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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9. 08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

BUS: D20, 47, 59, V15, V19, N8 i N28
METRO: Barceloneta(L4)

Equipament Infantil Barceloneta
C/Andrea Dòria 23-31 08003 Barcelona
tel. 93 250 78 42
casalinfantil@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta

Horaris d’atenció al públic
Matins de dimarts, dimecres i dijous de 10 
a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30h 

ADREÇA I HORARIS

M
Barceloneta
(L4)

Pa
ss

ei
g 

Jo
an

 d
e 

Bo
rb

ó

Im
at

ge
 d

e 
po

rta
da

: M
an

ue
l L

óp
ez

 A
ra

m
ba

rri

Passe
ig Marítim

 Barce
loneta

Mercat de la
Barceloneta Pa

ss
ei

g 
de

 S
al

va
t P

ap
as

se
it

C. D’Andrea Dòria
Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta

B
ar

ce
lo

ne
ta

PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA 2019

Centre Cívic Barceloneta

ABRIL, MAIG I JUNY

DANSA

Dijous 4 d’abril a les 20h          

PRO-FE

CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA

Fotografies de MOMO, Alanna José, Nico 
Daniel, Tristán Pérez-Martín, La Cerda, Trini-
dad García-Espinosa

Mostra de peces curtes creades 
i interpretades per alguns dels 
nostres professors de dansa con-
temporània:
EDWARD TAMAYO
GABRIELA BARBERIO
HELENA CANAS
KENIA SAUER
RAMON ROIG
TRINIDAD GARCÍA ESPINOSA

FLORNECIA, Danza para un 
hermano perdido 
d’Edward Tamayo
“¿Que cómo recuerdo al loco de 
mi hijo? Se adiestró en el arte de 
ser otro y otra, se procuró extre-
mos con manos, bocas y ojos to-
dos juntos entre piernas, ¿Dónde 
más podía ir si no que al infierno?”
Direcció: Valentina Azzati   Interpretació: Edward Tamayo   
Producció: LaCerda 

Extracte de To Ki Ho de Grupo Rotonda (Gabriela Barberio)
“Influenciades per les estètiques de Tokio. Cos, objectes i visuals ens 
obren la porta a un univers protagonitzat pel temps, les dones i la trans-
gressió”
Direcció i interpretació: Gabriela Barberio

AHORA...AQUÍ de Ramon Roig
“Solo en las voces hay duda pero todo calla, caemos por un lugar ínfi-
mo y escaso, un artista,  un saliente imposible, un vértice impracticable, 
un secreto...”
Creació i interpretació: Ramon Roig

#DANCEHERE de Trinidad García Espinosa
“Un exercici del dret de l’espai públic, un activisme de dansa, una pro-
posta de moviment i d’acció comunitària. Engrescar des de la creativitat 
i llibertat corporal! A #DANCEHERE improvisem!”
Creació i interpretació: Trinidad García Espinosa

Playazoooh!!!
“Dissabte, 12.35h, 27ºC.  La Marisol decideix anar a la platja, com sem-
pre porta des de les 9 del matí preparant-ho tot. Sol, calma i més sol...
és tot el que desitja. En Tino, es desperta força d’hora avui, fa calor i 
baixa a la platja. Tovallola, una beguda i ja està llest. Playazoooh!!!, es 
presenta com un duo de dansa-teatre en clau d’humor que exhibeix la 
interacció d’aquests dos singulars personatges”

Creació i interpretació: Helena Canas i Marc Lapuerta   
Promotor Cultural: Bernabé Rubio - Rotativa Performing Arts

DANSA

GUSTIFLOW de kenya Sauer

“Neix de compartir una essència. Una sintonia de dos disciplines com-
plementàries que van de la mà en aquest viatge. Kenya i Pau posen 
moviment als paisatge i dimensions que Gato Suave els inspira”
Dansa: Kenya Sauer i Pau Arnal   Música: Àlex Serra (Gato Suave)

Dijous 30 de maig a les 20h
#CICLE FLAMENC

LA OSCILANTE DE POL JIMÉNEZ / JUAN CARLOS 
LÉRIDA
FARALAES DE DANIEL ROSADO

Fotografia de Tomás Moya

LA OSCILANTE de POL JIMÉNEZ / JUAN CARLOS LÉRIDA

“La Oscilante ens parla de l’alteritat, de moure’ns a l’uníson per sinuo-
sitats i verticals, irregulars o ben traçades, desvetllant així la vibració 
constant del binari.
Pol Jiménez en el ball i Juan Carlos Lérida en la direcció i co-
reografia, investiguen sobre el binari de la dansa espanyola 
per desentranyar les possibilitats d’una dansa agènere. En l’os-
cil·lació i en les alquímies de passos i postures apareixen noves pers-
pectives del propi gènere. Per a aquesta versió han seleccionat aque-
lles que transformen els cossos, així com la lectura i comprensió de 
l’entorn que ens habita”. 

Direcció i coreografia: Juan Carlos Lérida Idea original i interpre-
tació: Pol Jiménez Collage musical: Jaume Clotet  Vestuari: Gina 
Berenguer  Disseny i tècnic de llums: Lucas Tornero Fotografia: 
Tomás Moya Escenografia: Amaia Lizarza, Juan Roldán i Mariona 
Sánchez  Producció: Jesús Jiménez Agraïments: Alicia Gallego, 
Amaia Lizarza i Begonya Sánchez Residència: “La Caldera” centre de 
creació i “Estruch” fàbrica de creació Recolzat: El projecte d’investiga-
ció de flamenc IT recolza aquest project de creació i investigació.

Durada: 25 minuts

FARALAES de DANIEL ROSADO
PROGRAMA DE RESIDÈNCIES

“Faralaes és una exploració an-
tropològica sobre la peculiaritat 
cultural des del llenguatge co-
reogràfic. Parla de la identitat 
a través de la recuperació de la 
memòria històrica que roman en 
l’arquitectura i en el sensorial de 
les persones. El projecte s’em-
marca en una revisió de la cultura 
Andalusa (com podria haver estat 
qualsevol altra) i com influeix en la idiosincràsia de l’individu. Tornar a 
vincular-se a l’imaginari de l’origen, per reconèixer l’extraordinari de la 
història, des d’aquesta part que ha estat negada i invisibilitzada. Fara-
laes pren la celebració, entesa com a ritual de conseqüent transforma-
ció humana, com a forma d’expressió per revisitar els espais emocio-
nals pels quals travessa un cos o el cos col·lectiu”

Idea original: Daniel Rosado Direcció escènica: Daniel Rosado i 
Natalia Barraza Dramaturgia: Natalia Barraza Coreografia i inter-
pretació: Daniel Rosado Arrengaments musicals: Juan Rodriguez 
Berbín Vídeo: Tristán Pérez Martín Música: Carlos Martorell Pla i Toni 
Costa  Il·luminació: David Maqueta  Producció: Colectivo Lamajara.
 
Durada: 30 minuts

DANSA

Fotografia de Jordi Vidal

Tanquem el Cicle de Flamenc amb l’univers de la companyia Increpa-
ción que posa en diàleg la tradició del flamenc, la dansa espanyola i les 
estètiques de la dansa contemporània.

Dissabte 29 de juny a les 18.30
#CICLE FLAMENC

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES
INCREPACIÓN DANZA

   B

DANSA

++ DANSA    

LIKES DE NÚRIA GUIU   
Dissabte 6 d’abril a les 19h    

“Likes parteix de l’anàlisi de dos  
fenòmens populars de Youtube: 
el cover dance i els tutorials i 
vídeos sobre les diferents tècni-
ques de ioga. Des d’una perspec-
tiva socio-antropològica, l’artista 
aborda el públic amb un discurs 
sobre el valor social d’un like 
en les nostres societats digitals. 
Aquest nou treball és una mira-
da fresca i coreogràfica sobre la 
presència del cos en l’era digital”.

Direcció, coreografia i dansa: 
Núria Guiu Sagarra
Assistència artística: Esther Freixa i Sónia Gómez 

Durada: 50 minuts
Idioma: Català

Espectacle programat en el marc de Districte cultural

11.30h Flash mob coreografiada per l’escola Som-hi dansa amb alum-
nes de les escoles Alexandre Galí, Mediterrània i Sant Joan Baptista
De 18 a 19.30h Actuacions variades de dansa

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA   
Divendres 3 de maig  
Plaça del Poeta Boscà
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   B

Dissabte 1 de juny a les 19h 
#CICLE FLAMENC
Plaça Hilari Salvador

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES
LA COPLA REBELDE A CÀRREC DE PONTS CULTURALS
MOVIMIENTO COLATERAL DE LA CIA. JOSE MANUEL 
ÁLVAREZ 

   B
LA COPLA REBELDE a càrrec de PONTS CULTURALS

“La copla rebelde” de José Luis Ruiz Castillo és una peça teatral que 
intenta ser un recorregut per les Coplas que s’han anat cantant al llarg 
del segle XIX i en els primers anys del segle XX, fins a la guerra de 
1936. Ponts Cultural posarà en escena fragments d’aquesta reivindi-
cativa peça teatral, entre la lectura, el cante por Alegrias i las Coplas. 

DANSA

MOVIMIENTO COLATERAL de la Cia. JOSE MANUEL ÁLVAREZ 

“Parteix de la introspecció del moviment i la rítmica interioritzada del 
flamenc així com del sentir individual i compartit. És un procés d’ober-
tura a nous codis dansístics, posant l’accent en el flamenc actual en 
coexistència amb la dansa espanyola i el llenguatge d’improvisació. El 
moviment del cos en l’espai, una determinada acció o la seva interacció 
amb altres cossos, transcendeix en una conseqüència indirecta sobre 
els altres executants. Acció i reacció col·lateral. Jose Manuel Álvarez 
planteja un assaig prosaic sobre el ball flamenc”

Durada: 30 minuts

Direcció: Jose Manuel Álvarez Interpretació: Miranda Alfonso, 
Carmen Muñoz, Marina Paje i Jose Manuel Álvarez Concepte: Jose 
Manuel Álvarez i Marta Piñol Coreògrafs convidats: Marco Flores, 
David Coria, Ana Morales Música original: José Almarcha, Max 
Villavecchia Disseny d’il·luminació: Daniel Gener Vestuari: Cristina 
Granero Producció i comunicació: Flamenco Projects Fotografia: 
Laura Abad, Kazumasa Horiuchi Vídeo: Marta Romero 

Fotografia de Laura Abad

COL·LABORACIONS

Jams de contact
Tots els dijous no festius de 16.30 a 19h. Organitza SIAMB i C.C. Bar-
celoneta
Jams de la Semilla i Sembrando contact
27 d’abril, 25 de maig i 8 de juny / +info lasemillajam@gmail.com

Més info sobre tota la programació de dansa a dansa@civicbarcelo-
neta.com

Foto d’Alicce Brazzit 

Imatge de Jonathan Lewczuk


