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Les inscripcions a les activitats infantils es podran fer a partir de 15 dies abans
de la data de l’esdeveniment.
Si voleu rebre informació de les nostres activitats, entreu al web
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart i inscriviu-vos al butlletí digital.
Setmanalment rebreu les nostres propostes d’activitats.
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MATINS EN FAMÍLIA
L’OMBRA DEL SILENCI
DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE
A les 11.30 h
Professional: Cia. Opera-Collage
-Laia Camps, soprano -Joan
Martínez Colás, tenor
Edat recomanada: per a tots els
públics

G
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Foto: Barcelona Clàssic Concert

Un espectacle sobre la figura de
L.V. Beethoven l’any en què es
commemora el 250è aniversari del
seu naixement. S’hi interpreten
fragments de la seva única òpera,
Fidelio, així com fragments de la
novena simfonia o la sonata Clar de
lluna, entre altres, immortalitzant els
moments més cèlebres de la seva
música.

ACTIVITAT GRATUÏTA
Foto portada: Pixabay
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CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ESPECTACLES I CONCERTS

MONOGRÀFICS

MONOGRÀFICS

TALLERS

ESPECTACLES I CONCERTS

TALLERS

CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

G

Cal inscriure’s prèviament a les activitats. Ja ho podeu fer des de les inscripcions en línia
que trobareu al web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart o bé de manera
presencial.
Les inscripcions a les activitats es podran fer a partir de 15 dies abans de la data de
l’esdeveniment.
Si voleu rebre informació de les nostres activitats, entreu al web
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart i inscriviu-vos al butlletí digital.

El circuit cultural als barris de tots els districtes de Barcelona. Entrada gratuïta.
No us perdeu l’oportunitat de viure aquests espectacles i connectar amb el conjunt
d’artistes, amb qui podreu tenir una petita conversa en acabar l’espectacle.

INSIDE MY MIND

FEM MÚSICA DE L’INSÒLIT

LES COSES EXCEPCIONALS

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE
A les 18 h
Professional: ORT Orquesta ReuSónicaTrio
Edat recomanada: per a tots els públics

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE

A les 18 h
Professional: Cia. Fil a l’agulla. Performance
Edat recomanada: per a tots els públics

Inside my mind pretén abordar des
de “dins” el tema de les malalties
o trastorns mentals: veus que no
callen, ansietat extrema, eufòria
descontrolada, ganes de morir…
Es convida, així, a experimentar,
en primera persona, les diferents
sensacions i emocions que comporta
patir algun trastorn de l’ampli ventall
que hi ha.
Tot això amb un objectiu: aconseguir
visibilitat, respecte, suport… i tot
sentiment “nascut” des de la vivència
personal
de
cada
espectador
espectador o espectadora. I és que
per opinar, cal conèixer, i per conèixer,
cal experimentar.
*Nota: Segons l’OMS (Organització
Mundial de la Salut), una de cada
quatre persones experimentarà un
problema de salut mental en algun
moment de la seva vida.

Toquen, pessiguen i bufen qualsevol
objecte susceptible de ser bufat,
pessigat o tocat. Des de rodes de
bicicleta fins a cafeteres, des de les
potes d’una cadira fins a una mànega
d’aigua o unes bales de jugar. I és que
aquests músics, potser excèntrics,
potser visionaris, agosarats segur,
defensen que qualsevol objecte que
pugui ser bufat, pessigat o tocat és
capaç de fer, no soroll, sinó música,
i no una música qualsevol, sinó bona
música, molt bona. La seva teoria?
Que la música va arribar abans que
els instruments i que, quan no hi
havia instruments, qualsevol cosa
servia per fer música, una música
amb sonoritats que les cotilles ens
han fet oblidar, amb possibilitats que
les regles ens han fet abandonar. Una
música més espontània, que és la
que ells volen recuperar i passejar.

Els uns i els altres tots són (som)
excepcionals,
extraordinaris,
privilegiats... I també ho són les
coses, les coses que ens passen, les
coses que ens empenyen, les que
ens aturen, les que ens fan avançar
o parar quiets, les que ens conviden
a participar-hi o les que volen ser
contemplades... Coses excepcionals
que fan que la vida sigui excepcional
i que, sense excepció, pagui la pena
viure-la. Coses que hem de recordar
cada dia, coses que no poden ser
oblidades, coses que hem de posar
en negre sobre blanc, escrites en un
paper, per no poder oblidar-les ni en
els dies més negres.
Comencem? Fem una llista? Som-hi!
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Foto: Cia. Fil a l’agulla

Les entrades d’aquest cicle es podran reservar a partir de 15 dies abans de cada
espectacle.

A les 19 h
Professional: El Terrat i Sixto Paz
Edat recomanada: més de 12 anys
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CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

RAMON

RITOS DE AMOR I GUERRA

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

DISSABTE 19 DE DESEMBRE

A les 19 h
Professional: Cobosmika Company
Edat recomanada: més de 6 anys

A les 18 h
Professional: Companyia Eòlia Edat
recomanada: més de 18 anys

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE
A les 19 h
Professional: Comando Señoras
Edat recomanada: més de 12 anys

Si participes en una batalla, segur que
la voldràs guanyar... Si vols demostrar
que ets el millor, ho donaràs tot a sobre
de l’escenari... I si ets un scrakejador,
sempre hauràs de ser el campió...
Ja esteu preparats? Perquè avui
celebrem la Final Four de l’scrakejat...
I quatre lluitadors estan disposats a
deixar-se la pell en aquesta competició,
amb la qual volen demostrar que
són qui millor se sap moure, qui
millor sap ballar i scrakejar... Quatre
contendents, Marraquito Díaz, Lula
Kolonova, Sergei Livingstone i Te Liu,
quatre superherois del moviment,
quatre déus de la dansa faran el
possible i l’impossible per demostrar
que ningú sap moure’s millor; i per
aconseguir-ho faran servir les armes
del hip-hop i de les danses urbanes,
les que ens recorden un Orient més o
menys llunyà, un Mèxic de corridos o
una Rússia de cosacs, totes cosides i
recosides per la saviesa de la dansa
contemporània.
Scrakeja’t 2.0 és un espectacle que
data del 2007 i que ara recuperen els
seus creadors, Olga Cobos i Peter
Mika, per celebrar el vintè aniversari
d’aquesta companyia.

Quan un ho perd tot, però encara
manté els seus records. Quan els
records se’n van i sembla que ja no
et queda res.
Quan un no vol despendre’s de la
joventut per poder ser lliure. Quan
un queda empresonat pels anys i els
panys i ha d’admetre que es fa gran.
Quan un no vol lligams, però no pot
desfer-se’n. Quan un troba en els
records el país somiat i perdut, el
paradís que ja no es pot reconquerir.
Un llit, pòsters i fotos, una guitarra i
una pilota de bàsquet, una maleta,
una bicicleta i una caixa plena
de cassets... Tot en una habitació
blanca. Una habitació que va ser la
teva i que vols tornar a conquerir.
La teva habitació de quan eres petit,
l’habitació de la casa dels teus pares
a la qual has de tornar quan ho perds
tot (xicota, feina, pis...) i en la qual
creus que tot ho podràs retrobar: la
música, l’alegria, l’energia, la joventut.
Ara bé, ja has fet els 40. I, a més, has
d’acceptar que els teus records, de
vegades, són compartits. I que n’hi ha
que, durant anys, s’han guanyat que
els els regalis.

KETEKALLES REMENDAR EL CAOS

SCRAKEJA’T 2.0

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE
A les 19 h
Professional: Ketekalles

Edat recomanada: per a tots els públics
Ser dona. Dona orgullosa. Dona
reivindicativa. Dona que ocupa el seu
lloc. Dona que el reclama. Dona que
no s’amaga. Dona que diu. Dona que
canta. Dona que no calla.
Ketekalles? Només amb veu de dona.
Quatre dones, orgulloses de ser-ho,
que volen reivindicar-ho, que volen
ocupar el lloc que els correspon als
escenaris i tenir una veu pròpia, una
veu de dona que sona fort i trepitja
més fort encara. Quatre dones que
van formar un grup de música que es
declara no mixt, és a dir, que no deixa
espai als homes; un grup de música
de dones per parlar de dones. I parlar
de dones és reclamar, reivindicar,
eixamplar... I ho fan a ritme de rumba,
de funk, amb rapejats i amb poesia,
amb caixó i guitarra, amb veus que,
des de la diferència, s’agermanen en
un discurs feminista sense complexos.
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Són senyores. I estan en lluita. En
primera línia de foc. Amb sabates de
taló i ungles postisses, amb ombra
d’ulls blava i laca, molta laca... Un
comando de senyores que han fet,
amb la bossa d’anar a comprar, la
seva cuirassa, que disparen croquetes
com qui prem el gatell, que s’infiltren
en les línies enemigues armades amb
pals de fregar, amb escombres, amb
plomalls... Són senyores, senyores
de les de tota la vida, de les que fan
cua al súper, de les que xerren pel
pati de veïnes, de les que regalen
consells, de les que s’encarreguen
de les cures, de les que sempre
troben el moment, de les que sempre
troben els diners, de les que salven
la família, de les que salven el carrer,
de les que salven el poble, de les
que ens salven... Són senyores. Són
comando. Estan aquí per quedar-se.
Estan aquí per mostrar-se. Estan aquí
per reivindicar-se. Estan aquí amb els
seus rituals d’amor i de guerra, els
que ens regalen cada dia... Els que
cada dia ens salven.
Ritos de amor y guerra és molt més
que un espectacle... és una proclama,
un manifest, un crit, el que llencen un
exèrcit de dones, lligades de diferents
maneres a les arts escèniques. Un
grup de vint dones creadores que
volen analitzar des de l’escenari.
Són senyores. Són un comando. Són
una. I som totes.
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CICLE CINEMA DONES DEL MÓN

DIADES, FESTES I TRADICIONS

DEBATS I CONFERÈNCIES

MONOGRÀFICS

MONOGRÀFICS

MONOGRÀFICS

TALLERS

CICLE CINEMA
DONES DEL MÓN

Les inscripcions a les activitats es podran
fer a partir de 15 dies abans de la data de
l’esdeveniment.
Voleu rebre informació de les nostres
activitats?
Entreu al web http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/perequart i inscriviu-vos al
butlletí digital.
Setmanalment
rebreu
les
nostres
propostes d’activitats.

TALLERS

DIADES, FESTES I
TRADICIONS
G

CAGATIÓ
DIMARTS 22 DE DESEMBRE
A les 18 h
Professional: En Clau de Clown
Edat recomanada: per a tots els públics

DIVENDRES 9 D’OCTUBRE
De 19 a 20 h
Professional: Jordi Folck, escriptor,
dramaturg
i
professor
universitari
d’escriptura creativa.

G

CICLE “EXPLICA’NS LA TEVA
PASSIÓ”

CATORZE TÈCNIQUES DE GENERACIÓ
D’IDEES

L’escriptor,
dramaturg
i
professor
universitari d’escriptura creativa Jordi
Folck, expert en la literatura rodariana,
comparteix
les
catorze
tècniques
principals creades per Rodari a la seva
Gramàtica de la fantasia amb exercicis
pràctics.

Aforament limitat
A les 19 h
Moderador: Toni Solé, comunicador

Us proposem un espai on poder
compartir aquella passió que us
fa sentir d’una manera especial o
tenir un estil de vida concret. Durant
dues sessions gaudirem de les
vostres experiències amb la intenció
d’apassionar-nos i omplir els nostres
contenidors de coneixements.

Hora: 17.30 h
Organitzat per la Taula de Dones de les
Corts
Amb el suport de DocsBarcelona i del
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

GRAFÈ, EL MATERIAL DEL FUTUR
DIMARTS 17 DE NOVEMBRE
De 19 a 20 h
Professional: Enric Beltrán, catedràtic del
Departament de Física Aplicada i Òptica
de la UB

L’OLI

DIMECRES 14 D’OCTUBRE
BOOK CLUB

20 i 27 D’OCTUBRE

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE
DOCUMENTAL
CONFESIONES DESNUDAS
DIMECRES 16 DE DESEMBRE
HYSTERIA

GIANNI RODARI 2.0

TALLERS

DEBATS I
CONFERÈNCIES

CAMINADA GENT GRAN I
CONCERT ESPECIAL

Enric Beltrán ens presentarà el grafè,
el material més estudiat del món en
l’actualitat. El grafè té unes propietats
molt interessants amb potencials
aplicacions; és el material més dur
conegut fins ara, és transparent,
flexible, bon conductor de la calor i
condueix l’electricitat.

Àlber Zambrano, apassionat de l’oli,
ens parlarà, a la primera sessió, de
com es fa l’oli, el tipus que hi ha i les
qualitats que té. A la segona sessió
farem un maridatge d’olis.

DIJOUS 8 D’OCTUBRE

Foto: Pixabay

A les 10 h
Sortida: pl. Comas 8
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EXPOSICIONS

MONOGRÀFICS

MAPA

FOTOGRAFIA ESCRITA

TALLERS

EXPOSICIONS

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

G

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N3, N14
BICING: a 50 metres
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LA MIRADA D’UN ARTISTA

L’espai el podem definir com a
extensió, medi, porció, part o conjunt
que conté objectes sensibles i dins
el qual aquests poden canviar de
posició. Aquesta exposició fotogràfica
ens mostra justament això!

N3
54

RLES

A les 17.30 h
Artista: Col·lectiu de Fotògrafs del Grup
CHM Salut Mental

DE

E CA

ER

Diferents grups de lectura, tant del
centre cívic com d’entitats del barri,
s’inspiraran en les fotografies per
crear relats imaginaris.

DEL 18 DE NOVEMBRE AL 17 DE
DESEMBRE

H8, 75

RR
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70
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A les 12 h
Artista: diferents grups de lectura
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DIMECRES 2 DE DESEMBRE
A les 12 h
Artista: Miguel Escobar

Aquest any vam gaudir de l’exposició
“Sedierto” amb l’artista Miguel
Escobar, on escultura, poesia i
fotografia sumaven esforços per
remarcar un únic missatge. Ara
l’exposició “Espais” es posa a la
mirada de Miguel Escobar, i és un bon
moment perquè ens expliqui les seves
sensacions i establir una conversa
informal amb els creadors de les
fotografies exposades.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
DE L’EXPOSICIÓ
PRESENTACIÓ
DIMECRES 18 DE NOVEMBRE
A les 12 h
Artista: Col·lectiu de Fotògrafs del Grup
CHM Salut Mental
Amb els autors de les fotografies farem
la presentació de l’exposició. Just abans
tindrà lloc el concert del cantautor Hugo
Arán.

LÍNIA 5
BADAL

52, D20,
N2,N14

52, D20,
N2,N14

CARRER DE SANTS

D20,
N2,N14

ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE
QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel.: 933 398 261
Web: ccperequart.com o bcn.cat/lescorts
A/e: perequart@lleuresport.cat

Horari de la recepció del centre:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de
16 a 21 h
Horari d’obertura del centre:
de dilluns a divendres, de 9 a 23 h
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart

A/e: perequart@lleuresport.cat

Foto: Pixabay

Facebook: Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart
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@BCN_LesCorts

