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PROGRAMACIÓ
HIVERN 2020

Centre Cívic Barceloneta

GENER, FEBRER I MARÇ



Inscripcions: Del 16 de desembre 
al 13 de gener. Fora d’aquest termini 
no es tramitarà cap beca o ajut.  Po-
deu apuntar-vos i fer el pagament dels 
cursos:

On-line
https://inscripcions.civicbarceloneta.
com
Pagament amb targeta bancària

Presencials
A la recepció del centre cívic de di-
lluns a divendres de 10 a 14h i de 16 
a 21h.
Pagament amb targeta o transferència 
bancària. En el segon cas, s’haurà de 
lliurar el comprovant de l’ingrés 3 dies 
després de la preinscripció per a que la 
matrícula quedi formalitzada.

Inici dels tallers: Setmana del 27 de 
gener.

Finalització dels tallers: Setmana del 
23 al 28 de març. 

Preu tallers: 
Tallers de 9 sessions d’1h: 38,33 € el 
trimestre 
Tallers de 9 sessions d’1h30min:
57,50 € el trimestre 
Tallers de 8 sessions de 2h: 68,15 € 
el trimestre
Preus pendents d’aprovació per part 
de la Comissió de Govern. 

Les places són limitades.
L’import de la matrícula no es retor-
narà en cap cas.
L’hora d’inici del taller és l’hora en què 
es pot accedir a la sala. 
El material del taller va a càrrec de 
cada participant abonant-se directa-
ment al / a la tallerista responsable.

DONA
Tallers gratuïts per a dones de la 
Barceloneta. Places limitades
Inscripcions: a la recepció del cen-
tre cívic. Apunta-t’hi a partir del 16 
de desembre!

JOVES
Si tens entre 17 i 20 anys i tens algun 
projecte, idea o proposta d’activitat, 
no dubtis en contactar amb nosaltres! 

TALLERS

            
             NOU

LLEGENDA

DANSA

Dilluns de 18 a 19.30h
Professora: Kenya Sauer

EL MOVIMENT DES DE LA 
DANSA CONTEMPORÀNIA 
I LES DANSES URBANES

Dilluns de 19.30 a 21h
Professora: Trinidad Garcia 
Espinosa

IMPROVISACIÓ A TRAVÉS 
DE LA DANSA CONTEM-
PORÀNIA

DANSA CONTEMPORÀNIA.
“ACCIÓ EN L’EXPRESSIÓ”

   N

Iniciació: Dimarts de 12.30 a 14h
Mig i avançat: Dimarts de 18.30 
a 20h
Professora: Helena Canas

Niv.I: Dimarts de 18.30 a 20h
Niv.II: Dimarts de 20 a 21.30h
Professor: Ramon Roig

DANSA. CONTACT 
IMPROVISACIÓ

Dimecres de 10.30 a 12h
Professora: Gabriela Barberio

DANSA I ENTRENAMENT 
FÍSIC

Dimecres de 12 a 13.30h 
Professora: Gabriela Barberio

ESTIRAMENT ORGÀNIC 
I FLEXIBILITAT



DANSA

Dimecres de 20 a 21.30h
Professora: Magda Garzón 

Dijous de 20 a 21.30h
Professora: Emma Riba

DANSA CONTEMPORÀNIA.
TÈCNICA I COREOGRAFIA

EFICIÈNCIA I INTUÏCIÓ 
DEL COS

Dimecres de 16.30 a 18h
Professor: Edward Tamayo

Iniciació: Dijous de 17 a 18.30h  
Mig i avançat: Dijous de 18.30 
a 20h
Professora:  Roberta Ruggiero

FLYING LOW

DANSA ACROBÀTICA

Niv.I: Dilluns de 18.30 a 20h
Niv.II: Dilluns de 20 a 21.30h
Niv.III: Dimarts de 20 a 21.30h
Professor: Diego Sax

SALSA

Dimecres de 18.30 a 20h
Professora: Magda Garzón

INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

Dimecres de 18 a 19.30h  
Professor: Emilio Bravo
Preu: Gratuït

DANSA INTEGRADA. 
MOVIMENT I EXPRESSIÓ

Horari A: Dilluns de 20 a 21.30h
Horari B: Dimecres de 20 a 21.30h
Professora: Leticia Gil

ZUMBA

Dilluns de 20 a 21.30h
Professora: Anna Yang

VOGUING

Dimecres de 18.30 a 20h
Professora: Laura Banyari

ETNODANSA 
CONTEMPORÀNIA

Dimarts de 20 a 21.30h
Professora: Leonor Tarradas

BOLLYWOOD

Fotografia d’Ahmad Odeh

Dijous de 20 a 21.30h
Professora: Leticia Gil

“DANZALMA”

Dijous 20 a 21.30h
Professora: Karmen Cuellar 

TWERK

   N



DANSA, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, CIRC I SALUT

Dimarts de 19.30 a 21h
Professor: Xavi García

Horari A: Dilluns de 17 a 18.30h
Horari B: Dilluns de 18.30 a 20h
Professora: Glòria Sirvent

Dilluns d’11.30 a 12.30h
Professora: Anna Katalin Nemeth

TALLER DE “CAJÓN”

TALLER DE CANT

PILATES

Divendres de 19.30 a 21h
Professora: Marie Porcher

AFROBEATZ

Divendres de 20 a 21.30h
Professor: Sant Andreu Pas a 
Pas

BACHATA

Dimarts de 18.30 a 20h
Professor: Pablo Schvarzman

Dilluns de 10.30 a 11.30h
Professora: Anna Katalin Nemeth

CREACIÓ DE MÚSICA 
DIGITAL

BODY AWAKENING (DES-
PERTAR DEL CUERPO)

   N

   N

Fotografia de Spencer Imbrock

Fotografia d’Ahmad Odeh

Niv.I: Divendres de 18.30 a 20h
Niv.II: Divendres de 20 a 21.30h
Niv.III: Divendres de 17 a 18.30h
Professora: Beatriz del Pozo

FLAMENC

Iniciació: Divendres de 18.30 a 
20h
Mig i avançat: Divendres de 20 
a 21.30h 
Professor: Jaime Barbosa

VERTICALS I EQUILI-
BRIS INVERTITS

Fotografia de Cristofer Jeschke

Dimecres de 20 a 21.30h
Professor: Marcel Zamble
Percussió: Tape
Preu: 69.80 €

DANSA AFRICANA AMB 
PERCUSSIÓ



SALUT, ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS I GASTRONOMIA 

Nivell II: Dilluns de 19.30 a 21h
Nivell I: Dijous de 19.30 a 21h
Professora: Paula Leiva Granger

Dimarts de 18 a 19.30h
Professora: Paula Leiva Granger

AQUAREL·LA

PINTURA A L’OLI I 
DIBUIX

Fotografia d’Andrian Valeanu

Dijous de 18 a 19.30h
Professora: Laura Illanes

MÈTODE FELDENKRAIS

Fotografia de Tina Nord

Fotografia de Zoltan Tasi

Dijous de 19.30 a 21.30h
Professora: Marina Monsonís
Preu: 68,16€ + 20€ de material
Col·laboració amb Cap a Mar

CUINA MARINERA DE 
LA BARCELONETA, 
AMB PEIX ECONÒMIC I 
DE PROXIMITAT

Dilluns de 18.30 a 20h
Professora: Leticia Gil

KUNDALINI 
IOGA / MEDITACIÓ

Horari A: Dimarts de 20.15 a 21.45h
Horari B: Dijous de 20 a 21.30h
Horari C: Dissabte d’11 a 12.30h 
Professor: Germán Svetaz

IOGA

Dijous de 18 a 19.30h
Professora: Salvana Vilallonga

MASSATGE TAILANDÈS

Horari A: Dilluns de 18.30 a 20h
Professora: Salvana Vilallonga

Horari B: Dimarts de 18.30 a 20h
Professora: Salvana Vilallonga 

AEROIOGA

Dilluns de 17 a 18.30h
Professora: Salvana Vilallonga

AEROIOGA SUAU



CICLES I INTENSIUS

BASES DE LA CUINA 
AYURVÈDICA

FULL DANCE WORK-
SHOP

Fotografia de Katherine Hanlon

CICLE AYURVÈDIC WORKSHOPS DE DANSA

Dissabte 8 de febrer de 10.30 a 
14h
Professora: Karmen Cuellar
Preu: 14,91€ 

Dissabte 28 de març de 10.30 
a 14h
Professora: Karmen Cuellar
Preu: 14.91€ + 5€ de material 

Dissabte 22 de Febrer de 10.30 
a 14.30h
A càrrec de la companyia LaCer-
da: Johan Pérez Viera, Edward 
Tamayo, Valentina Azzati
Preu: 17.04€

Dissabte 1 de febrer de 10.30 a 
14.30h
A càrrec de Vera Livia García
Preu: 17.04€

Taller intensiu on es treballaran 
l’entrenament en Flying Low i 
composició instantània, entre d’al-
tres. Una pràctica física i intensa, 
on es busca posar al ballarí-actor 
en contacte amb el seu propi con-
tingut expressiu. Emprant camins 
físics de la dansa i el teatre s’ex-
plora un estat d’alerta que busca 
el moviment immediat i sincer, 
construint el llenguatge de cada 
cos.

Partint d’un treball físic i vocal, el 
taller es proposa generar un espai 
de recerca explorant les diferents 
possibilitats del cos i de la veu 
com a eines fonamentals de l’ex-
pressió dramàtica.
El taller comprèn entrenament fí-
sic centrat a buscar un altre tipus 
de “presència físic-mental” dife-
rent del cos-ment quotidià (dan-
sa del vent i faixa),  entrenament 
vocal centrat en l’exploració dels 
ressonadors corporals i composi-
ció. 

MASSATGE AYURVÈDIC 
ABYANG A QUATRE 
MANS

L’ACCIÓ DANSADA. 
TALLER DE TEATRE EN 
MOVIMENT 



DONA

Tallers gratuïts per a dones de la Barceloneta. Places limitades
Inscripcions: a la recepció del centre cívic. Apunta-t’hi a partir del 
16 de desembre! 

Fotografia del Centre Cívic Barceloneta                                   

Del 13 de gener al 2 de març (8 sessions). Dilluns de 17 a 19h
A càrrec d’Analía Zarate
Preu: 5€ en concepte de material. Aquest cost va a càrrec de cada 
participant abonant-se directament a la tallerista responsable.

Us proposem un espai d’expressió i d’experimentació a partir dels llen-
guatges artístics, on reflexionar sobre com avancem per les diferents 
etapes de la nostra vida. Les dones transiten el món creant al seu pas; 
xarxes de coneixement, solidaritat, art i vida. Desperta la teva creativitat 
potenciant les capacitats pròpies, abordant aquestes temàtiques des de 
diverses perspectives. 

Activitat programada en el marc de l’exposició “Dones transitant” i del 8M –Dia 
Internacional de la Dona-

TALLER D’ARTERÀPIA: SENTIR, VISUALITZAR, CREAR

TALLERS

Del 28 de gener al 24 de març (9 sessions). Dimarts de 17 a 18.15h
A càrrec de Salvana de Vilallonga

PARLAR I CRÈIXER

Us proposem un espai on compartir experiències i recursos interns amb 
altres dones. Unes trobades on descobrir entre totes, la capacitat d’es-
timar-nos i conduir-nos cap al benestar personal.



Dimecres 11 de març de 18 a 20.30h
A càrrec de Celeste Ameztoy i Karmen Cuellar 

DANSA I MÚSICA AFRICANA. UNA MIRADA DES DE 
LA COSMOVISIÓ DE LA DONA AFRICANA

DONA

Del 28 de gener al 17 de març (8 sessions). Dimarts de 18.30 a 
19.30h
A càrrec de Montse Grau
Preu: 5€ en concepte de material. Aquest cost va a càrrec de cada 
participant abonant-se directament a la tallerista responsable.

IOGA ALINEACIÓ BÀSIC

Ioga terapèutic on ens centrarem en l’alineament estructural del cos 
físic (estiraments, alineació de la columna, exercicis per a l’obertura de 
pit), treballarem el nostre equilibri i afavorirem la relaxació de cos i ment 
a partir de la respiració conscient. 

Del 5 de febrer al 18 de març (7 sessions). Dimecres de 18.30 a 20h
Professores: a determinar

DANSA ALLIBERADORA

Desperta el teu cos i perd la por a moure’t! Gaudeix de la dansa a través 
dels més diversos estils i tècniques. Un espai on divertir-te, alliberar 
tensions i connectar amb el cos lluny d’aprenentatges exigents. Per a 
totes les edats i condicions físiques!

Fotografia de Dani Llao



DONA

Dijous 30 de gener de 18 a 19.30h
A càrrec de Karmen Cuellar

En Ioga Iyengar és una forma de Hatha Ioga que treballa de manera 
integral cos i ment, centrant-se en l’alineament estructural del cos físic 
(reeducació postural). Comptarem amb l’ajuda de cinturons i totxos a 
l’hora de realitzar les assanes, treballant la flexibilitat, la força, la coor-
dinació i l’equilibri.

INTENSIU: BASES DE IOGA INSPIRAT EN IYENGAR

Del 6 al 20 de febrer (3 sessions). Dijous d’11 a 12.30h
A càrrec de Salvana de Vilallonga

Monoparentals, casades, separades, mares per adopció, per gestació 
subrogada, dones que no ho desitjaven i que foren mares, dones que 
transiten pel procés de l’embaràs, que s’ho plantegen o que volien ser-
ho i no van poder.
Un nou espai grupal on compartir com vivim la maternitat, emocions i 
sentiments de tots aquests procesos.

Activitat oberta a dones d’altres barris

MATERNITATS

Us proposem un viatge a través de diversos ritmes de la dansa i la mú-
sica africana (guine fare, sinte, mane, mendiani) que ens parlen del rol 
de la dona a aquesta cultura. Un espai on visibilitzant el protagonisme 
de la dona africana, repensarem també quin és el lloc que ocupem les 
dones a la nostra societat. 

Activitat oberta a dones d’altres barris. Programada dins l’agenda del 8M – Dia 
Internacional de la Dona-.

Imatge de Salvana de Vilallonga



DONA

SUPORT A COL·LECTIUS

Projecte d’ajuda integral en el tràn-
sit de gènere. Informació sobre va-
ginoplàstia i pedagogia sexual de la 
vagina trans, amb perspectiva femi-
nista i de llibertat sobre el propi cos.
Trobades quinzenals. Dissabtes 
11 i 25 de gener, 8 i 22 de febrer, 7 
i 21 de març de 17 a 19h. Gratuït
Més info:  tina69bcn@gmail.com

I-VAGINARIUM

Del 14 de febrer al 3 d’abril (8 sessions). Divendres de 18 a 20h
Amb Anna Katalin Nemeth

Durant el workshop treballarem en abraçar l’energia femenina, la con-
fiança en una mateixa, la salut i l’alegria a través del moviment, trobant 
l’equilibri entre les qualitats femenines i masculines. Explorarem la im-
provisació i les tècniques de creació instantània, inspirades en el ball 
folklòric: flamenc, dansa folklòrica turca i húngara. 
Desenvoluparem el poder de la interacció grupal a través de la dansa, 
centrant-nos en la subtilesa de l’acció/reacció, l’ús de la respiració, rit-
mes compartits, tacte/contacte, contacte visual, el concepte de Bio-Ten-
segritat i altres mètodes d’escolta cuidadosa.

Taller obert per a dones del barri i de la ciutat amb o sense experiència en 
moviment.

“FOLKLORE I IMPROVISACIÓ”

Del 9 de gener al 12 de març (10 sessions). Dijous de 18.30 a 20h
A càrrec d’Arantza López Medina (Labuena Compañía)

“LA REVOLTA DELS COSSOS”

Procés de creació col·lectiva que conjuga teatre, música i dansa posant 
veu i cos a les situacions que vivim com a indivídues i com a societat, 
fent de mirador de la nostra existència.
Dones en xarxa, formant part d’un mateix entramat, donant-se recolza-
ment mutu,  i cercant el seu propi impuls.

 Logo d’Ivaginarium



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

            
Dona: programació cultural en clau de gènere

La Barceloneta es Mou: propostes culturals que cerquen una 
relació més directa amb el barri
#labarcelonetaesmou

             

LLEGENDA

   D

   B

EXPOSICIONS
CANAL MONO
    CCAD / SESSIÓ DE CURTS
DANSA
    CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA
    LA BARCELONETA DANSA 
CIRC
TEATRE

    
Totes les activitats són gratuïtes.
Els espectacles són d’entrada lliure i aforament limitat.
Per a més informació podeu consultar:

barcelona.cat/ccbarceloneta
facebook.com/ccbarceloneta



ARTS VISUALS

Inauguració 9 de gener a les 19.30h. Acció inaugural amb Tania More-
no, cantautora cubana i projeccions.

Una mostra d’artistes cubans, la majoria d’ampli currículum, molts d’ells 
destacats al seu país o fora d’ell, mereixedors de diversos premis i de 
carrera consolidada. Són obvis els punts en comú entre artistes cubans 
i catalans, no només per la influència de l’art matèric a l’illa sinó també 
per haver begut de les mateixes fonts (de la inesgotable font expres-
sionista, de la infinita abstracció ...) i per posseir una similar tendència 
a l’espontaneïtat, a la frescor de la pinzellada i a la rebel·lia, sigui quin 
sigui el llenguatge que abordin.
Aquesta rebel·lia és la que dóna títol a l’exposició, perquè Hatuey, en-
cara que es coneix més com una marca de cervesa, va ser en realitat 
el primer heroi cubà; un indígena rebel que va ser cremat a la foguera 
per la seva irreverència.

Artistes: Jorge L. Legrá, Pablo Quert, Yalain Falcón, Yoandry Cáceres, 
Jorge Delgado, Abenamar Bauta, Rigoberto Rodríguez, Ángel Alonso, 
Felipe Alarcón, Osvaldo Moreno, Jorge Mata, Odalys Hernández, Dog-
ny Abreu.

Imatge de Jorge Delgado Gutiérrez

Del 9 al 31 de gener                    

“HEREDEROS DE HATUEY”. A CURA D’ÁNGEL ALONSO 



ARTS VISUALS

Inauguració 6 de febrer a les 19.30h. Acció inaugural de dansa.

Una exposició col·lectiva,  d’il·lustració, que tracta sobre la importància 
de salvar els animals del nostre planeta aquí i ara, per un futur millor.
En poc temps les espècies d’animals que estaven en perill d’extinció 
han augmentat desmesuradament fins a xifres alarmants.

Artistes: Ana Blü, Anne Emélie, Anna Roca Illustration, Alicia Marto-
rell, Jessica Piqueras, Marta Comas, Paüla Noidat, Sara Sánchez, Ser-
gi Torné Viudas, Peixious by C., Lucía Soto, Txell, MinMun, Lucía Segu-
ra Art, Miriam Sánchez de Arcos, Jllmartín, Jordi Jover, Yula Ivanovna, 
Juan Carlos Beneyto, Rosalía Clemente, Clara Trucco, Pablo Borlande-
lli, Maybuch Victorel, Marta Bach, Victoria Giró, Guillem Roig, Valiente 
Creations, Elisenda Solà-Niubó.

Dijous 19 de febrer a les 19h. Visita guiada a l’exposició amb el 
biòleg Sergi Torné Viudas.

Visites guiades i tallers amb les escoles del barri. Horaris a concretar.
 

Del 6 al 28 de febrer             

“IN TEMPORE”. A CURA D’ANA BLÜ

Il·lustració de Sara Sánchez



ARTS VISUALS

Petjada Ecològica Pixabay

Del 12 al 26 de febrer            

“REDUIM LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA”

   B

Exposició per saber què és i com reduïm 
la nostra petjada ecològica.
Voler fer i fer petites accions quotidianes 
pot reduir el nostre impacte en el medi am-
bient. Segur que vols participar! 
Reduir la petjada ecològica, redueix el 
canvi climàtic. Entre totes i tots podem 
fer-ho!
A càrrec del CFGS d’Educació i Control 
Ambiental de l’Institut Narcís Monturiol.

Del 5 al 28 de març               

“DONES TRANSITANT”. A CURA DE NOEMÍ 
MORRAL, SARAH BARKA I MARGARIDA ASSIS

   B    D

Dibuix de Noemí Morral

Inauguració 5 de març a les 19.30h. Acció inaugural de dansa: extracte 
de (de) FORMADXS amb Nia Torres.

Les dones transiten el món creant al seu pas;  xarxes de coneixement, 
solidaritat, art, vida… I en aquest trànsit moltes perden la seva vida, per 
defensar les seves idees, els seus cossos i el seu territori.
En aquesta exposició ens acompanyarem de dones transitant i creant, 
obrint espais de defensa dels drets humans, de complicitat i d’amistat.

Convocatòria oberta fins al dia 12 de febrer

Proposta programada dins l’agenda del 8M -Dia Internacional de la Dona-.



ARTS VISUALS

Divendres 20 de març a les 19.30h         

CCAD/CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA PRESEN-
TA: “IDENTITATS EN RELACIÓ” SESSIÓ DE CURT-
METRATGES

   B    D

CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

Fotogrames dels curts a projectar

Fotografia de l’Associació Africadoolu

CCAD és un cicle de relats cinematogràfics de dones al continent africà, 
organitzat per l’Associació Cultural Africadoolu en col·laboració amb sis 
centres cívics de Barcelona. Aquest any arriba a la seva tercera edició i 
a La Barceloneta ens presentaran quatre curts inèdits.

Reluctantly Queer. Qüestiona el que significa ser gay per a un jove 
ghanès en aquest temps i espai. Directora: Akossua Adoma Owusu.
The ambassador’s wife. La pel·lícula toca els temes de les estructures 
del poder, de classes, del post-colonialisme i del feminisme. Directora: 
Theresa Traoré Dahlberg.
Icyasha. Un noi de dotze anys viu en un món on ha de demostrar i 
reivindicar la seva masculinitat. Directora: Marie Clémentine Dusabe-
jambo.
Many Love. Un curt de ficció en torn a un crim i a una fuga. Directora: 
Rediat Abayneh.



ARTS VISUALS

Presenteu les vostres propostes abans del 31 de gener de de 2020.
Més informació a: visuals@civicbarceloneta.com

Convocatòries temàtiques:   Dones Transitant, Escultura, Vida Vege-
tal, Autoretrat, la Màscara, Fotografia Urbana, Del mur al llenç vol3, 
Boligrafisme, Recuperart art del reciclatge.

Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.

CANAL MONO. Selecció  de treballs en vídeo-creació, vídeo-art, ví-
deo-dansa, documentals.

CONVOCATÒRIES

Ens endinsem a la tradició oral mandinka i abastarem la filosofia Ubuntu 
mentre posarem en pràctica les arts plàstiques i escèniques amb els 
més petits i les seves famílies.

Propostes programades dins l’agenda del 8M -Dia Internacional de la Dona-.

Dissabte 28 de març de 17 a 19h   

ELS TALLERS DEL CCAD / CONTACONTES MAN-
DINKA DE DRAMATURGIA I MÀSCARES EN FAMÍLIA



DANSA

CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA

DANSA’M
propostes en les quals el treball coreogràfic sigui el focus de recerca. 
ELEKTRICS
propostes de més risc i/o que la investigació en nous llenguatges sigui 
l’eix d’investigació.  

ELEKTRICS

El ball és un ofici, la cosa que jo practico. La danzadora és la que desitja 
l’aparició d’una forma en un cos, balla en la bretxa d’una o l’altra pos-
sibilitat. Es mou entre l’abundància i la carència, al complet, amb tot, 
la chicha i la ficció. En la trobada amb la cançó la danzadora es llança 
també a l’encara no produït però des d’una lògica que no li és pròpia, 
propera però aliena. És una agosarada, fa com si sí que sabés i ho 
aconsegueix fer. Com l’ignorant de Ranciere, la diletant titila entre el sa-
ber i el no saber, colant-se en tots dos. Barreja coses estant atenta als 
afectes i la seva brúixola és el plaer contingut en el fer. Amb el seu cos 
desitja i habita la vitalitat, amb la seva veu i atuells desborda el seu no 
saber, en la seva merda es dóna l’experiència estètica i practica plaent 
com a maneres legítimes de produir coneixement. En la trobada amb 
la cançó la danzadora es torna encara més audaç en els seus estudis 
d’erudita ignorant. Si la vida crida, ella canta la cançó del repertori de la 
fricció entre les formes i les forces, entre la carn i el significat, entrant en 
la potència del tutti froti.”

Creació i interpretació: Laila Tafur i Casio ctk100
Durada: 50 minuts

vimeo.com/lailatafur

Collage d’Irene Rodenas i Laila Tafur

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES

Dijous 27 de febrer a les 20h

EL CUERPO DE LA CANCIÓN DE LAILA TAFUR 



DANSA

Fotografia d’Alberto Vera

Dijous 12 de març a les 20h

EXTRACTE DE GALEJAR D’UNAIUNA
ERRATA NATURAL DE LED SILHOUETTE

DANSA’M

Extracte de GALEJAR d’UNAIUNA

Antigament, a Mallorca, com a moltes altres parts del món, cada feina 
agrícola tenia la seva tonada que podia ser cantada individualment o 
col·lectivament. Cantar formava part intrínseca del treball. Cantar fent 
feina i fer feina cantant, eren una mateixa activitat social. I tothom can-
tava, sense distinció d’edat o gènere.  
Galejar significa fer gala d’alguna cosa, d’alguna habilitat o destresa. 
Però a Mallorca també té un altre significat. És la manera genuïna de 
cadascú d’ornar o embellir un cant. Galejar ens remet a aquest tipus de 
cantar, únic i intransferible. Una manera de fer personal que ens explica 
alguna cosa de la pròpia identitat.

Galejar és un viatge en el temps cap a la Mallorca rural de segles enre-
re. Un viatge de quatre dones a la recerca de la vinculació entre terra, 
veu i treball. És una reflexió sobre el treball i sobre la pròpia identitat des 
d’allò més intransferible: el cos i la veu.

Direcció: Xavier Martínez
Coreografia: UnaiUna (Laura Lliteras i Marina Fullana) 
Dramatúrgia: Joan Tomàs Martínez
Direcció Musical: Rosa Serra Torrens
Espai sonor: Xavier Martínez i Rosa Serra Torrens 
Intèrprets: Marina Fullana, Rosa Serra Torrens,  Laura Lliteras, Gypsy 
Nel.lo 
Disseny d’il·luminació:  Juanrro Campos i Joan Fullana 
Disseny espai: David Corral 
Disseny vestuari: Pau Aulí 
Producció executiva: Raül Perales 
Distribució: Magrana 

Durada: 20 minuts
unaiuna.com



DANSA

LA BARCELONETA DANSA 

LUA° sorgeix del concepte del cercle com a cicle tempo-espacial i fí-
sic-químic del cos femení: un cos rutinari quasi exhaust, quasi extasiat, 
que navega per diferents estats respiratoris, i per tant, emotius. Cada 
cos, un estat. Cada cicle, un estat. Cada dona, un cos. LUA° s’omple de 
dones mirall que posen de manifest la intuïció famèlica i la racionalitat 
poruga d’uns cossos que vibren i travessen l’espai; de dones fèrtils i es-
tèrils en 28 dies, 672 hores i 40.320 minuts, que arrelades a la pulsació 
dels seus úters construeixen un únic principi cíclic.

Dimarts 17 de març a les 18.30h 
Plaça Brugada. Font de Carmen Amaya  

LUA° D’ANDREA JIMÉNEZ

Fotografia de Gorka Bravo

DANSA’M

ERRATA NATURAL de LED SILHOUETTE

“Potser el Nord absolut o septentrió definit no és tan terminant. L’home 
va establir que el Nord és l’ordre i el Sud el caos, sense saber que es-
tava observant el negatiu d’una fotografia.
Potser, els que van perdre el rumb eren els únics que viatjaven cap a ell, 
fent cas omís al marcat o establert, lliures d’atraure o repel·lir qualsevol 
altre pol que ells decideixin.”

Creació i interpretació: Jon López i Martxel Rodriguez 
Espai sonor: Sonic, Demdike Stare, Rafael Anton Irrisarri, MYR 
Disseny i confecció de vestuari: Lola García

Durada: 13 minuts
ledsilhouette.com
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DANSA

COL·LABORACIONS

Jams de contact. Tots els dijous no festius de 16.30 a 19h. Organitza 
SIAMB i C.C. Barceloneta
Jams de la Semilla i Sembrando contact: 18 de gener, 8 de febrer i 
28 de març
+info lasemillajam@gmail.com

Més info sobre tota la programació de dansa a 
dansa@civicbarceloneta.com

Fotografia de Miriam Alemany

Mostra del laboratori en clau gènere “La revolta dels cossos”, acompan-
yat i dirigit per Arantza López Medina (Labuena Compañía). 
Dones en xarxa, formant part d’un mateix entramat, donant-se recolza-
ment mutu, i cercant el seu propi impuls.

“DONES EN XARXA” AMB ARANTZA LÓPEZ MEDINA
Dijous 19 de març a les 20h

Fotografia de Crawford Jolly
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Direcció i coreografia: 
Andrea Jiménez
Interpretació: 
Chantal Soler, Aida González 
Olvera, Marina Paje González, 
Andrea Fernández Roanes i 
Andrea Jiménez Vázquez  
Escenografia: 
Míriam Alemany Garnés 
Disseny d’il·luminació: 
Míriam Alemany Garnés 
Disseny de so: Mario G.Cortizo
Vestuari: Míriam Alemany Garnés 

Durada: 15 minuts

Aquesta peça de flamenc està em-
marcada dins de cicle d’activitats 
AiguArt organitzat per La Fàbrica 
del Sol. I compta amb la col·labo-
ració de La Casa de La Barcelo-
neta 1761 i el Centre Cívic Barce-
loneta.
L’activitat constarà d’un passeig 
per conèixer la història del barri 
mariner de La Barceloneta. Unint 
la tradició històrica i la tradició contemporània del barri anirem desco-
brint les fonts patrimonials, la seva tradició pesquera per acabar amb 
Lua a la Font Carmen Amaya.
 



CIRC

“NI CAP NI PEUS” de CIRC VERMUT          
Divendres 21 de febrer a les 18h
Plaça Poeta Boscà (La Repla)

   B

Un espectacle per a passar una bona estona! Dos personatges en clau 
de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos 
es busquen amb accions quotidianes. Un espectacle de circ i pallassos, 
potent i amb moltes disciplines: roda cyr, malabars, pal xinès, manipu-
lació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. 

Intèrprets: David Candelich i Jordi Mas 
Mirada externa: Guillermo Aranzana 
Música: Joan Cot Ros 
Vestuari i attrezzo: Fina Pavón
Escenografia: Circ Vermut, Fusta Artesana i Benet Jofre 
Disseny: JordiAliberas.com 
Creació: Espai de Circ Cronopis

Durada: 60 minuts

Espectacle programat en el marc de BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



TEATRE

“CONVERSES AMB EL MEU ÚTER I ALTRES INTER-
LOCUTORS” DE NÚRIA PLANES 

“Peça de teatre auto documental sobre la dubtosa llibertat que tenim 
per decidir ser mares i pares. És una conversa amb mi mateixa, amb 
la meva mare, amb el meu inconscient, amb el públic i amb el món a 
través del moviment, els audiovisuals, la música en directe i una veu 
narrativa, al micròfon, sincera, irònica, sarcàstica.”

Direcció, dramatúrgia i interpretació: Núria Planes Llull 
Mirada externa: Carlota Grau Bagès i Gaia Bautista Jugovic 
Il·luminació: Jaume Cañasveras Vives
Veu en off: Margarita Llull Novell 
Tècnica de la companyia: Anna Boix Álvarez

Durada: 55 minuts

Espectacle programat en el marc de BARCELONA DISTRICTE CULTURAL i 
dins l’agenda del 8M (Dia Internacional de la Dona)

Dissabte 14 de març a les 18.30h
   D



Si voleu saber què oferim per a les famílies amb infants i/o adolescents, 
podeu entrar a la web del Centre Cívic barcelona.cat/ccbarceloneta i 
al Facebook del Casal Infantil facebook.com/casalinfantilbarceloneta o 
trucar al 93 250 78 42. També ens podeu venir a visitar, estem ubicats 
al C/Andrea Dòria entre el número 23 i el 31.

ESPAI PER A PETITA INFÀNCIA - Espai relacional per a famílies amb 
nadons i infants de 0 a 3 anys, separats en dos sales preparades amb 
materials didàctics per acompanyar el desenvolupament dels més pe-
tits. Cada dimecres al matí dinamització d’activitats.
Matins de dimarts a dijous de 10h a 13h. Tardes de dilluns a dijous de 
17.15h a 19.15h    

CASAL INFANTIL -Activitats de lleure educatiu per a infants de 4 a 11 
anys, organitzats en tres grups  d’edats. El funcionament diari consta 
de diferents activitats per a cada grup que aniran rotant setmanalment 
(ludoteca, expressió artística, tallers de cuina, esports, educació emo-
cional i molt més...).
Tardes de 17.30h a 19.30h (activitats) i de 16.30h a 17.30h (acollida).

PROJECTE FRANJA – Casal per a adolescents de 12 a 17 anys de La 
Barceloneta, principalment. Espai obert de relació, espai Wifi, noves 
propostes i tallers. Activitats al carrer i colònies.   
Tardes a partir de les 16.30h de dilluns a divendres.

ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES - Programació oberta al barri, en oca-
sions organitzada des del centre i en ocasions en col·laboració amb 
d’altres serveis i entitats. Propostes obertes a tota la família. Preus sub-
vencionats o gratuïts segons cada projecte.  
Els divendres a partir de les 17.30h

EL CASAL - EQUIPAMENT INFANTIL BARCELONETA



MAPA

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
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C. D’Andrea Dòria
Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta


