de la pròpia esti-
ma i la superació de di�cultats personals.

L'objectiu d'aquest taller és que els infants i la 
gent gran que vulgui participar, puguin començar 
a prendre consciència de si mateixos, de les se-
ves potencialitats i temes a millorar, de les seves 
pors, fantasies i objectius personals.

Informació i inscripcions:  
orueda@bcn.cat / 934 908 514



PROGRAMACIÓ CULTURAL

DANSA

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES 
DE DANSA

CAMINS DE CREACIÓ

TRANSMISSIONS

 

 

 

 

 

 

Dins del projecte de suport a la creació del cen-
tre, oferim residències de dansa en període de 3 
a 6 mesos. Aquestes es podran modi�car en 
funció del projecte presentat, de les necessitats 
del centre i de 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:
Ÿ Espai d'assaig gratuït.
Ÿ Possibilitat d'acompanyament artístic per per-

sonal especialitzat.
Ÿ Assessorament en temes de gestió i producció.
Ÿ Sessió gratuïta d'assessorament laboral i �scal.
Ÿ Com a contraprestació, la participació en algun 

projecte del centre.

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

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

Ÿ Imatges o fragments de vídeo de treballs pre-
vis o de la peça, en el cas que ja s'estigui tre-
ballant.

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

més rellevants en formació i experiència pro-
fessional.

El termini per a la recepció dels projectes és �ns 
al 16 de novembre. 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

DIVENDRES 19 D'OCTUBRE, a les 21 h
Camins de Creació és un cicle d'activitats, dins 
del Hop, que centra la mirada en la nova creació 
local i estatal. Mostra de peces curtes de 
danses urbanes de companyies i coreògrafs lo-
cals i nacionals que han estat creades el 2018. 
Ballarins i creadors que estan posant en marxa 
les seves primeres creacions exposaran les 
seves noves propostes als centres cívics de:

19 D'OCTUBRE al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas: programació de peces curtes de dansa

 a l'Auditori Sant Martí: progra-21 D'OCTUBRE
mació de peces curtes de dansa i circ.

28 D'OCTUBRE al Centre Cívic Casa del 
Rellotge, Sala Pepita Casanelles: battle KIDS/All 
Styles amb Barcelona Funky Training i actuació 
de dansa de públic familiar.

18 DE NOVEMBRE al Centre Cívic Barceloneta: 
mostra d'improvisació amb Hop Festival i The 
Exploding Plastic Fest.

DIMARTS 16 i DIVENDRES 19 D'OCTUBRE, 
a les 9 h i a les 11h
Adreçat a alumnes de 3è i 4t d'ESO

“Transmissions” és una conferència pedagògica 
sobre les danses ur-
banes per poder en-
tendre el fenomen 
d'aquest tipus de 
dansa al món occi-
dental, la seva tra-
jectòria �ns arribar 
als nostres dies i a 
Barcelona, i el seu pa-
per social i cultural, 
sobretot entre les co-
munitats joves.

En �nalitzar la conferència comptarem amb una 
peça de dansa urbana.

Informació i inscripcions: 
cctomasacuevas@progess.com
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ESPECTACLE AERI

MATINALS INFANTILS

PETITS PRÍNCEPS

ELS MÚSICS DE BREMEN
 

 

 

  

 

 

 

DISSABTE 15 DE 
DESEMBRE, a les 21 h

BUSCANT EL PARE 
NOEL PERDUT

Obra dels alumnes 
d'acrobàcies aèries

DIUMENGE 21 D'OCTUBRE, a les 12 h
Cia. Mumusic 
Ser el rei i la reina d'un territori construït amb bi-
dons que s'enlairen i que rodolen, que són ca-
ses i aixoplucs, balancins i gronxadors. 
I acollir prínceps, petits prínceps que són sem-
pre els més grans. I amb ells cantar. I tocar el 
violí. I fer acrobàcies. I equilibris. I jugar. 
I somiar. I fer castells en l'aire i omplir de torres 
de guaita aquest petit país que tant s'assembla 
al de la infància. No cal que passi res perquè 
succeeixin moltes coses. No cal córrer. 
No cal ni impressionar ni pressionar. 
Els espectacles de la companyia de Clara Poch 
i Marçal Calvet, Mumusic Circus, estan pensats 
per deixar-se anar, per gronxar els menuts amb 
imatges i melodies, amb jocs i poesia, per aca-
ronar-los amb tendresa.

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Sim Salabim Teatre

Els músics de Bremen és la història de quatre 
animals, un ase, un gat, un gall i un gos, que es 
veuen obligats a deixar les seves respectives 
feines perquè uns lladregots els han robat tot 
allò amb el que treballaven. Per casualitat es 
troben amb un ban, on el batlle de la ciutat de 
Bremen explica que els seus ciutadans estan 
molt tristos i moixos i que busquen músics que 
els retornin l'alegria. Els quatre animals 
decideixen anar junts cap a Bremen i intentar 
ajudar-los. Abans, però, es troben amb els 
lladregots que estan saquejant la comarca i 
decideixen donar-los una bona lliçó. Espectacle 
musical de titelles i actors, amb música en 
directe.

Sessió de teatre infantil accessible.
L'espectacle oferirà les mesures d'accessibilitat 
següents:

Interpretació en llengua de signes.
Subtitulació en pantalla
Servei d'audiodescripció en directe Visita antici-
pada i tàctil, a les 11.30 h

Aforament: 164 persones
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30 ELEFANTS SOTA UN PARAIGUA

LA TEMPESTA

 

 

 

 

DISSABTE 15 DE DESEMBRE, 
a les 11.30 i a les 12.30 h
La Petita Malumaluga

30 elefants sota un paraigua és un espectacle 
pensat per a agosarats aventurers disposats a 
endinsar-se en un món on tot està per descobrir 
i on cada descobriment és el millor regal. 

30 elefants sota un paraigua és un espectacle 
del qual només gaudiran els exploradors 
intrèpids, aquells que, llanterna en mà i guiant-
se per la brúixola dels seus sentiments, 
acceptin enrolar-se a bord d'un vaixell carregat 
d'imatges, colors, sons, jocs, músiques, 
danses... Un vaixell ple de màgia.

30 elefants sota un paraigua és un espectacle 
adreçat als més petits entre els petits perquè 
ells són els exploradors més valents i amb més 
món per descobrir.

Estàs disposat a pujar al vaixell de La Petita 
Malumaluga? 

La durada de l'espectacle són 35 minuts i se'n 
faran dos passis, a les 11.30 i a les 12.30 h

DISSABTES 6 I 13 D'OCTUBRE I 10 I 17 DE 
NOVEMBRE, a les 21 h

DIUMENGES 7 I 14 D'OCTUBRE I 11 I 18 
DE NOVEMBRE, a les 18 h

De: William Shakespeare
Companyia: COPRODUCCIÓ ACTAC
Direcció: Montserrat Llucià i Albert Hornos
Durada: 1 hora i 45 minuts

El poder, la traïció, l'exili, el destí són les idees 
que mouen uns personatges que es mouen 
entre la realitat i el somni. Shakespeare, en 
aquesta, la seva última obra, ens ensenya la 
màgia del teatre jugant tant amb els perso-
natges com amb els espectadors.

Les sessions del 6 i 7 d'octubre són gratuïtes 
per la Festa Major de les Corts. 
Recollida d'invitacions a partir de l'1 d'octubre, 
de 16 a 20 h. Es repartiran un màxim de dues 
invitacions per persona.

TEATRE

Entrada general: 4,50 €

Aforament: 164 persones

Venda anticipada d'entrades: 
de dimarts a dijous de 18 a 20 h
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 CÒCTELS EN ESCENA

ARSÈNIC I PUNTES DE COIXÍ

FESTES DE BALLS PER SALVAR EL MÓN
 

 

 
 

 

 
DISSABTES 6 I 13 D'OCTUBRE I 10 I 17 DE 
NOVEMBRE, a les 22.30 h

Per a aquesta nova temporada de teatre hem 
decidit maridar el teatre amb la cocteleria. Amb 
l'assessorament de professionals de l'hosta-
leria, intentarem trobar els còctels que més 
s'apropin, per textura, sabor i efectes, als 
arguments de les obres representades.

DIMARTS 9 D'OCTUBRE, 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 sen-
tit de la caritat. Una família, a la qual «la bogeria 
persegueix».

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE, 
a les 21 h

Direcció: Miguel Ángel Blanca
Companyia: La Generació Feliç
Durada: 1 hora i 10 minuts

Si l'aleteig d'una papallona a Pequín pot 
desencadenar una tempesta a Nova York, 
imagineu què pot passar quan tot un planeta es 
posa a ballar la Macarena, la lambada, el 
Saturday night fever o els Pajaritos… Una 
tempesta queda en un no res. Ens esperen 
revolucions, cataclismes, terratrèmols... Ens 
espera el caos a cada cop de maluc, a cada 
sacsejada de cintura, a cada remenada 
d'espatlles... 
I què pot passar si no ballem? Es podria acabar 
el món? Potser... Però no ho permetrem perquè 
ballarem �ns que surti el sol, �ns que no ens 
aguantin els peus, �ns que els genolls diguin 
prou, �ns que passi allò que ha de passar, allò 
que espera que passi la gent de La Generació 
Feliç.
Voleu ballar amb nosaltres? Si us plau, si us 
plau, si us plau...
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BARCELONA (CONTRA LA PARET)

POETES DE LA MEDITERRÀNIA

CINEMA PER A ADULTS

TORNA A SER NADAL

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSABTE 1 DE DESEMBRE, a les 21 h

Direcció: Lali Álvarez
Companyia: LAPÙBLICA
Durada: 1 hora i 30 minuts
“Volíem parlar de Barcelona. Ens volíem 
preguntar per què sentim que la ciutat ens 
estima i ens rebutja a parts iguals. Volíem saber. 
Volíem saber què passa sota la màscara de la 
democràcia. Volíem saber què hi ha darrere les 
parets més opaques. Què se'ns amaga? Què 
se'ns maquilla?”, escriu Lali Álvarez, autora i 
directora de Barcelona (contra la paret).
I per aconseguir-ho es va inventar una festa. I 
entre glop de cervesa i glop de cervesa, entre 
ball i ball, entre rialla i rialla, ens explica tres 
històries de tortures, de vexacions, de 
mentides, tres històries reals que han enterbolit 
la imatge de la nostra ciutat durant l'última 
dècada. Tres històries que ens faran perdre la 
innocència i descobrir una ciutat que posa els 
seus habitants contra la paret.

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE, a les 20 h

Un viatge que acull les veus de les poetes de 
les ribes de la mar Mediterrània de Grècia a 
Turquia, de l'Orient Mitjà al Marroc, passant per 
la península Ibèrica, França, Itàlia i els països 
eslaus del sud. Un recorregut per les seves 
paraules acaronades per les ones i la sal.

DIMECRES, a les 17 h

3 D'OCTUBRE
10 D'OCTUBRE
17 D'OCTUBRE
24 D'OCTUBRE
31 D'OCTUBRE
7 DE NOVEMBRE
14 DE NOVEMBRE
21 DE NOVEMBRE
28 DE NOVEMBRE
5 DE DESEMBRE
12 DE DESEMBRE
19 DE DESEMBRE

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell

DIMECRES 19 DE DESEMBRE a les 19.30 h

Companyia: Mou-te Teatre
Direcció: Montserrat 
Llucià 
Durada: 1 hora 

Torna a ser Nadal i 
Mou-te Teatre us 
convida a celebrar-ho 
amb una mica de 
teatre i un somriure.
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PARAULA DE DONES.
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POLINÈSIES

K'ATAKA

CONCERT 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA

DIVENDRES 26 D'OCTUBRE, a les 22 h
XARIM ARESTÉ

Més de mil illes en només deu cançons. Un 
arxipèlag on les onades de les melodies 
acaronen les paraules. On l'exuberància de les 
partitures amanyaga unes lletres plenes de 
poesia i farcides de contingut. Polinèsies (2017), 
el tercer i darrer àlbum de Xarim Aresté (Flix, 
1983), transporta qui l'escolta a un paradís on 
les emocions no s'amaguen, on les metàfores 
traspuen paisatges que ens són quotidians i les 
paraules tenen tantes coses a dir que permeten 
més d'una lectura. Cançons que són com cartes 
–d'amor, de lluita, de guerra, de saviesa, de 
revolta...– amagades dintre d'una ampolla, 
cartes que arriben a una platja desconeguda 
amb un missatge que serà diferent segons qui el 
llegeixi i el moment en què ho faci.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE, a les 22 h
BALKAN PARADISE ORCHESTRA

Qui pot parar quiet quan sona una fanfara? Qui 
no queda seduït pel poder d'una música marca-
da pel ritme festiu i vibrant de la percussió i per 
unes trompetes, uns clarinets, unes tubes i uns 
trombons que esclaten en sonoritats brillants que 
ressonen com focs d'arti�ci en una nit d'estiu? 
Això és el que tenen les fanfares, que encoma-
nen les ganes de viure, de riure i de ballar... les 
ganes de passar-s'ho bé. I així és la música que 
Balkan Paradise Orchestra ha reunit a K'Ataka, 
un disc que, ancorat en la tradició balcànica, es 
deixa gronxar per sonoritats arribades d'arreu, un 
treball marcat pels gustos i l'energia d'aquestes 
deu dones i en el qual han reunit alguns dels te-
mes que ja formen part de la història d'aquesta 
formació, que va néixer el 2015.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE, A LES 19 h
BANDA SIMFÒNICA DE LES CORTS
La Banda Simfònica de les Corts us oferirà un 
concert de Nadal amb tocs mariners: Mar i Cel, 
Pirates del Carib, valsos, nadales i molt més...
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MANEL SÁNCHEZ

TOT ÉS MAR

LA MORT, DIGNA IL·LUSTRADA

ROOM ESCAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONS

Manel Sànchez ens mostra el seu particular 
univers fotogrà�c, aquest cop centrat en dues 
visions, les formes que pot desencadenar el fum 
i en la curiosa morfologia i colors dels insectes.

FUMS
DE L'1 AL 15 D'OCTUBRE

INSECTES-NATURA
DEL 16 AL 30 D'OCTUBRE

DEL 5 AL 27 DE NOVEMBRE
COL·LECTIU ARTE SIN FRONTERAS 
Artistes del col·lectiu Arte Sin Fronteras ens 
ofereixen una sèrie d'obres amb la mar com a 
nexe d'unió sota el comissariat de Magnolito 
Priego. 
Inauguració el 8 de novembre a les 19 h, amb 
l'actuació de la cantant mexicana Holanda 
Alcantar.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE, 
de 16.30 a 20.30 h
CEO ASIA FEUDAL 
El CEO Anime ROOM ESCAPE basat en Asia 
Feudal que no et pots perdre!
Tens 30 minuts per sortir de cadascun dels tres 
room escapes del CEO, basats en animes de 
l'Asia Feudal: Inuyasha, Vagabond, Akatsuki no 
Yona o Fushigi Yuugi… vine a jugar amb els 
teus personatges favorits! 

DEL 29 DE NOVEMBRE AL 7 DE GENER

L'ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT 
(DMD-CAT)
L'Associació Dret a Morir Dignament (DMD-
CAT) ha convidat un seguit d'artistes joves a 
il·lustrar la seva particular visió de la mort digna.

ALTRES ACTIVITATS
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TALLER LA LLUM I ELS COLORS 

  

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE, a les 9.30 h
SETMANA DE LA CIÈNCIA

Taller adreçat a les escoles en què, amb la 
construcció d'un disc o d'un prisma de Newton, 
i per mitjà de demostracions, es treballaran les 
fonts i els colors de la llum, la relació dels 
diferents materials amb la llum (materials 
transparents, translúcids i opacs), l'ombra i la 
penombra.

Edat recomanada: alumnes del segon cicle de 
primària
Durada del taller: 2 hores
Activitat per a escoles prèvia inscripció a: 
cctomasacuevas@progess.com

CASAL DE JOVES
Veure programació pròpia

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)
Veure programació pròpia

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 
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 i de 16 a 22 h

SERVEIS UBICATS AL 
CENTRE CÍVIC

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

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

GRUP TEATRE RIALLES DE LES CORTS
Grup de teatre

LAPSUS TEATRE
Grup de teatre

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

GRUP DE TEATRE DE LES CORTS
Grup de teatre

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

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

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

BANDA SIMFÒNICA LES CORTS
Assaig divendres vespre.

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

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

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

HORARIS

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

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

dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com

Facebook: 
Centre Cívic Tomasa Cuevas, les Corts

Twitter @CCTomasaCuevas



ADREÇA

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

 

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

Districte de
les Corts
bcn.cat/lescorts

Av. D
iagonal

Joan G
üell
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G
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@BCN_LesCorts

MAPA

Mes informació a:
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
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