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ACTIVITATS DESTACADES

EIX TEMÀTIC: L’ANARQUISME A CATALUNYA 
A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX
L’anarquisme va ser el moviment capdavanter 
de la classe obrera catalana durant les primeres 
dècades del segle XX; què en queda a la societat 
actual, dels postulats anarquistes? Avenços tan 
importants com la jornada laboral de vuit hores, les 
col·lectivitzacions, el dret a l’avortament, l’escola 
racionalista mixta, l’antimilitarisme, el feminisme 
o l’ecologisme, són formulats originalment per 
federacions i sindicats anarquistes amb un 
ampli suport popular, com la FAI i la CNT. Dins 
del moviment llibertari destacarem la figura de 
Federica Montseny: una dona revolucionària en 
tots els sentits i pionera en la lluita per la igualtat 
de gènere a tot l’estat.

 

XERRADES
 

FEDERICA MONTSENY I EL MOVIMENT 
LLIBERTARI A CATALUNYA A PRINCIPIS DEL 
SEGLE XX
DIJOUS 5 DE MARÇ, a les 19 h
Més informació a la pàg. 7

 

PARAULES DE DONA
 

FEDERICA MONTSENY  
DIMARTS 10 DE MARÇ, a les 20 h
Més informació a la pàg. 11

 

EXPOSICIÓ
 

FEDERICA MONTSENY 1905-1994 
DEL 3 AL 30 DE MARÇ
Més informació a la pàg. 13

 

MATINAL INFANTIL
 

EL SILENCI D’HAMELIN
DISSABTE 29 DE MARÇ, a les 12 h
Més informació a la pàg. 10

 

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.

 

TEATRE
 

NEGRATA DE MERDA
DISSABTE 29 DE FEBRER, a les 20 h
Més informació a la pàg. 11

 

DANSA
 

ÀER
DIVENDRES 20 DE MARÇ, a les 21 h
Més informació a la pàg. 8

 

MÚSICA
 

MARC PARROT
DIVENDRES 7 DE FEBRER, a les 22 h
Més informació a la pàg. 12

JOINA
DIVENDRES 6 DE MARÇ, a les 22 h
Més informació a la pàg. 12
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FORMACIÓ

Inscripcions a partir del 16 DE DESEMBRE
Inscripcions en línia a través del web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
Inscripcions presencials els dimecres i els dijous, de 10.00 a 13.00 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 
de fer-ne la primera sessió, sempre que hi 
quedin places disponibles.

• En cas que la persona es doni de baixa d’un 
taller, ha de notificar-ho abans d’iniciar la pri-
mera sessió.

• En cas que un taller s’hagi d’anul·lar perquè 
no té un nombre mínim de participants, es fa 
la devolució íntegra del preu a les persones 
inscrites mitjançant la mateixa forma de pa-
gament.

• Un cop començats els tallers, no es retornen 
els diners de la inscripció.

• T’informem que les persones que estiguin a 
l’atur tindran una subvenció del 50% en el 

preu d’un taller al trimestre. Per poder gau-
dir d’aquesta subvenció, s’ha de presentar la 
vida laboral (del darrer mes) o un document 
del SOC i l’empadronament. Cal que emplenis 
i signis un document conforme ens proporcio-
nes aquesta documentació. 

• Així mateix, les persones residents al munici-
pi amb algun tipus de discapacitat tenen una 
reducció segons diversos criteris establerts al 
BOPB.

• Les sessions perdudes per causes alienes a 
les persones usuàries es recuperen.

• El centre declina tota responsabilitat per pèr-
dua de material personal i 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:

ÍNDEX

Activitats destacades  pàg. 2

Formació  pàg. 3

  • Tallers  pàg. 4

  • Monogràfics  pàg. 5

  • Conferències  pàg. 6

  • Tallers de les entitats  pàg. 7

Programació cultural  pàg. 8

  • Dansa  pàg. 8

  • Matinals infantils  pàg. 9

  • Teatre  pàg. 10

  • Cinema  pàg. 11

  • Música  pàg. 12

  • Exposicions  pàg. 13

  • Jocs de taula  pàg. 13

  • Altres activitats  pàg. 14

Serveis  pàg. 14

Entitats residents  pàg. 15

LLEGENDA: ACTIVITAT GRATUÏTA EIX TEMÀTICG E
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TRAPEZI I TELA EN U (O HAMACA)
 

Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi i amb tela 
en U.
Professional: Alejandro Lento 

DEL 27 DE GENER AL 30 DE MARÇ  
Grup A: dilluns de 17.00 a 19.00 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

TRAPEZI I CÈRCOL
 

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

DEL 28 DE GENER AL 31 DE MARÇ  
Grup A: dimarts de 12.15 a 14.15 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

TRAPEZI
 

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

DEL 28 DE GENER AL 31 DE MARÇ  
Grup A: dimarts de 19.15 a 21.15 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

TELES

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

DEL 27 DE GENER  
AL 30 DE MARÇ 

Grup A: dilluns de 19.15 a 21.15 h
Places màximes: 10
Preu: 99.46 €

DEL 28 DE GENER AL 31 DE MARÇ  
Grup B: dimarts de 10.00 a 12.00 h
Grup C: dimarts de 17.00 a 19.00 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

DEL 29 DE GENER A L’1 D’ABRIL  
Grup D: dimecres de 10.00 h a 12.00 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

CREACIÓ ESCÈNICA
 

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

DEL 29 DE GENER A L’1 D’ABRIL  
Grup A: dimecres de 12.15 a 14.15 h
Places màximes: 10
Preu: 99,46 €

 

SWING!
 

El swing va néixer a 
finals de la dècada de 
1920 a Harlem, Nova 
York, i ràpidament 
es va estendre per 
tot Europa fins a 
arribar al barri de les 

Corts! És un ball en parella carregat de molta 
energia, vitalitat i bon humor! 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.
Professionals: Swing les Corts

DEL 28 DE GENER AL 31 DE MARÇ  
Grup A Swing avançat: dimarts de 20.00 a 
21.00 h
Grup B Swing iniciació: dimarts de 21.00 a 
22.00 h
Places màximes: 12
Preu: 49,73 €

TALLERS
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ESCRIPTURA CREATIVA  
 

T’agrada escriure, però 
no saps com expressar 
el que vols dir? En 
aquest curs treballarem 
les tècniques bàsiques 
d’escriptura des del 
relat curt. Aprendrem a 
redactar un text per tal 

que transmeti alguna cosa a qui el llegeix: una 
emoció, un sentiment, una experiència viscuda.

DEL 30 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Grup A: dijous de 19.30 a 20.30 h
Professional: Sandra Freijomil   
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €

 

TANGO  
 

Des de Corrientes fins a La Boca, fins arribar 
a les Corts, iniciarem un viatge amb el cos per 
aprendre i dominar el suggeridor art del tango.

DEL 28 DE GENER AL 31 DE MARÇ  
Grup A: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Professional: Fédor de Pablos
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €

 

BALLS DE SALÓ   
 

Els balls de saló formen 
part de les nostres vides 
des que tenim ús de raó.
Aquí aprendrem els balls 
més clàssics i també 
donarem un cop d’ull 
a les tendències més 
actuals.

DEL 30 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Grup A: dijous de 18.30 a 19.30 h
Professional: Ferran Castells
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €

 

IOGA SUAU CHAKARUNA    
 

Chakaruna és una 
pràctica mil·lenària de 
meditació activa que 
prové de Tiwanaku, 
Bolívia, antiga seu de la 
regió més espiritual dels 
Andes i equivalent en 
ressonància energètica al 
Tibet, a l’Himàlaia. Sovint 

anomenat ‘yoga andino’, combina moviments 
suaus amb exercicis de respiració guiada. 
Chakaruna significa ‘pont’ i és una pràctica 
energètica que ens reconnecta i reequilibra entre 
el cel i la terra, acceptant de manera equitativa 
la nostra llum i la nostra ombra, potenciant 
alhora l’empoderament personal a partir de 
l’activació dels nostres propis recursos.

DEL 30 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Grup A: dijous de 12 a 13 h
Professional: Laura González
Places màximes: 10
Preu: 49,73 €

MONOGRÀFICS  

Inscripció en línia a: dinamitzacio.
tomasacuevas@progess.com
Inscripcions presencials: dimecres i dijous,  
de 10.00 a 13.00 h

 

AJUT EMOCIONAL PER AFRONTAR  
EL NOU ANY, LA NOVA DÈCADA

 

DIMARTS 21 DE GENER, 
de 19 a 21 h
Com podem aconseguir 
els objectius que formulem 
de cara a l’any nou i 

com podem gestionar les emocions, tant les 
positives com les negatives, que generem 
després de les festes.
 Professional:  Sònia Caraujo

G
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ENTENDRE LA MÚSICA CLÀSSICA  
A PARTIR DE  BEETHOVEN

 

DIMARTS 4 DE FEBRER, 
de 19 a 21 h    
Ludwig van Beethoven va 
ser un compositor, director 
d’orquestra i pianista 

alemany. El seu llegat musical es va estendre, 
cronològicament, des del classicisme fins 
a començaments del Romanticisme. Estem 
davant d’un dels compositors més importants 
de la història i un referent per entendre la 
música clàssica.
Professional: Francesc Lozano

 

LA COMUNICACIÓ NO VERBAL;  
NO CAL QUE PARLIS QUE T’ENTENC 

 

DIMARTS 25 DE FEBRER, 
de 19 a 21 h 
Sovint les persones ens 
expressem sense la 
necessitat de les paraules.

El llenguatge del cos diu molt de com ens 
sentim en cada moment i, quan mentim, 
mostra un significat diferent de les paraules 
que pronunciem. Amb la comunicació no verbal 
aprendrem a detectar-ho.
Professional: Rosa Orive

 

MEDICINA TRADICIONAL XINESA 
 

DIMARTS 10 DE MARÇ,  
de 19 a 21 h   
Coneixerem els orígens 
de l’acupuntura, la  teoria 
del yin i yang i dels cinc 
elements, i els dotze 

meridians. Aprendrem a distingir els factors 
determinants que poden alterar l’equilibri del 
nostre cos i els mètodes de diagnòstic de la 
medicina tradicional xinesa.
Professional:  Sergi Mutilva  

 

PASQUA FLORIDA: EXHIBICIÓ D’ART 
FLORAL EN DIRECTE

 

DIMARTS 31 DE MARÇ,  
de 19 a 21 h   
Festejarem amb l’art floral 
els inicis de la tan desitjada 
primavera, el pas gradual 

al bon temps i l’alegria de l’abundància amb 
un esclat de colors que encisaran els nostres 
sentits i engrescaran la nostra ànima.
Professional: Laura González   

CONFERÈNCIES

 

EL COS HUMÀ PER A ADULTS
 

Dijous de 19.00 h a 20.00 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 els desordres del nostre 
organisme, a aturar-los o a 
prendre decisions sobre 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 mèdica als aparells, 
els òrgans i les especialitats principals de la 
medicina actual.
Professional: Jordi Garriga, metge cirurgià

ÒRGANS DELS SENTITS  
DIJOUS 20 DE FEBRER

TRASPLANTAMENTS. PRESENT I FUTUR
DIJOUS 19 DE MARÇ

E

G
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FEDERICA MONTSENY I EL MOVIMENT 
LLIBERTARI A CATALUNYA A PRINCIPIS DEL 
SEGLE XX

 

DIJOUS 5 DE MARÇ,  
a les 19 h
Aprofundirem en aspectes 
culturals i vivencials de 
Federica Montseny i en la 
seva tasca reivindicativa 

i d’acció en l’àmbit sindical i polític social. 
També parlarem del marc que propicia l’avenç 
imparable de l’anarquisme i dels companys de 
lluita més representatius, del Noi del Sucre a 
Peiró, de Garcia Oliver a Durruti.
Professional: Emili Cortavitarte, historiador 

TALLERS DE LES ENTITATS

 

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 18 a 20 h

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

 

Conferències, dilluns de 17.15 a 18.45 h
Seminari “Passió per la música”, dimecres de 
17 a 19 h
Seminari “Converses amb la història”, dimarts 
de 16.30 a 18 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. 
23 DE GENER 
13 DE FEBRER 
5 DE MARÇ
Inscripció prèvia al 012, al 901 551 122  
o a bcn.cat/treball.
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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 dels participants amb els trets 
més rellevants en formació i experiència 
professional.

El termini per rebre els projectes serà fins al 20 
de setembre. Per a més informació, truqueu al 
telèfon 932 916 462 o contacteu a l’adreça elec-
trònica cctomasacuevas@progess.com.

Amb el suport de: La Caldera

 

ÀER
 

DIVENDRES 20 DE 
MARÇ, a les 21 h
Laia Santanach
Un pas. I un altre en 
sentit contrari. Un pas. 
I un altre en sentit con-
trari. Un pas. I… Tots en 

fila. I tots agafats de la mà. I tots dibuixant figures 
amb el cos. I tots deixant-se impulsar per l’aire… 
Deixant-se emportar per l’àer…
I ‘Àer’ és el títol que Laia Santanach ha escollit 
per a aquesta coreografia, que té com a base, 
encara que sigui per desconstruir-lo i tornar-lo a 
construir, el contrapàs, una dansa medieval que 
només ballaven els homes i que ella ha demo-
cratitzat.
Podeu reservar l’entrada a: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 

ESTRENA PROJECTES RESIDENTS 
 

DIVENDRES 13 DE MARÇ,  
a les 21 h
SOLOS DE SOLOS -  
LA VOZ HUMANA
Jardins de les Infantes
Mostra de peces curtes de dan-
sa urbana a l’aire lliure al jardí 
de les Infantes. Activitat em-
marcada al HOP19, IX Trobades 
de Dansa i Cultura Urbana.

E
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THIS IS VELVET    
VANESSA KAMP
This is Velvet (Això és de Vellut) proposa 
preguntes sobre l’estat de saber, l’estat de 
comprendre, a traves de terrenys de la percepció 
com el tocar, la visió, el ritme, la memòria i un 
paisatge que és tènue i en flux.

  
DIVENDRES 27 DE MARÇ, a les 21.30 h 
LA MEMÒRIA DEL SILENCI
Raquel Anguita 

La memòria del silenci és una 
recerca en dansa a través 
d’allò que forma la corporeïtat 
del moviment en la llengua 
de signes. Quan parlem en 
un món silenciós, on no hi ha 
soroll que ens destorba, la 
nostra atenció augmenta, la 
nostra percepció s’aguditza i la 

informació es rep a través dels ulls i de la pell. La 
llengua de signes i el signe en si són el vehicle 
iniciàtic d’aquest viatge en què la memòria 
literal del cos en moviment va més enllà que la 
memòria racional. El signe ens introdueix en un 
món interpretatiu en el qual l’expressivitat és 
l’avantguarda d’allò que es veu.
Acompanyant la presentació de ‘La memòria 
del silenci’, comptarem amb la col·laboració 
d’artistes de poesia visual en llengua de signes.
Hi col·labora: : Escola Agils Formació 

MATINALS INFANTILS   

Aforament: 164 persones
 

ITALINO GRAND HOTEL
 

DIUMENGE 12 DE GENER, a les 12 h
Cia. La Tal

A l’últim soterrani del ITALINO GRAND HOTEL 
està la bugaderia. Allà, un personatge solitari 
renta, planxa i perfuma els llençols. Viu i somia 
entre ells i amaga la solitud conversant amb les 
màquines i jugant amb la seva ombra.

 

QUIMERA
 

DIUMENGE 2 DE FEBRER, a les 12 h
La Guilla Teatre

Tots tenim el desig de viure aventures inoblida-
bles, de passar uns dies de descans i tranquil·litat 
en un illa paradisíaca. Els personatges d’aquesta 
història han aconseguit aquesta fita, han viatjat 
fins a l’illa de Quimera amb la intenció de passar-
hi uns dies fantàstics i fer realitat el somni d’unes 
vacances idíl·liques, per sortir de la quotidianitat. 
Entraran en un nou món de somnis i il·lusions, on 
res pot ser i tot és possible, un lloc sense mòbils 
ni connexió a internet, un món on només la ima-
ginació hi té cabuda. Benvinguts a QUIMERA, 
l’aventura de la vida!

G
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EL SILENCI D’HAMELIN
 

DIUMENGE 29 DE MARÇ, a les 12 h
Farrés Brothers i Cia.

A Hamelin hi ha qui pot sentir la música i qui pot 
escoltar la veritat.
Partint del fet que una de les nenes d’Hamelin 
era sorda, els Farrés Brothers capgiren el conte 
de tota la vida narrant les peripècies del músic i 
dels infants des de dos punts de vista: el de qui 
sent la música i es deixa enganyar per la melodia 
i el de la nena que, privada de l’oïda, és capaç 
d’erigir-se com l’única que pot escoltar la veritat.
Perquè els desavantatges poden ser travetes i 
també trampolins.
Podeu reservar la vostra entrada a: http://ajunta-
ment.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
Sessió de teatre infantil accessible. L’espectacle 
disposarà de les mesures d’accessibilitat se-
güents:
- Interpretació en llengua de signes
- Subtitulació en pantalla
- Servei d’audiodescripció en directe 
Visita anticipada i tàctil, a les 11.30 h per a tots 
els infants

TEATRE  

Entrada general: 4,09 €
Aforament: 164 persones
Venda anticipada d’entrades: de dimarts a 
dijous, de 18.00 a 20.00 h

E

G

 

L’ART DE LA COMÈDIA
 

DISSABTE 18 I 25  
DE GENER, a les 20 h
DIUMENGE 19 I 26  
DE GENER, a les 18 h
De: Eduardo de Filippo
Direcció: Rosa Orive

Companyia: Rialles de les Corts
Durada: 1 hora i 45 minuts
Recomanada per a tots els públics.
Oreste Campese, un director teatral en busca 
d’ajut, acut al governador d’una ciutat italiana 
acabat de nomenar, 
El governador el rep per distreure’s una estona, i 
així comença aquesta obra, que planteja els límits 
entre la realitat i la ficció, i el paper del teatre a la 
societat.
L’autor de L’art de la comèdia és Eduardo de Fi-
lippo (Nàpols, 24 de maig de 1900 - Roma, 31 
d’octubre de 1984).  
La va escriure i estrenar a Itàlia l’any 1964. L’acció 
transcorre a la Itàlia de la postguerra, però el seu 
plantejament és intemporal.
Aquesta obra ofereix un text divertit i extraordi-
nari, i és un dels homenatges més brillants que 
s’han fet mai a l’art del teatre. És el teatre dins 
el teatre. 

 

UN AIRE DE FAMILIA
 

DISSABTE 8 I 15 DE 
FEBRER, a les 20 h
DIUMENGE 9 I 16 DE 
FEBRER, a les 18 h
De: Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri

Direcció: Jordi J. Corrius i Dolors Camprubí
Companyia: Grup de Teatre de les Corts                       
Durada: 1 hora i 30 minuts
Recomanada per a tots els públics.
 Una obra escrita fa 25 anys, però molt actual, 
en què amb traços d’humor, tendresa, subtilesa, 
ironia dramàtica, verisme i dialèctica —per tant 
humanitat— els espectadors arriben a compren-
dre les “misèries” d’una família.
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NEGRATA DE MERDA
 

DISSABTE  
29 DE FEBRER,  
a les 20 h
De: La Pulpe Teatro 
i Tantarantana
Autoria i direcció: 
Denise Duncan

Durada: 1 hora i 30 minuts
Agressió. Resposta.
Atac. Contraatac.
I sempre amb l ”i tu més” preparat com a bala, 
que saps que no es desviarà ni un mil·límetre, que 
sempre encertarà en la diana: la del racisme, la de 
la xenofòbia, la del masclisme...
I és igual si qui l’ha atacat també és un nen, que 
és fill d’uns altres i si aquests altres, com a pares 
que són, no pensen deixar la teva resposta sense 
llançar un contraatac.
Podeu reservar la vostra entrada a : http://ajunta-
ment.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 

CAMPANYA ESCOLAR
 

DIVENDRES 28 DE FEBRER, a les 11 h
Adreçat a l’alumnat d’educació secundària

 

EL SOPAR DELS IDIOTES 
 

DISSABTE 14 I 21 
DE MARÇ, a les 
20 h
DIUMENGE 15 I 22 
DE MARÇ, a les 
18 h
De: Francis Veber

Direcció: Xavier Estruch
Companyia: L’Esfera                     
Durada: 2 hores
Recomanada per a tots els públics
 Pere canut es reuneix cada dimecres amb els 
seus amics en un sopar, en el qual es disputen 
l’honor de veure entre tots ells, qui aconsegueix 
portar el convidat més estrambòtic e idiota pos-

E
sible. Un amic li recomana una fora de sèrie que 
ha coneguda en un tren, Francesca Pinyol. Una 
funcionaria d’Hisenda obsessionada amb fabri-
car escultures de llumins. 
Com encara no es coneixen, en Pere decideix 
convidar a casa seva a la Francesca, la qual cosa 
es converteix en una de les pitjors decisions que 
mai hagi pres.  Des del primer moment Francesca 
aconsegueix capgirant-li la vida i fent que Pere 
es penedeixi  des del primer moment de veure-la.            

 

PARAULES DE DONA: 
FEDERICA MONTSENY 

 

DIMARTS 10 DE MARÇ,  
a les 20 h
Paraules d’una dona de gran 
temperament, d’una gran 
passió, una dona de voluntat 
de ferro, escriptora, política 
anarcosindicalista, ministra 
durant la Segona República 

(la primera dona a ocupar un càrrec ministerial a 
l’Europa Occidental) i una de les oradores més 
grans de la nostra història.
A càrrec de: Lapsus Teatre

CINEMA  

 

CINEMA PER A ADULTS 

DIMECRES, 
a les 17 h 
Ho organitza: Casal de 
Gent Gran Can Novell

8 DE GENER
15 DE GENER
22 DE GENER
29 DE GENER
5 DE FEBRER
12 DE FEBRER

19 DE FEBRER
26 DE FEBRER
4 DE MARÇ
11 DE MARÇ
18 DE MARÇ
25 DE MARÇ

E

G
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CICLE DE CINEMA ASIÀTIC
 

Ho organitza: Centre d’Estudis Orientals 
Les pel·lícules s’emetran en versió original 
subtitulades en castellà. 

DISSABTE 11 DE GENER, de 10.30 a 22.45 h 
SÈRIE D’ANIME. 
KIMETSU NO YAIBA
Tot canvia per a Tanjirou 
quan un dimoni assassi-
na la seva família i con-
verteix la seva germana  
en un altre dimoni.

Des de llavors, es converteix en un caçador 
de dimonis per venjar la seva família i cercar la 
manera de fer que la seva germana torni a ser 
humana.

DIVENDRES 14 DE FEBRER,  
de 18.15 a 22.45 h 

CINEMA ASIÀTIC. 
ESPECIAL SANT  
VALENTÍ
Vine a celebrar Sant 
Valentí amb nosal-
tres!
A A Werewolf Boy 

una noia que es retira a una vall coneix un jove 
que s’ha criat salvatge.
I a The Beauty Inside, una noia coneix un jove 
que es desperta cada dia amb un cos diferent. 

DISSABTE 28 DE MARÇ, d’11.00 a 22.30 h 
ANIME. KANATA 
NO ASTRA I 
BEASTARS
A Kanata no Astra és 
l’any 2061. Uns es-
tudiants se’n van de 
càmping a un altre 

planeta, però un misteriós esdeveniment còsmic 
els allunyarà milers d’anys llum de la Terra.
Beastars és un mon d’animals humanitzats on 
els carnívors i els herbívors conviuen en pau 
fins que una alpaca és devorada… un clima de 
desconfiança i de conflictes culturals socials i 
biològics començarà a sorgir.

MÚSICA  

 

REFUGI
MARC PARROT

 

DIVENDRES 7 DE FEBRER, a les 22 h
Les cançons com a re-
fugi, com a aixopluc, 
com a consol, com a 
esperança. Un refugi 
que no és per amagar-
nos, sinó des d’on po-
dem mostrar-nos per 

poder comprendre’ns. Des d’on podem ensen-
yar-nos tal com som en cada moment. Un refu-
gi on res queda tancat, on res està vetat, on res 
queda prohibit… Un refugi on podem trobar-nos, 
parlar-nos i escoltar-nos. Un refugi on podem 
compartir i compartir-nos. Un refugi que, tal com 
en Marc Parrot ens explica i ens demostra, no és 
tant un espai físic com un estat mental.
Podeu reservar l’entrada a: http://ajuntament.bar-
celona.cat/ccivics/tomasacuevas

 

COMPANYES
JOINA

 

DIVENDRES 6 DE MARÇ, a les 22 h
Ni d’homes, ni per a homes, 
ni masclista. La veu del rap 
pot ser tan dolça com la de 
Joina i tan reivindicativa com 
les seves cançons: temes que 
parlen de l’empoderament de 
les dones, que es pronuncien 
contra l’assetjament sexual o 
que denuncien la violència a 
què es veuen sotmeses. Són 

temes en què Joina Canyet rapeja, i que tenen 
en les seves melodies ressons de jazz, flamenc, 
pop i clàssica. Perquè si les lletres parlen de com-
panyes, la seva música traspua una companyonia 
entre estils.
Podeu reservar l’entrada a: http://ajuntament.bar-
celona.cat/ccivics/tomasacuevas

G



13

EXPOSICIONS 

 

ORIENT
JORDI SÁNCHEZ TERUEL I MANEL 
SÁNCHEZ LAMBIES    

 

DEL 7 AL 31 
DE GENER
Les cultures orientals i 
occidentals han estat 
desconnectades durant 
segles, i s’han desenvo-

lupat  visions diferents en qualsevol aspecte de 
l’existència. Des de l’arquitectura fins la filosofia, 
passant per altres relacions amb l’ésser humà.

 

AMB VEU DE DONA    
 

DEL 3 DE FEBRER  
AL 2 DE MARÇ
Les alumnes de 4t 
d’ESO de l’Escola Thau 
de Barcelona reflexio-
nen sobre la violència de 

gènere i ho reflecteixen en pintures que van més 
enllà de l’esbós i diuen moltes més coses de les 
que ens poden semblar a primera vista.

 

FEDERICA MONTSENY 1905-1994      
 

DEL 3 AL 30 DE MARÇ
Federica Montseny volia 
ser, essencialment, es-
criptora, però la lluita po-
lítica es va imposar i va 
marcar la seva existència
Amb el seu caràcter 
lluitador va aconseguir 
destacar com a dirigent 
dins d’un moviment, 

l’anarquista, que com tots els altres durant 
aquells anys, no havia promocionat les dones. La 
seva trajectòria, avançada per al seu temps, la va 
portar a convertir-se en la primera dona ministra 

E

de l’Estat espanyol, i també va ser la primera a 
Europa que va ocupar una cartera ministerial. 
L’Institut Català de les Dones ha volgut retre-li 
homenatge amb les imatges i textos d’aquesta 
exposició, els quals són només una pinzellada de 
la vida d’una dona capdavantera de la lluita social 
i defensora ferma dels drets de les dones.

JOCS DE TAULA 

 

TORNEIG D’INFINITY 
 

DISSABTE 1 DE FEBRER,  
de 10 a 19 h
Defendràs l’esfera humana o 
lluitaràs per conquerir-la? Vine a 
jugar a Infinity i defensa la teva 

facció. Enfronta’t a altres contrincants i derrota’ls 
per demostrar que el teu exèrcit és el millor.

 

52 ONE NIGHT STAND 
 

DISSABTE 22 DE FEBRER, 
de 20 a 08 h
Tant si ets un jugador avesat 
com si no coneixes gairebé 
cap joc, no dubtis a apro-
par-te a jugar amb nosaltres. 

Tindrem jocs de taula i de rol de tot tipus pre-
parats perquè hi puguis jugar, així com personal 
disposat a explicar-te’ls. Gaudeix d’una nit plena 
de jocs!

 

JORNADES KRÍTIQUES   
 

DISSABTE 28 DE MARÇ, de 10 a 22 h
DIUMENGE 29 DE MARÇ, de 10 a 22 h
Vine a conèixer tot tipus de jocs durant les nos-
tres jornades de portes obertes. Tindrem jocs 
per a tothom: jugadors novells, avesats, infants, 
adults... No dubtis i apropa’t a jugar amb nosal-
tres!
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ALTRES ACTIVITATS

 

CLUB DE LECTURA DEL CEO
 

Alguna vegada us heu preguntat  què llegim els 
afeccionats al manga i a l’animi? Perquè us con-
videm a unir-vos al nostre Club de Lectura del 
CEO, on llegirem i compartirem experiències dels 
nostres llibres favorits. Us esperem!
Organitza: Centre D’Estudis Orientals

DISSABTE 18  
DE GENER,  
a les 17.30 h
LA BELLA  
Y LA BESTIA
De Gabrielle-Suzanne 
Barbot de Villeneuve

Inscripcions: https://www.eventbrite.es/e/
entradas-club-de-lectura-del-ceo-la-bella-y-la-
bestia-84401191235

DISSABTE 7  
DE MARÇ,  
a les 17.30 h
LA LLAMADA  
DE CTHULHU
De H.P. Lovecraft
Inscripcions: https://

www.eventbrite.es/e/entradas-club-de-lectura-
del-ceo-la-llamada-de-cthulhu-84401953515

 

CONCURS DE TRUITES
 

DIJOUS 20 DE 
FEBRER, a les 20 h
Nova edició del concurs 
de truites per carnestol-
tes en què tots i totes po-
deu participar aportant 
les vostres creacions. 

La recepció de truites serà de 19.30 a 20.00 h. 
En aquesta ocasió hi haurà tres premis:
- Premi Jove (menys de 35 anys)
- Premi Adults 
- Premi Públic

 

XV TROBADA DE PUNTS DE LLIBRE
 

DISSABTE 7 DE MARÇ,  
a les 10 h
Vine a canviar els teus punts 
de llibre a la Trobada de 
Punts de Llibre de les Corts.

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
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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
nformació: dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.30 h

 

AGRUPAMENT ESCOLTA EL PI DE LES 
CORTS
Activitats i sortides per a nens i nenes de 6 a 17 
anys, cada dissabte, de 16.30 a 19.00 h

 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A 
LA GENT GRAN LES CORTS EST
Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i dijous, 
de 10.30 a 13.00 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 20.00 a 21.30 h
Informació: formació@aeec.cat. grec@aeec.cat 

 

CLUB DE ROL KRITIK
clubkritik@hotmail.com

 

CERCLE D’ESTUDIS ORIENTALS (CEO)
Web: http://ceo.upc.edu
Informació: ceo@ceo.upc.edu
 



@BCN_LesCorts

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, 
66, 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
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ADREÇA

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

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 facebook.com/bcnlc

 twitter.com/BCN_LesCorts


