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EIX TEMÀTIC:  
MEMÒRIA HISTÒRICA

Durant el primer semestre de l’any recorrerem 
la vida de Tomasa Cuevas, fet que ens servirà 
de guia per conèixer de primera mà la lluita 
antifranquista, l’exili i les dures condicions que 
van haver de viure les preses i presos polítics 
sota el règim dictatorial. 

 

MONOGRÀFIC  
 

TOMASA CUEVAS
5 DE MARÇ, de 19 a 21 h
Més informació a la pàg. 7

 

EXPOSICIÓ
 

TOMASA CUEVAS. EXEMPLE DE LLUITA, 
DIGNITAT I MEMÒRIA
DEL 5 DE MARÇ AL 15 D’ABRIL
Més informació a la pàg. 14

 

TEATRE
 

DONAR VEU A LA MEMÒRIA
Centre de Recursos Pedagògics Les Corts
DIMECRES 6 DE MARÇ, a les 11 h
Més informació a la pàg. 14

LA LOLA
DISSABTE 16 DE MARÇ, a les 20 h
Més informació a la pàg. 11

E
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ACTIVITATS DESTACADES  

PARAULA DE DONES
 

TOMASA CUEVAS. MEMÒRIA DE LES 
PRESONS FRANQUISTES DE DONES. 
ACTAC. Associació de Companyies de Teatre de 
l’Auditori de les Corts
DIJOUS 7 DE MARÇ, a les 20 h
Més informació a la pàg. 12

 

ESPECTACLE AERI
 

MIGRANTAS
DISSABTE 9 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 9

 

TAULA RODONA
 

TAULA RODONA D’HOMENATGE  
A TOMASA CUEVAS
DIJOUS 14 DE MARÇ, a les 19 h
Més informació a la pàg. 14

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.

 

MATINAL INFANTIL
 

ALMAZUELA
DIUMENGE 17 DE MARÇ, a les 12 h
Més informació a la pàg. 10

 

MÚSICA
 

CANÇONS ROBADES
MAZONI
DIVENDRES 1 DE FEBRER, a les 22 h
Més informació a la pàg. 12

BLANC
FERRAN PALAU
DIVENDRES 22 DE MARÇ, a les 22 h
Més informació a la pàg. 13

 

TEATRE
 

IF (L’ÚLTIM DESIG)
DISSABTE 23 DE FEBRER, a les 21 h
Més informació a la pàg. 12
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FORMACIÓ

INSCRIPCIONS 
A PARTIR DEL 17 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

• 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.

• Per a tots aquells tallers que s’hagin d’anul·lar 
perquè no tenen un nombre mínim de partici-
pants, es farà la devolució íntegra a les perso-
nes inscrites amb la mateixa forma de paga-
ment.

• Un cop començats els tallers, no es retorna-
ran 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 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 14 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 17 a 19 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 15 DE GENER AL 19 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 14 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 19 a 21 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 15 DE GENER AL 19 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 16 DE GENER AL 20 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 16 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Grup A: dimecres de 12 a 14 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

SWING!
 

El swing va néixer a finals 
de la dècada de 1920 a 
Harlem, Nova York, i rà-
pidament es va estendre 
per tot Europa fins a ar-
ribar al barri de les Corts! 
És un ball en parella car-
regat de molta energia, vitalitat i bon humor! En 
aquest taller, acompanyats de les grans orques-
tres 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 15 DE GENER AL 19 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 € 

 

MINDFULNESS: TÈCNIQUES DE 
RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ I ATENCIÓ

 

Les tècniques de respi-
ració, relaxació i aten-
ció plena ens ajudaran a 
combatre estats d’angoi-
xa, estrès, ansietat, in-
somni, depressió i altres 
malestars. Trobarem pau-
tes personals per auto-
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gestionar-nos d’una manera més eficient i gaudir 
de la vida quotidiana.
Professional: Esther Burgos

DEL 15 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 14.30 a 15.30 h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 € 

 

ENTRENA LA MEMÒRIA
 

Taller d’exercicis pràctics i dinàmics adreçats 
a estimular i potenciar la memòria en totes les 
seves dimensions. Consolidació de connexions 
entre raonament i aprenentatge.
Professional: Dolors Álvarez

DEL 14 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 16.30 a 18 h
Grup B: dijous de 16 a 17.30 h
Places màximes: 10
Preu: 74,60 €  

 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA, MEMÒRIA  
I PSICOMOTRICITAT

 

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 
totes les funcions de la intel·ligència. També tre-
ballarem l’orientació espacial i temporal. Ens ba-
sarem en els principis de plasticitat cerebral per 
crear noves connexions cerebrals
Professional: Esther Burgos

DEL 15 DE GENER  
AL 19 DE MARÇ
Grup A: dimarts  
de 11.30 a 12.30 h
Places màximes: 15
Preu: 49,73 € 

MONOGRÀFICS  

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

 

PLANTES NATURALS PER GUARIR 
REFREDATS

 

22 DE GENER, de 19 a 21 h
Aprendrem a intentar guarir la grip i el refredat 
amb plantes naturals.
Professional: Laura González

 

COMUNICA’T. APRÈN A PARLAR EN PÚBLIC 
 

5 DE FEBRER, de 19 a 21 h
Quan et toca parlar davant de desconeguts o en 
grup, tens vergonya? Et quedes en blanc? Tots 
aquests símptomes tenen solució amb un con-
junt d’exercicis i tècniques que tots podem posar 
en pràctica. 
Professional: Rosa Orive

 

RISOTERÀPIA II
 

26 DE FEBRER, de 19 a 21 h
Amb la força de la rialla continuarem combatent 
les pors i deixarem anar l’alegria intrínseca que 
tots els éssers humans portem dins. 
Professional: Rocío Martin

G
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TOMASA CUEVAS
 

5 DE MARÇ, de 19 a 21 h
Coneixerem en profunditat la vida de Tomasa 
Cuevas, activa militant comunista, lluitadora an-
tifranquista i pionera del feminisme a l’Estat.
Professional: Marc Carrillo, historiador

 

TÈCNICA VOCAL III
 

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

TALLERS DE SOSTENIBILITAT 
ENERGÈTICA  

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

 

DRETS ENERGÈTICS I BO SOCIAL
 

DIJOUS 7 DE MARÇ, a les 18 h
Quins són els teus drets energètics com a ciu-
tadà. Què és el Bo Social i en què consisteix. 
A quins col·lectius pertany. Tarifa, lectura real i 
estimada, potència contractada,  energia consu-
mida, impostos.

E

G

 

HÀBITS AMB ELS SUBMINISTRAMENTS 
DOMÈSTICS: LLUM, AIGUA I GAS

 

DIJOUS 28 DE MARÇ, a les 18 h
Hàbits diaris, hàbits saludables. Recomanacions 
i consells d’estalvi per reduir el consum i la fac-
tura. Refrescant conceptes. Tarifa, lectura real i 
estimada, potència contractada,  energia consu-
mida, impostos. Últimes notícies, lleis, etc.
Important: per al millor aprofitament del taller es 
recomana que assisteixi amb una de les seves 
últimes factures d’electricitat i aigua.

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 
metges 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

FUTUR, TECNOLOGIA  
I TRASPLANTAMENTS
21 DE FEBRER

MEDICINA ALTERNATIVA
21 DE MARÇ

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’és-
ser 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 po-
der anar treballant tots els aspectes importants 
segons les necessitats dels infants, sempre 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 comen-
çar 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 ob-
jectius 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: dimecres de 17 a 
18 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. 
3 DE GENER
7 DE FEBRER
7 DE MARÇ
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122  
o a bcn.cat/treball.



9

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 de les persones 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

ESPECTACLE AERI   

 

MIGRANTAS
 

DISSABTE 9 DE MARÇ, a les 21 h
Obra de l’alumnat d’acrobàcies aèries.

MATINALS INFANTILS   

Aforament: 164 persones
 

LES SET CABRETES I EL LLOP
 

DIUMENGE 13 DE GENER, a les 12 h
Cia. Sim Salabim 

Dalt de la muntanya hi viuen set cabretes amb la 
mare. Dins del bosc hi viu un llop.
La mare Cabra està molt i molt cansada: ha de 
menjar molta herba per omplir les mamelles i 
donar llet a totes les cabretes. Les cabretes són 
entremaliades i amb caràcters ben diferents. 
Les seves actituds són el més molest, així que 
la mare Cabra decideix donar-los una bona lliçó.
El Llop viu al bosc: s’amaga dels caçadors, cerca 
preses per menjar i de tant en tant xerra amb la 
mare Cabra. 
Sí, tots dos són molts amics, sembla estrany, oi?

EG

G
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Doncs així és. I gràcies a la seva amistat, la se-
nyora Cabra, amb l’ajuda del Llop, educarà d’allò 
més bé les seves cabretes.
Espectacle musical de titelles i professionals de 
la interpretació, amb música en directe.

 

MAL DE CLOSCA
 

DIUMENGE 24 DE FEBRER, a les 12 h
Farrés Brothers i cia.
La tortuga Joan té mal de closca. Ni les visites, 
ni els regals, ni les herbetes aconsegueixen alleu-
gerir-li el dolor. 
L’hauran de dur al metge. Però al Joan això li 
fa més por que gràcia, perquè... qui no té por 
d’anar al metge?
Mal de closca és un espectacle per reviure, amb 
humor i tendresa, les angúnies d’un infant quan 
ha d’anar al metge. Per fer-ho, juguem amb el 
poder expressiu dels objectes i la seva transfor-
mació en personatges, i també amb la música de 
les paraules: la repetició, la cantarella i la capaci-
tat d’acaronar amb la veu.
És el primer espectacle de la companyia fet amb 
el segell taaat, adreçat a les orelles i els ulls de 3 
anys en amunt. 
Sessió de teatre infantil accessible. L’espectacle 
oferirà les mesures d’accessibilitat següents:

 

ALMAZUELA 
 

DIUMENGE 17 DE MARÇ, a les 12 h
Cia. Roberto G. Alonso
Espectacle de teatre visual per a tots públics.

Un castell inexpugnable. O un vaixell pirata. O 
un jardí ple de roselles i d’ocells on es pot jugar 
i somiar, i embolicar la troca fins que el nostre 

somni es converteixi en una realitat pel qual po-
drem passejar sense sortir de sota els llençols. 
Perquè el castell, el vaixell i el jardí no són res 
més que el nostre llit en el moment del matí en 
què no sabem si dormim desperts o si ens hem 
despertat al bell mig d’un somni.
I és aquest món, on tot sembla possible perquè 
la il·lusió ha agafat el control, on el coreògraf 
Roberto G. Alonso ha cosit la seva Almazuela, 
una flassada màgica feta dels retalls d’imagina-
ció d’uns infants que han posat a ballar els seus 
somnis.
Podeu reservar la vostra entrada a: http://ajunta-
ment.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

TEATRE  

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

 

HOTEL TANCAT 
 

DIVENDRES 25 DE GENER, a les 20 h

De: Dramatúrgia col·lectiva  
a partir de textos de  
diversos autors i autores
Companyia: Teatre  
Provisional 
Direcció: Marta Masana
Durada: 1 hora 

Malgrat que la Rita repeteix incansablement que 
l’hotel és tancat, hi ha tota una sèrie de personat-
ges que no se’n volen anar. Insisteixen a que-
dar-se perquè s’hi troben a gust. Només un 
d’aquests personatges té clar que no es queda-
rà, ella no ha vingut a quedar-se.

G
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TESTIMONI DE CÀRREC
 

DISSABTES 19 I 26 DE GENER, a les 20 h
DIUMENGES 20 I 27 DE GENER, a les 18 h

De: Agatha Christie
Companyia: Grup de Teatre de les Corts
Direcció: Jordi Jaume Corrius i Dolors Camprubi
Durada: 1 hora i 20 minuts
Basada en la famosa obra clàssica d’Agatha 
Christie, versionada tant en pel·lícules com en 
funcions teatrals. Com es diu al final del gran film 
de Billy Wilder “si us plau, no expliqueu el final 
per a sorpresa de futurs espectadors”. Queda 
tothom convidat a gaudir d’aquesta nova versió 
del Grup de Teatre de les Corts. 

 

MELOCOTÓN EN ALMÍBAR 
 

DISSABTES 9 I 16 DE FEBRER, a les 20 h
DIUMENGES 10 I 17 DE FEBRER, a les 18 h

De: Miguel Mihura
Companyia: Grup Rialles de les Corts
Direcció: Rosa Orive
Durada: 1 hora i 50 minuts

Melocotón en almíbar és una obra de teatre de 
Miguel Mihura (1905-1977). Fou estrenada el 20 
de novembre de 1958 al Teatro Infanta Isabel de 
Madrid. És una comèdia d’intriga treballada amb 
pulcritud. Es manté una situació d’aparent nor-
malitat, per part d’una banda de lladres, davant 
els innocents personatges de la propietària del 
pis i de la monja infermera. Això dona lloc a situ-
acions ben divertides.

 

LA LOLA . MEMORIAS DE UNA MUJER 
REPUBLICANA  

 

DISSABTE 16 DE MARÇ,  
a les 20 h

Direcció: Iván Campillo
Companyia: La Voz Ahogada  
Projecte Escènic
Direcció: Iván Campillo
Durada: 1 hora i 15 minuts

La Lola ha estat una dona compromesa amb la 
injustícia, solidària amb qui compartia les seves 
conviccions i amb qui no. Sempre ha creat teixit 
comunitari amb una característica molt particu-
lar: el seu sentit de l’humor. Les vivències, tristes 
o alegres, les anècdotes, les vicissituds, la Histò-
ria en paraules de la Lola té un to surrealista tra-
gicòmic. Endinsar-se en l’univers Lola és riure i 
inspirar-se. Al finalitzar la representació farem un 
col·loqui amb Carles Vallejo (president Associa-
ció Catalana d’Ex-presos polítics del franquisme) 
i Antonia Jover (junta de l’Associació Catalana 
d’ex-presos del franquisme)

 

PARAULES ENCADENADES
 

DISSABTES 23 I 30 DE MARÇ, a les 20 h
DIUMENGES 24 I 31 DE MARÇ, a les 18 h

De: Jordi Galceran
Companyia: ICC Teatre Obert
Direcció: Enric Estany
Durada: 1 hora i 30 minuts
Obra recomanada per a majors de 16 anys

Som davant d’un thriller psicològic, 
amb tocs d’humor negre, que ens 
parla sobre els límits i conflictes en 
les relacions de parella mitjançant 
un joc pervers entre un assassí en 
sèrie i la seva propera víctima, una 
jove infermera i psicòloga. Obra 
guanyadora del XX Premi Born de 
Teatre i del Premi de la crítica Serra 

d’Or a la millor obra en llengua catalana. Per 
mèrits propis, s’ha convertit ja en un petit clàssic 
del nostre teatre.

EG
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IF (L’ÚLTIM DESIG) 
 

DISSABTE 23 DE FEBRER, a les 21 h

Companyia: Vero Cendoya
Direcció: Vero Cendoya
Durada: 1 hora i 20 minuts

Una mare desitja ser enterrada al càmping on 
ha viscut tota la vida. I desitja que l’enterrin les 
seves tres filles. I les seves filles compleixen 
el seu desig: l’hi enterren. I totes tres, després 
d’enterrar-la, seuen al voltant d’una taula i 
xerren. De què? Dels seus desitjos, dels que han 
complert i dels que han quedat insatisfets, dels 
que han compartit i dels que han somiat a soles. 
I es dibuixen i es desdibuixen davant d’elles 
mateixes i davant dels ulls de l’espectador a 
través d’aquests desitjos que les han fet com 
són: una carícia, un orgasme, una copa de vi, 
triomfar, que ens estimin, ser algú, deixar de ser 
invisible... I tot amb un humor negre, molt negre, 
d’enterrador...

 
 

PARAULA DE DONES 
 

DIJOUS 7 DE MARÇ, a les 20 h

TOMASA CUEVAS. MEMÒRIA DE LES  
PRESONS FRANQUISTES DE DONES 
ACTAC. Associació de Companyies de Teatre de 
l’Auditori de les Corts
Lectura d’alguns dels testimonis recollits per To-
masa Cuevas a companyes de presó
A partir dels seus llibres Presas i Testimonio en 
las cárceles franquistas
Recull i direcció: Montserrat Llucià

G

GE

AUDIOVISUALS  

 

CINEMA PER A ADULTS 
 

DIMECRES, a les 17 h

9 DE GENER
16 DE GENER
23 DE GENER
30 DE GENER

6 DE FEBRER
13 DE FEBRER
20 DE FEBRER
27 DE FEBRER
6 DE MARÇ
13 DE MARÇ
20 DE MARÇ
27 DE MARÇ

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Novell

 

CICLE DE MALEDICCIONS
CENTRE D’ESTUDIS ORIENTALS 

 

DIVENDRES 22 DE FEBRER, a les 18 h

No només el cinema asiàtic està de moda. Tam-
bé el seu folklore, cultura i malediccions que co-
neixereu en aquest cicle. Les pel·lícules s’eme-
tran en versió original subtitulada al castellà.

Legend of the Demon Cat  
(Xina, 2017), de 18 a 20 h 
Tumbbad (Índia, 2018), 
de 20.30 a 22 h

MÚSICA  

 

CANÇONS ROBADES
MAZONI

 

DIVENDRES 1 DE FEBRER, a les 22 h

Mazoni només necessita la veu i la guitarra per 
omplir de música l’escenari. 
Un format acústic i intimista 
per presentar cançons que 
han quedat “descavalcades” 
en algun punt del camí i que 
ell ara ha decidit no només 

G

G
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recuperar-les, sinó també donar-los les regnes. 
No són cançons robades, perquè o han estat 
sempre seves o amb el temps ha aconseguit 
fer-se-les a la seva mida i al seu compàs. Però 
sí que són cançons perdudes i retrobades, can-
çons que ara tornen a ser-hi, a sonar i a ressonar 
gràcies al fet que Mazoni (també conegut com 
a Jaume Pla) les ha convertit en el material d’un 
nou disc enregistrat digitalment.
Podeu reservar la vostra entrada a: http://ajunta-
ment.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 

OBERTURA CITY+
BARCELONA OBERTURA  
SPRING FESTIVAL

 

DIMARTS 12 DE MARÇ, a les 20.30 h
Barcelona Obertura és una iniciativa del Gran 
Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana 
i L’Auditori, amb la col·laboració d’Ibercamera i 
promoguda per Barcelona Global, amb la finalitat 
de promocionar la música clàssica interpretada 
a Barcelona i atraure, així, més públic local i es-
tranger a les nostres sales. Aquests concerts, 
anomenats Obertura City+, estaran protagonit-
zats per músics locals seleccionats per l’equip 
de direcció artística de les tres institucions; a 
més, també, acolliran una con-
vocatòria oberta de captació de 
propostes. Els concerts tindran 
una durada d’entre 50 i 60 mi-
nuts en total i estaran comentats 
per professionals. Reserva d’en-
trades a: www.barcelonaobertu-
ra.com o al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas.

 

FELIÇ ANY NOU 1966! 
JOVE ENSEMBLE VOCAL “BIANCA 
CASTAFIORE”

 

DIUMENGE 24 DE FEBRER,  
a les 17 h
Paròdia de gala de cap d’any 
amb repertori de Broadway, 
revista, del Paral·lel i modern, 
amb obres de Cole Porter, 
Viladomat, Édith Piaf i Arnau 

G

G

Tordera, entre d’altres.
Projecte protagonitzat per l’alumnat del Conser-
vatori Municipal de Música de Barcelona i els 
Conservatoris Superiors del Liceu i de Tremolo.

 

BLANC
FERRAN PALAU

 

DIVENDRES 22 DE MARÇ, a les 22 h
Ingràvida, vaporosa, borrosa, hipnòtica: així de-
fineix Ferran Palau la música del seu tercer àl-
bum en solitari, Blanc, escrit en deu cançons que 
busquen acaronar a la persona que les escolta i 
submergir-la en una immensitat dibuixada amb 
núvols de cotó i coixins de plomes, la immensi-
tat que separa l’infinit del no-res, un espai que 
s’omple de somnis que apel·len al subconscient 
i que només la imaginació tranquil·la i reposada 
pot dotar de significat. Pop metafísic que no en-
tén de certeses, que fuig de les respostes, que 
s’amaga de les multituds i 
que troba el seu sentit en 
els espais petits i íntims en 
què un es deixa anar sense 
esperar trobar a ningú que 
el pugui recollir.
Podeu reservar la vostra 
entrada a: http://ajunta-
ment.barcelona.cat/cci-
vics/tomasacuevas

EXPOSICIONS  

 

EDUARDO ASTUDILLO 
 

DEL 8 DE GENER AL 4 DE FEBRER
Figuras que entran en el 
cuadro. Expresando senti-
mientos personales, tanto 
místicos como mundanos, 
que viven dentro del cuadro 
como protagonistas y yo me 
siento identificado, hallar res-
puestas inalcanzables ante la 
incertidumbre de la vida.

G
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PENSIÓN CALATRAVA
 

DEL 5 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ
“Hi ha ciutadans de prime-
ra, de segona i fins i tot de 
tercera, però a nosaltres no 
ens consideren ni ciutadans”. 
L’Alfonso, el Xavi i el Pibe són 
algunes de les 900 persones 
que dormen cada nit als car-
rers de Barcelona. Habiten, al 
costat d’altres set companys, el pont de Bac de 
Roda, dissenyat per Santiago Calatrava. 

 

TOMASA CUEVAS. EXEMPLE DE LLUITA, 
DIGNITAT I MEMÒRIA

 

DEL 5 DE MARÇ AL 15 D’ABRIL
Un recorregut per la vida de Tomasa Cuevas, un 
exemple de lluita, dignitat i memòria. Una expo-
sició organitzada per l’Associació Catalana d’Ex-
presos Polítics del Franquisme.

ALTRES ACTIVITATS  

 

CONCURS DE TRUITES 
 

DIJOUS 28 DE FEBRER, a les 20 h
Nova edició del concurs de truites per Carnestol-
tes en què tots i totes podeu participar aportant 
les vostres creacions culinàries preferides.

E

G

 

DONAR VEU A LA MEMÒRIA
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS  
LES CORTS

 

DIMECRES 6 DE MARÇ, a les 11 h
“Donar veu a la memòria” és un projecte peda-
gògic que pretén apropar al públic, amb ulls d’in-
fant, la confusió, les vivències i els neguits que va 
viure aquest país després de la Guerra Civil. Ens 
permetrà reflexionar sobre l’impacte de la guer-
ra dins les famílies i la buidor per l’absència de 
familiars i amistats que no van 
tornar a veure mai més, i també 
reflecteix les diverses maneres 
que els nois i noies aconsegui-
ren adaptar-se en un món tan-
cat i gris en què vivien.
Inscripció: 934 094 372 (CRP Les Corts)
Adreçat a: cicle superior d’educació primària i 
secundària

 

TAULA RODONA D’HOMENATGE A TOMASA 
CUEVAS

 

DIJOUS 14 DE MARÇ, a les 18 h
Tomasa Cuevas fou una dona valenta i lluitadora, 
militant comunista, represaliada, empresonada i 
exiliada a França. El 2004 li fou atorgada la Creu 
de Sant Jordi.
A la taula hi participaran: 
•  Natatxa Urbano, Juan Rodriguez, Eliseo Prada 

i Ana Santa Olalla, amics personals de Tomasa 
Cuevas que li van fer costat els darrers anys 
de vida.

•  Antonia Jover, companya de Tomasa Cuevas 
en l’Associació Catalana d’Expresos Polítics 
del Franquisme.

 

XIV TROBADA DE PUNTS DE LLIBRE 
 

DIUMENGE 17 DE MARÇ,  
a les 10 h
Vine a canviar els teus punts 
de llibre a la Trobada de 
Punts de Llibre de les Corts.

E

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.

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

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 



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

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

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

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 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
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@BCN_LesCorts

ADREÇA

Mes informació a:
ajuntament.barcelona.cat/lescorts

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

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
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