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PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA 2020

Centre Cívic Barceloneta

ABRIL, MAIG I JUNY



Inscripcions: Del 23 de març al 12 
d’abril. Fora d’aquest termini no es 
tramitarà cap beca o ajut.  Podeu 
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 
dilluns a divendres de 10 a 14h i 
de 16 a 21h.
Pagament amb targeta o trans-
ferència bancària. En el segon cas, 
s’haurà de lliurar el comprovant de 
l’ingrés 3 dies després de la preins-
cripció per a que la matrícula quedi 
formalitzada.

Inici dels tallers: Setmana del 20 al 
25 d’abril. 

Finalització dels tallers: Setmana 
del 15 al 20 de juny. Menys els tallers 
de dilluns i divendres que finalitzaran 
la setmana del 22 al 26 de juny.

Preu tallers: 
Taller de 8 sessions de 2h: 68,15 € 
el trimestre 
Tallers de 9 sessions d’1h30min: 
57,50 € el trimestre 

Les places són limitades.
L’import de la matrícula no es re-
tornarà 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 23 
de març!

JOVES
Si tens entre 17 i 20 anys i tens al-
gun projecte, idea o proposta d’ac-
tivitat, 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

Dimecres de 16.30 a 18h
Professor: Edward Tamayo

FLYING LOW

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

DANSA INTEGRADA. 
MOVIMENT I EXPRESSIÓ



DANSA

Dimecres de 20 a 21.30h
Professora: Magda Garzón 

DANSA CONTEMPORÀNIA.
TÈCNICA I COREOGRAFIA

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

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

Dijous de 20 a 21.30h
Professora: Emma Riba

INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

EL COS ANIMAL: 
TALLER DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA

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

Dijous de 20 a 21.30h
Professora: Leticia Gil

“DANZALMA”

Dijous 20 a 21.30h
Professora: Karmen Cuellar 

TWERK

   N

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

DANSA AFRICANA AMB 
PERCUSSIÓ

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

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

BACHATA

Divendres de 19.30 a 21h
Professora: Marie Porcher

AFROBEATZ

Fotografia d’Ahmad Odeh



MÚSICA, 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

TALLER DE “CAJÓN”

TALLER DE CANT

Dimarts de 18.30 a 20h
Professor: Pablo Schvarzman

CREACIÓ DE MÚSICA 
DIGITAL

Fotografia de Spencer Imbrock

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

Dilluns de 17 a 18.30h
Professora: Salvana Vilallonga

AEROIOGA SUAU

Horari A: Dilluns de 18.30 a 20h
Horari B: Dimarts de 18.30 a 20h
Horari C: Dimarts de 20 a 21.30h
Professora: Salvana Vilallonga 

AEROIOGA

Dilluns de 18.30 a 20h
Professora: Leticia Gil

Dilluns de 10.30 a 11.30h
Professora: Anna Katalin Nemeth / 
Roberta Ruggiero

KUNDALINI 
IOGA / MEDITACIÓ

BODY AWAKENING (EL-
DESPERTAR DEL COS)

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

Dilluns d’11.30 a 13h
Professora: Noemí Pérez

DIGITOPRESSIÓ I AUTO-
MASSATGE SEGONS LA 
MEDICINA TRADICIONAL 
TAILANDESA (MTT)

   N

Dijous de 18 a 19.30h
Professora: Noemí Pérez

MASSATGE TAILANDÈS

Dijous de 18 a 19.30h
Professora: Laura Illanes

MÈTODE FELDENKRAIS



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

AQUAREL·LA

Fotografia d’Andrian Valeanu
Fotografia de Zoltan Tasi

Dijous de 19.30 a 21.30h
Professor/a: a determinar  
Preu: 68.15 € + 20€ de material

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

WORKSHOPS I INTENSIUS PRO DE DANSA I ARTS ESCÈNIQUES

ARTS PLÀSTIQUES I GASTRONOMIA

DANSA BUTHO: 
LA PLANTA DELS PEUS

Dissabte 4 d’abril de 10.30 a 
13.30h
Professora: Josephine Grundy
Preu: 12.78€

Sessió de pràctica que centra la 
mirada en la part més fonamental 
del cos per a la dansa butoh. Es 
treballarà el punt de contacte amb 
la terra, amb les arrels, amb l’in-
framón, amb la nostra existència 
primitiva. Part fosca, oculta i tabú. 
Punt d’inflexió en la nostra condi-
ció de suspensió entre cel i terra.

Fotografia de Lulu Voodoo Yael Karavan

DANSA BUTHO: MIRADES
Dissabte 18 d’abril de 10.30 a 
13.30h
Professora: Josephine Grundy
Preu: 12.78€

Sessió de pràctica especialitzada 
en les diferents possibilitats de 
mirada que poden manifestar-se 
en la dansa butoh. La mirada de 
l’espai,  ull de cristall que reflec-
teix l’univers, pont entre l’interior i 
l’exterior. Mirar o deixar-se mirar. 
Ocultar-se o exposar-se a la mira-
da. Ser testimoni.

THE NATURES OF 
PARTNERING
Dissabte 30 de maig de 10 a 14h
Professors: Roser Tutusaus i 
Tom Weksler
Preu: 17.04€

Si ballar sol és una relació amb 
la imaginació, ballar amb un com-
pany és una relació amb la reali-
tat. En aquest sentit, el virtuosis-
me i l’habilitat apareixeran quan 
la línia entre imaginació i realitat 
s’esvaeix lleugerament i llavors 
és quan la dansa en solitari i la 
dansa en parella es tornen inse-
parables.



WORKSHOPS I INTENSIUS PRO DE DANSA I ARTS ESCÈNIQUES

TALLERS INTENSIUS DE SALUT I AUTOCONEIXEMENT 

PALMAS FLAMENCAS

Dissabte 6 de juny de 10.30 a 
13.30h
Professora: Beatriz del Pozo
Preu: 12.78€ Dissabte 20 de juny de 10.30 a 

13.30h
Professor: David Berga 
Preu: 12.78€

Dissabte 16 de maig de 10 a 14h
Professora: Paula Leiva Granger
Preu: 17.04€

Dissabte 30 de maig de 10 a 15h
Professora: Karmen Cuellar 
Preu: 21.30€ + 3€ (dolços 
ayurvèdics) 

Dirigit a afeccionats al flamenc 
i també a tota classe de músics. 
Es treballaran tots els compassos 
bàsics (de dos, de tres, de quatre i 
de dotze temps) i s’anirà introduint 
totes les seves variants d’accent i 
velocitat. També es treballaran les 
diferents particularitats rítmiques 
de cadascun dels “pals” (cançons 
o estils) del flamenc.

Un taller intensiu per ajudar-te a 
posicionar els teus espectacles 
dins el circuit de festivals d’arts 
escèniques locals, nacionals i 
internacionals i optimitzar els 
nostres recursos per accedir-hi. 
Dirigit a companyies i artistes 
que comencen o que necessiten 
millorar la seva presència en els 
circuits d’alt nivell.  

Les constel·lacions familiars són 
una teràpia per a reconèixer, sa-
nar, ordenar i honrar a través de 
l’amor al nostre arbre genealògic 
familiar i a nosaltres mateixos. 
Amb ella sanem les nostres re-
lacions actuals i també futures 
generacions, patrons, creences i 
malalties. Es treballarà la creació 
de l’arbre genealògic, reconeixe-
ment del que es vol sanar i els 
ritus del llenguatge.  És necessari 
emplenar prèviament el qüestio-
nari (info a web).  

El massatge facial ayurvèdic esti-
mula el drenatge limfàtic de la pell 
cap al sistema circulatori. Aquest 
taller proposa un petit retir de des-
intoxicació des de la perspectiva 
ayurvèdica on hi haurà una prime-
ra part teòrica, un tast de dolços 
i té ayurvèdics i una darrera part 
pràctica de massatge facial i Abh-
yangam. També es treballaran 
aspectes relacionats amb l’aro-
materàpia ayurvèdica, les mans, 
els peus, l’esquena i el coll.

FESTIVALS D’ARTS 
ESCÈNIQUES: COM 
ACCEDIR-HI?

TALLER D’INTRODUC-
CIÓ A LES CONSTEL-
LACIONS FAMILIARS

SMALL RETREAT: MAS-
SATGE FACIAL AYUR-
VEDIC + ABHYANGAM 



DONA

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

Fotografia del Centre Cívic Barceloneta                                   

Del 16 de març al 4 de maig (7 sessions). Dilluns de 17 a 19.30h
A càrrec d’Analía Zarate
Inscripcions a partir del 2 de març a la recepció del centre cívic o 
via email a comunicacio@civicbarceloneta.com

Us proposem un espai d’expressió i d’experimentació a partir dels llen-
guatges artístics, on descobrir de manera creativa com funciona el ci-
cle menstrual. Una proposta per a dones de totes les edats on fer-se 
conscient dels canvis energètics i emocionals, i la nostra relació amb la 
natura (lluna i estacions de l’any). Desperta la teva creativitat potenciant 
les capacitats pròpies, abordant aquestes temàtiques des de diverses 
perspectives. 

Activitat programada en el marc de “Ets una dona cíclica! Descobreix els dons 
del teu cicle menstrual” (Projecte d’Art Comunitari) i de l’exposició DES (EDU-
CADES)

TALLER D’ARTERÀPIA: SENTIR, VISUALITZAR, CREAR

TALLERS

Del 21 d’abril al 16 de juny (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.



DONA

Del 21 d’abril al 9 de juny  (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. 

Dimecres 13 i 20 de maig de 18 a 20h
A càrrec de Karmen Cuellar
Preu: 5€ en concepte de material. Aquest cost va a càrrec de cada 
participant abonant-se directament a la tallerista responsable.

CUINA AYURVÈDICA PER A DONES

La ayurveda és una guia que ens ajuda a entendre la naturalesa del 
cos. En aquest sentit, ens ofereix eines per recolzar a les dones a les 
diferents etapes de la seva vida. En aquest curs aprendrem a combinar 
aliments fresc amb poca cocció segons els principis que la cuina ayur-
vèdica, per potenciar la nostra energia i benestar.

Fotografia de Chinh Le Duc



DONA

Del 30 d’abril al 18 de juny (8 sessions). Dijous de 18.30 a 20h
A càrrec d’Irene Moreno Gómez (Moolaadé Col·lectiva Feminista)

Dijous 7 de maig de 18 a 19.30h
A càrrec de Karmen Cuellar

Aprén a utilizar el potencial del propi cos com a eina de defensa. Com-
parteix un espai de sororitat, per comprendre quins són els mecanismes 
de la por i com controlar-los, i aprèn algunes tècniques d’arts marcials 
derivades del Judo i del Tai-Jitsu per poder sortir de situacions d’atac. 

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.

AUTODEFENSA FEMINISTA

INTENSIU: BASES DE IOGA INSPIRAT EN IYENGAR

Proposta d’experimentació artística a través de la fotografia creativa 
amb un smartphone. Treballarem aspectes creatius i d’apoderament, 
reflexionant sobre què ens preocupa, motiva i apropa com a dones. 
Utilitzarem una metodologia participativa i dinàmiques fotogràfiques en 
grup, eines creatives a través de l’escriptura expressiva i el moviment.

Del 30 d’abril al 2 de juliol (10 sessions). Dijous de 10 a 12h
A càrrec d’Anna Rodríguez
Activitat oberta a dones d’altres barris. Més informació i inscripcions al 
PIAD de Ciutat Vella.

TALLER D’AUTOCURA. “MIRANT AMB ULLS DE 
DONA”

Del 27 de maig al 17 de juny (4 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!



DONA

SUPORT A COL·LECTIUS

I-VAGINARIUM

 Logo d’Ivaginarium

Projecte d’ajuda integral en el trànsit de gènere. Informació sobre vagi-
noplàstia i pedagogia sexual de la vagina trans, amb perspectiva femi-
nista i de llibertat sobre el propi cos.
Trobades quinzenals. Dissabtes 4 i 18 d’abril, 2, 16 i 30 de maig, 13 
i 27 de juny de 17 a 19h. Gratuït
Més info: tina69bcn@gmail.com

3, 17 i 24 d’abril (3 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”



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
    -MIL MIRADES. CONCURS DE CURTS EN
     24h
    -DOCUMENTALS              
DANSA
    -ASSAIGS OBERTS
    -CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA
    -LA BARCELONETA DANSA: 
     DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA      
TEATRE
TEATRE-DANSA
POESIA

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 2 d’abril a les 
19.30h. Acció inaugural dels in-
tegrants del taller de creació mu-
sical digital del CCBarceloneta, 
dirigits per Pablo Schvarzman. 

Un camí a recórrer per desvetllar 
la riquesa des de la identitat a la 
diversitat. El Col·lectiu Pauta, 
format per quatre artistes, treba-
lla un projecte comú anomenat 
“sensibilitat humana” que s’anirà 
desenvolupant en el temps, des-
vellant la riquesa de la diversitat 
humana, tot allò que ens ha fet 
créixer com éssers humans, la 
sociabilitat, la cultura, l’art, la 
llengua, la política, néixer en un 
lloc o altre del planeta és una 
qüestió d’atzar, no ho busquem, 
ens ve donat. Hem de combatre 
l’hostilitat en que són rebuts els 
qui els consideren diferents. Imatge Col·lectiu Pauta

Del 2 al 30 d’abril                   

“DE LA IDENTITAT A LA DIVERSITAT”

Inauguració 2 d’abril a les 
19.30h. 

Exposició col·lectiva organitzada 
per Dip, una Associació sense 
ànim de lucre que té per objec-
tiu que la Unesco reconegui la 
importància de la pintura dins 
de les Arts i declari una data per 
celebrar el Dia Internacional de 
la Pintura. Amb aquesta finalitat 
proposen el 25 d’octubre, dia 
en què es commemora el naixe-
ment de Pablo Picasso, un dels 
representants més reconeguts i 
universals de la pintura contem-
porània.

Del 2 al 30 d’abril           

“QUAN LA LLUM, ÉS COLOR”

Autor Jacint de Dip

Del 6 al 31 de maig     

“(DES) EDUCADES” 

   B    D
Inauguració 6 de maig a les 19.30h. 

Una exposició on es mostra la invisibilitat, repressió i submissió de les 
dones en temps del franquisme. Un projecte del taller de memòria his-
tòrica del Casal de Gent Gran Mediterrània.



ARTS VISUALS

Amb la participació de “Ets una dona cíclica! Descobreix els dons del 
teu cicle menstrual” (Projecte d’Art Comunitari). 

Del 6 al 31 de maig 

“ENFOCATS: HABITAR L’ESPAI”

   B

Fotografia de Lucia Godinez

Inauguració 6 de maig a les 
19.30h. 

Exposició col·lectiva emmarcada 
al Festival Enfocats 2020, orga-
nitzat pel centre Cívic Pati Llimo-
na. L’habitatge és un dret i una 
necessitat bàsica en les nostres 
vides, i també és una representa-
ció, un somni, una estètica i una 
reivindicació. Aquest és el punt 
de partida d’un grup de fotògrafs 
que mostraran diferents visions i 
realitats sobre un mateix tema.

Artistes: José Antonio Sancho, 
Lucía Godinez, Carmen Secanella, Oscar Fillola, Laura Cid, Horacio 
Riveros, Vicens Forner, Noelia Sardà, Marco Castro, Mariona Giner, Lai 
Diez, Eva Parey i Toni Garcia Camps.

Del 8 al 31 de maig 

“ART JOVE BARCELONETA” 

Inauguració 8 de maig a les 19.30h. Acció inaugural d’Indee Styla (hip-
hop)

Convocatòria oberta als joves, de 12 a 20 anys, de La Barceloneta. El 
format és totalment lliure, poden presentar obres amb la tècnica que ells 
i elles escullin: pintura, graffiti, collage, fotografia, vídeo, escultura …

   B



ARTS VISUALS

Del 3 al 26 de juny 

“BARCELONA, UNA CIUTAT PER TOTHOM”

Inauguració 3 de juny a les 16h. En el 
marc de l’Escola de Salut de la Bar-
celoneta. A les 16h xerrada “Conviure 
amb la discapacitat” a càrrec de Mayte 
Ruiz (ASENDI Nou Barris) i Manel 
Moscat (Assemblea de Discapacitats 
Barceloneta). A les 17h inauguració 
exposició amb acció de dansa  i art en 
viu (Miguel Angel Puy-Ana Blu).

Aquesta exposició és un punt de parti-
da per motivar altres persones i institu-
cions a emprendre un projecte d’arxiu 
històric de l’accessibilitat de la ciutat. 
La nostra intenció és mantenir viva la 
memòria històrica de la lluita reivindi-
cativa que ha permès aconseguir una 
ciutat per a totes i tots. I un homenatge 
als que van obrir aquest camí i ja han 
marxat.

   B

Del 4 al 26 de juny 

“SOM EL PLANETA QUE HEM DE SALVAR”
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
DE L’ESCOLA LLIURE DE COMUNICACIÓ DATECUENTA

Inauguració 4 de juny a les 19.30h. Acció inaugural amb Siamb

Exposició temàtica que realitzen els alumnes de DateCuenta, amb rela-
ció a l’emergència climàtica. Per evitar la destrucció del planeta s’ha de 
treballar en comunitat i transformar la nostra forma de pensar i de viure 
com a societat. Som el planeta que som capaços de salvar. 

Fotografia de la Manté



ARTS VISUALS

Del 4 al 26 de juny 

“DEL MUR AL LLENÇ VOL3” A CURA DE DIGERIBLE

Imatge de Digerible

Inauguració 4 de juny a les 19.30h. 
Acció inaugural amb Siamb

Una mostra d’artistes establerts 
a Barcelona amb estils i formes 
d’entendre l’art molt diferents. Del 
mur al llenç, de l’exterior a l’inte-
rior i el carrer com a espai vital per 
desenvolupar la seva obra són els 
denominadors comuns de l’expo-
sició.

CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

Diumenge 17 de maig a les 21h
Lloc: C/ Conreria 1 (davant el Centre Cívic Barceloneta)

“MIL MIRADES BARCELONETA”. CONCURS DE 
CURTMETRATGES REALITZATS EN 24 HORES.
MOSTRA I PREMIS

   B

“Segons la numerologia, el número 7 és signe de saviesa, espiritualitat i 
consciència. És el número del pensament, l’idealisme i de l’intel·lecte...
Us presentem el 7è Concurs de Curtmetratges Mil Mirades! 
Ja saps... un objecte, una frase, un espai públic i 24h per davant!! 
Anima’t  a disparar la teva imaginació per filmar i editar un curt. Una 
galàxia t’està esperant!!



ARTS VISUALS

Presenteu les vostres propostes abans del 5 de maig de 2020
Més informació a: visuals@civicbarceloneta.com

Convocatòries temàtiques:   Escultura, Vida Vegetal, Autoretrat, la 
Màscara,  Fotografia Urbana, del Mur al Llenç vol3, Boligrafisme, 
Recuperart art del reciclatge...

TERRITORI. Suport a un projecte d’investigació artístic entorn el barri 
de La Barceloneta.

ART JOVE BARCELONETA. Convocatòria oberta als joves del barri de 
12 a 20 anys. Fins al 21 d’abril.

BARCELONETA RESIDENTS. Artistes del barri o que tinguin una rela-
ció  especial amb La Barceloneta. 

Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.

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

CONVOCATÒRIES

Inscripcions: a partir de l’1 d’abril   Concurs: 16 i 17 de maig al CC 
Barceloneta 
Més info: milmirades.cat

Dijous 20 de maig a les 19h

“KOF” 
I ALTRES DOCUMENTALS: “LUPITA I EL FUTURO ES 
NUESTRO” 

“KOF” 
Presentació oficial Keeping Our 
Future [ Manteniendo nuestro fu-
turo ]
El documental relata la vida de 
Prontip Mankhong, d’origen tai-
landès que viu a Barcelona fa sis 
mesos. Va estar dos anys i mig a 
la presó, per la seva incursió a les 
arts perfomàtiques, la pintura, el 
cant i el cant l’actuació a Bangkok  
La seva visió, la seva història, la 
seva perspectiva i el seu missatge. 
Un documental produït per Planb 
Films i dirigit per Marco Castro.

I ALTRES DOCUMENTALS: 
“LUPITA I EL FUTURO ES NUES-
TRO” 
Documentals creats per The Mis-
sing City Stars: Donem veu a les 
persones a través del cine docu-
mental.



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 de recerca.
ASSAIGS OBERTS
Els/les artistes obren, al públic, els seus processos creatius.  

CRISÁLIDA d’ANTES COLLADO
Sala E, 30 minuts

Antes Collado és un creador que investiga l’escena des del moviment, 
el cos i la imatge. “Crisálida” és el segon projecte d’un conjunt de peces 
al voltant de l’humà i el paisatge i la perversió de la natura per l’home, 
que va començar amb “Nereo ahogándose” i “Nereidas”. Amb “Crisá-
lida” volen recordar la única cosa que és immutable en la nostra exis-
tència: el canvi, la capacitat per generar noves formes de viure malgrat 
que, racionalment, culturalment, semblin abocades al més previsible 
fracàs. 

“Amb un dansar titubejant, el contorn humà es desdibuixa, es fa borrós, 
mutant entre imatges conegudes i cossos per descobrir. Contemplem 
una humanitat patètica dissolent-se, albergant la naturalesa en la seva 
condició catastròfica. Ocupant l’obert, el fèrtil, esdevenint paisatge”.

Direcció i coreografia: Joaquín Collado / Interpretació: Martina Rocosa, 
Tatin Revenga, Joaquín Collado / Ajudant de dramatúrgia: Oriol López / 
Ajuda externa als assajos: Nico Jongen / Escenografia: Carmen Triña-
nes / Vestuari: Pau Aulí / Il·luminació i so: Michal Budzinski.

antescollado.com

Fotografia de Daniel Biele

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES

Divendres 17 d’abril a les 20h
ASSAIGS OBERTS                       

CRISÁLIDA d’ANTES COLLADO 
A COMMON ANIMAL d’ANNA SERRA i CARLA SISTERÉ
SOURCE de GUIDO SARLI



DANSA

A COMMON ANIMAL d’ANNA SERRA i CARLA SISTERÉ
Sala d’Actes, 15 minuts

Anna Serra Duran i Carla Sisteré estan en procés de recerca, des del 
moviment, sobre les possibilitats d’una simbiosi entre humans, com 
conviure i cap a on pot evolucionar. A partir d’una massa humana de 
dos cossos van generant imatges que ofereixen diverses percepcions 
a qui observa. Dos cossos que són un i que es debaten entre els mo-
viments lineals i els trencats, entre la individualitat i la simbiosi, entre el 
caos i l’ordre.

SOURCE de GUIDO SARLI
Sala d’Actes, 15 minuts

Guido Sarli torna a escena amb un projecte articulat a partir d’una peça 
escènica i un curtmetratge de cine dansa. Amb aquests llenguatges vol 
crear un prisma comunicatiu que li permeti exposar-se i aprofundir en 
els límits del seu cos en moviment i en les possibilitats narratives del 
cinema. 
En aquesta ocasió obrirà el seu procés escènic que és una reflexió so-
bre la fragilitat de l’acte performatiu sent la font el cos, la seva matèria, 
la seva vibració multi sensorial, la seva capacitat d’exposar-se sent a 
vegades una pantalla i a vegades un projector de llum en moviment. 
Parteix de la seva metodologia de moviment LONA que engloba les 
seves inquietuds com coreògraf i filmmaker. 

ummaummadance.com

Dijous 7 de maig a les 20h

L280,CONSTRUIREM UNA CASA PER A VOLAR 
de PUNTOS DE PARTIDA

DANSA’M

El creador mexicà José David Cerda arriba a Catalunya per seguir 
desenvolupant el seu projecte escènic amb ballarins de Mèxic, Cos-
ta Rica i Barcelona. A partir d’un mapeig de les rutes migratòries dels 
avantpassats dels intèrprets i de com han canviat les tradicions, el 
llenguatge i les estructures socials, reconeixent les ferides i els camins 
s’estudia les identitats i personalitats dels intèrprets com a motor de la 
creació de la peça.
Els cossos es presenten, en escena, com un contenidor d’històries tant 
pròpies com heretades. El mapeig ajuda a crear situacions que perme-
ten dibuixar un bestiari format per contes i criatures animades.

Fotografia de la companyia



DANSA

LA BARCELONETA DANSA 

Fotografia de Miquel Casaponsa

Coreografia: José David Cerda / Disseny d’il·luminació i vestuari: Lola 
Ramírez, Cromata movimiento téxtil. / Producció: Puntos de partida / 
Co productors: La carpa Revolució, La carpa encuentro de artes escé-
nicas, Puntos de partida, Ortega Meza S.C. / Interpretació i co creació: 
María Paz Marciano, Diego Garrido, Lola Ramírez i José David Cerda / 
Col·laboradors: entitey, Jason Martin i Julie Tartaglia / Música Original: 
Juan Carlos Hernández Cuen / Gestió i disseny d’imatge: Punto y trazo 
/ Disseny gràfic: José David Cerda

Durada: 50 minuts

Del 4 al 6 de maig de 9h a 13h, Taller d’improvisació amb Puntos de 
Partida Mèxic/Espanya: Diego Garrido, Lola Ramírez, José David Cer-
da i María Paz Marciano.

puntosdepartida.com

Dijous 18 de juny a les 20h

EXPERIMENT RESEARCH VO. 1  
de KOTOMI NISHIWAKI, ANNA CALSINA i FORRELLAD 
i RIE NAKAJIMA

15.30h FLASH MOB amb alumnes de 4t i 5è de les escoles Alexandre 
Galí, Mediterrània i Sant Joan Baptista.

17.30h Actuacions dels grups de tallers del Centre Cívic Barcelo-
neta
Dansa africana amb Marcel Zamblé, Tape i alumnes. 
Dansa integradora, acció de dansa “PERSONES, PERSONES, PER-
SONES” amb Emilio Bravo i alumnes, “Caminant buscant la brillantor 
de l’or en el si de l’ésser humà”

Masterclass de rumba amb Maira Soldevila

ELEKTRICS

El projecte és una investigació 
del moviment en relació amb el 
so, així com l’espai on aquests 
dos evolucionen i conflueixen. 
Una col·laboració entre dues ar-
tistes japoneses i una catalana.
La recerca es desenvolupa a 
manera d’instal·lació performa-
tiva que convida al públic a ser 
testimoni del procés de recerca 
al qual moviment i so cooperen 
per a donar sentit a una realitat 
atzarosa: els dispositius cinètics, 
l’espai i el cos així com la música, 
feta a través d’objectes trobats, tracen el camí per a la construcció de 
l’obra, establint un nombre il·limitat de possibilitats. El procés desembo-
ca en una sèrie d’espais contemplatius, de paisatges singulars.

parkkeito.wordpress.com
rienakajima.com
lesdisquesducondor.space/bright-days

Dijous 30 abril a la Plaça del Poeta Boscà
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 



DANSA

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
+info lasemillajam@gmail.com

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

18.15h.
FRE3 BODIES 
A RISAS DE JOKERZ
ECHOES (WORK IN PROGRESS) DE MOVEO

FRE3 BODIES presenten una peça de dansa contemporània que busca 
ser un retrat de la cara física de la dansa a través de quinze intèrprets 
amb diverses corporalitats però amb el comú d’estimar el moviment.

Direcció: Tina Halford & Raul Martínez  / Direcció artística del programa: 
Nadine Gerspacher & Nicolas Ricchini / Repetidora: Ombline Huvelle / 
Producció: Big Story Productions / Amb el suport de Varium & Espai 30 
i C.C. Barceloneta

L’espectacle A RISAS és una crítica sobre els papers que interpretem 
per relacionar-nos en societat amb la força expressiva de la tècnica 
krump.

Creació i interpretació: Arias Fernández a.k.a Big Joker i Nahuel Barrios 
a.k.a Jr. Joker.

Després de “Tu Vas Tomber!” i “Conseqüències”, la Cia Moveo presenta 
el work in progress de l’última part d’una trilogia, ECHOES. En aquest 
treball, exploren les contradiccions entre la necessitat de pertinença i 
la d’existir com a individu, des d’un llenguatge propi profundament físic 
que barreja el teatre, la dansa i l’acrobàcia, amb l’objectiu de crear una 
experiència col·lectiva.

Direcció: Stéphane Lévy / Intèrprets: Adrià Viñas, Agnès Jabbour, Alma 
Steiner, Neilor Moreno, Siziana Reiser, Xavier Palomino / Assessora-
ment artístic: Sophie Kasser / Ajudantia de moviment: Pino Steiner / 
Producció executiva: Estel·la Muñiz / Distribució: Fani Benages / Pro-
ducció: Cia Moveo  
Amb el suport de Fira Tàrrega i Festival Sismògraf en el seu programa 
de “Suport a la Creació” i del C. C. Barceloneta.

Fotografia de Pino Steiner



TEATRE

TEATRE-DANSA

THE FULL HOUSE d’ELÉCTRICO 28         
Diumenge 19 d’abril a les 12h
Plaça Hilari Salvadó
Durada: 50 min

   B

Experiència artística de memòria històrica i creació col·lectiva per trac-
tar els micromasclismes quotidians patits per les dones al llarg de la 
seva vida.

Direcció: Genís Bolívar
Amb la col·laboració del Cor Masculí de Barcelona

DONES SENSE VEU       
Dissabte 9 de maig a les 19h
Durada: 75 minuts

   B    D

De les finestres de la casa de 
Miss Koala surten flors. De les 
de Míster Gos, melodies. I de 
les de Madame Cavall, la flai-
re d’algun menjar deliciós. Són 
veïns, però no són amics; fins i 
tot, són una mica enemics per-
què sempre troben un motiu per 
discutir-se. Però tot canvia quan 
el Tigre s’instal·la al veïnat. 
Una faula moderna sobre la co-
habitació urbana, la diferència i 
la superació de prejudicis.  

Direcció artística: Ana Redi-Milatovic / Dramatúrgia: Ana Redi-Milatovic, 
Sergi Estebanell, Alina Stockinger / Actors: Ana Redi-Milatovic, Sergi 
Estebanell, Alina Stockinger, Josep Cosials, Jordi Solé, Daniela Poch / 
Música i so: Siruan Darbandi

Espectacle programat en el marc de BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

PROSTÍBULO POÉTICO   
Dissabte 16 de maig a les 19h
Durada: 60 minuts

   B
Sota l’aparença d’un bordell fantàstic de principis de segle, les poetes 
venen els seus versos al públic assistent un cop han estat presentades 
per la Madame que ens descriurà: Com han anat arribant fins aquí? En 
quines condicions? Què les diferencia de les seves companyes? 

Poesia inèdita en estat pur.
Irreverència.
Joc de complicitat.
Reivindicació de l’acte íntim de recitar.
Pot ser divertida i excitant la poesia tot i descobrint el costat més fosc i 
turmentat d’una ànima?

POESIA



POESIA

TEATRE

POESIA / MÚSICA

SUPERMERCADO 

MARiART 

Com valorem l’acte poètic a la societat contemporània?
És la màscara d’un alter ego una bona eina per apropar al públic a la 
“temuda” poesia?
Direcció: Sonia Barba
prostibulopoetico.com

Espectacle programat en el marc de la Setmana de la Poesia de Barcelona

Cinc artistes conviuen a un apartament amb més incerteses que certe-
ses i sense diners per al lloguer. Quan menys ho esperaven apareix un 
estrany personatge amb una proposta tan estrambòtica com seductora. 
La decisió d’acceptar o no canviarà les seves vides per sempre, por-
tant-los a la solució dels seus problemes o sepultant-los al més gran 
dels fracassos possibles.
“Supermercado”. Perquè la vida d’un artista no és gens fàcil.

Direcció: Pablo Dive / Interpretació: Adriana Galo, Viviana Antúnez, Na-
cho Aperlo, Federico Aznárez, Juan Ramos, Belén Briano.

Expressar el que portes dins. Recuperar la teva nena petita. Explorar 
els teus talents. Incorporar l’art a la teva vida. Reconnectar amb la na-
tura.
Montserrat Morral i Noemí Morral, tieta i neboda, ens compartiran 
aquestes idees a través de la música i la poesia de la peça escènica 
MariArt. 
 

Dissabte 6 de juny a les 19h
Durada: 70 minuts
Gènere: Comèdia

Divendres 26 de juny a les 19.30h
Durada: 50 minuts

   B

   B

Fotografia de Diambra Mariani



Activitats per a famílies, infants i adolescents. Estem ubicats al C/ An-
drea Dòria entre el número 23 i el 31. Telf.932507842 

barcelona.cat/ccbarceloneta   facebook.com/casalinfantilbarceloneta     
instagram@franjabarceloneta

PETITA INFÀNCIA - Espai relacional per a famílies amb nadons i infants 
de 0 a 3 anys. Cada dimecres al matí dinamització d’activitats. 
Horari: matins de dimarts a dijous de 10h a 13h. Tardes de dilluns a 
dijous de 17.15h a 19.15h 
       
I els divendres...
·17 d’abril a les 18h – Cinema “El vent entre les canyes” -Petit Kinosaure    
·15 de maig a les 18h – Juguem al pati! 
·5 de juny a les 18h – Art a l’aire lliure 

CASAL INFANTIL - Activitats de lleure educatiu per a infants de 4 a 
11 anys. Tardes de 17.30h a 19.30h (activitats) i de 16.30h a 17.30h 
(acollida)
 
I els divendres a partir de les 17.30h...
·3 d’abril – Tarda de Voguing per mares del Casal
·6 al 8 d’abril – Colònies de Setmana Santa     
·24 d’abril – Espectacle infantil amb la companyia Canapé de Polenta 
·8 de maig – Jocs per mares i pares del Casal
·12 de juny – “Replay” per infants a partir dels 9 anys i adolescents    

 PROJECTE FRANJA – Espai obert i activitats per a adolescents de 12 
a 17 anys de La Barceloneta. Tardes de dilluns a divendres a partir de 
les 16.30h. 
  
·6 al 8 d’abril – Colònies de Setmana Santa     
·24 d’abril – Campionat de ping pong  
·15 de maig – Esports a la Repla!
·12 de juny – “Replay” per infants a partir dels 9 anys i adolescents
·29, 30 maig i 1 de juny – Colònies d’estiu! 

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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