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DIMECRES 28 D’ABRIL

TERRITORI vs TERRITORI 

A les 18 h al Centre Cívic La Sedeta 

IDENTITAT. Valentina Marotta 
Performance de dansa contemporània. La peça representa el viatge 
de la vida humana a partir de la creació, el naixement, la curiositat 
d'un infant, les incerteses, però també la ira, el cansament i 
l’eufòria, i conclou en la consciència de si mateixa. Emocions, 
dinamismes i evolució; energètic i essencial. La ballarina avança 
progressivament fins a exhibir l'obra final; fins a mostrar-se.
Enmarcada dins de la programació de la XIV Setmana de la Dansa a 
Gràcia. Inscripcions al web del Centre Cívic La Sedeta.

Totes les activitats són gratuïtes. Places limitades amb inscripció prèvia 
presencialment, al telèfon 93 256 33 88 o en línia al web del Centre Cívic 
(https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera/) 



DIJOUS 6 DE MAIG  

ESPECTACLE D’INAUGURACIÓ 

A les 20 h al Centre Cívic Teixonera 

JÚPITER. Homeland Dance Company
Júpiter és una obra que tracta sobre l’acceptació i el rebuig a les 
diverses identitats dins de la comunitat LGBTI+, la plomofòbia i el 
masclisme entre parelles d’un mateix gènere.  
Una dramatúrgia que fins i tot ens farà replantejar la nostra manera 
de parlar. Carregada de molta dansa i humor irònic, aquesta peça 
pretén fer front a les situacions que tenim naturalitzades i que anem 
repetint sense pensar-nos-ho gaire. 
Per a majors de 16 anys.



DIVENDRES 7 DE MAIG

DANSATECA   

SOL NEGRO. Maria Jurado 

A les 20 h al Centre Cívic Teixonera 

(guanyadora 7a edició TDC)
Solo de dansa inspiratda en el 
concepte de #malenconia. 

CALLEJÓN. Pilar Rodríguez 
Catón, Fernanda Aleman i 
Samuel Silva

La transformació és la forma 
d’existir.

CONCERTO.  La Companyia 
Juvenil de Ballet Clàssic de 
Catalunya

Coreografia: Vincent Gros. 
Música de JS Bach

ROOTS. Celeste Ayús

És una reflexió sobre com el 
plàstic ha envaït les nostres 
vides.  



DISSABTE 8 DE MAIG

A les 20 h al Centre Cívic Teixonera 

CONCURS TDC 2021   

Actuació dels finalistes del concurs TDC 2021 davant del jurat 
especialitzat i del públic assistent.
Jurat especialitzat: Mayte Luque, Olivier Decriaud i Elena Tarifa.
Al finalitzar les actuacions, el públic votarà la proposta que més li 
hagi agradat.
Més informació sobre el concurs: territoriendansa.wordpress.com

ALL INCLUSIVE. Unaiuna

All inclusive parla sobre el turista anomenat “guiri”, aquell que 
vesteix sandàlies amb mitjons i que llueix un to de pell vermellós, 
aquell que et pots trobar menjant una paella i prenent una sangria a 
les sis de la tarda en un bar de “guiris”. Però... Què passa quan 
nosaltres sortim fora? Ens convertim en “guiris”?



DIUMENGE 9 DE MAIG 

ESPECTACLE DE CLOENDA

TRASLA2. Cía. Trasla2 
Espectacle d’acrobàcia, dansa i teatre. Dos transportistes solitaris, 
una furgoneta blanca, un munt de caixes i una rentadora, són la 
pista de ball perquè el públic vegi que traslladar-se és una necessi-
tat bàsica, si més no per a ells dos. 
Els dos protagonistes deixen de ser-ho per convertir-se en objectes 
que es transporten l'un a l'altre.
Immersos en aquest món absurd de constant moviment, els dos 
personatges s'adonaran que s'han perdut. En la recerca per 
trobar-se descobriran l'amor, l'enyorança, el fracàs, la felicitat, el 
triomf, la decepció i, finalment, la solitud, l'encarregada que els dos 
protagonistes es retrobin...

A les 12 h a la plaça d’Herta Frankel 



EXPOSICIONS

CONEGUTS/DESCONEGUTS

Del 26 d’abril a l’11 de maig. 
A diferents comerços del 
barri.Exposició de fotografies 
a càrrec de Judit Rodríguez. 
Tribut a la silenciosa dansa 
subtil de les persones que 
componen les peces del 
nostre dia a dia. La quotidiani-
tat al barri plasmada en una 
sèrie de retrats que tenen 
com a protagonistes les 
persones que formen una part 
integral del microcosmos en 
què vivim.

CRU. BEHIND THE SHOW

Del 4 al 25 de maig. 
Al Centre Cívic Teixonera. 
Exposició fotogràfica a càrrec 
de Marga Parés. 
Aquest projecte va començar 
fa 8 anys amb la intenció de 
reivindicar el cos pel que és: 
una màquina increïble i l’única 
existència física que ens uneix 
al món. Com a “reportera de 
guerra” en assajos a porta 
tancada, busca capturar 
aquests moments d’intensitat.

Sorteig de dues entrades dobles entre el públic assistent la nit del 
dissabte. CÚMUL a càrrec de Marta Gálvez Moncasi. 29 de maig a 
les 20.30 h a la Sala Hiroshima.

ANEM D’ESPECTACLE - SORTEIG 



Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona. 
Tel. 93 256 33 88
www.bcn.cat/ccteixonera 
ccteixonera@qsl.cat

Metro: Vall d’Hebron (L3, L5)
El Coll / La Teixonera (L5).  
Sortida: carrer Arenys
Bus: H4, H2, V17, 19, 27,  
60, 119

territoriendansa.wordpress.com
territoriendansa@gmail.com
Facebook.com/TerritoriEnDansa
Twitter.com/CCTeixonera
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