
Programa d’activitats 
a la Xarxa de Centres Cívics  

JUNY I JULIOL DEL 2021

CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL Pel·lícula

MABATA BATA
Dijous, 10 de juny, a les 18.00 h
Sol de Carvalho narra la història d’un jove pastor que perd el seu bou a causa 
d’una mina terrestre conseqüència de la guerra que assola el país.
A càrrec de FICAB.

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU Tallers

DESFER IMAGINARIS RACISTES
Un seguit de ballarins i ballarines d’ascendència africana parteixen de la 
rica tradició coreogràfica del continent per evolucionar, a partir de fusions 
i adaptacions, cap a les formes més actuals de danses urbanes.  
A càrrec de Ku’dancin Afrobeatz.

Divendres, 18 de juny, de 18.00 a 20.00 h. Taller de Kuduro.
Divendres, 9 de juliol, de 18.00 a 20.00 h. Taller de Coupé Décalé.

CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA Work in progress

L’HERÈNCIA DEL COLONIALISME (I)
Dilluns, 28 de juny, de 12.00 a 20.30 h
Creació d’una obra pictòrica en viu i oberta al públic. Transgredir la forma 
i el color. Descolonitzar les nostres ments i els nostres cossos. A càrrec de 
Montserrat Anguiano.

CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA Conferència - taula rodona

L’AFRO, OPORTUNITATS I DIFICULTATS 
EN EL MÓN TÈXTIL
Dimecres, 30 de juny, a les 18.00 h
Xerrada presentació de diferents projectes tèxtils relacionats amb l’Àfrica 
que tenen una forta incidència a Barcelona. Com van començar? Amb quines 
dificultats i avantatges es van trobar? Participants de la taula rodona: Lucre 
Mba Ndong (Fundadora Àfrica Fashion Week), Cooperativa Top Manta, Blanca 
de OLIHLA, Sílvia de Dedebbo, Laia de La Lola de Àfrica i Verónica Bosio.

CENTRE CÍVIC SARRIÀ  Música i dansa

AFRICA STREET DANCE CONNECTIONS 
Dijous, 1 de juliol, a les 19.00 h
Mostra de les danses urbanes desenvolupades a casa nostra per ballarins 
d’ascendència africana, partint de la rica tradició del continent i evolucionant 
cap a les tendències més actuals. A càrrec de Wahala D’Crew.

CENTRE CÍVIC BARCELONETA Exhibició de dansa

BLACK I DOS GARDENIAS
Divendres, 2 de juliol, a les 19.00 h
Dues peces curtes creades i interpretades per artistes afrodescendents 
vinculats a les danses urbanes. Després s’obrirà un diàleg amb el públic entorn 
de les creacions. A càrrec d’Olouy i de Ruth Prim i Sofia Mae (Cia. Roots). 
Amb la col·laboració d’Africa Moment.

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE QUART” Rutes

ÀFRICA A BARCELONA: MODA I DISSENY TÈXTIL
Visita presencial per tres botigues amb un encant especial, per conèixer de 
ben a prop el seu projecte de negoci. 

Ruta 1: divendres, 2 de juliol, a les 11.00 h. Punt de trobada: c. Avinyó, 46
Ruta 2: dilluns, 5 de juliol, a les 17.00 h. Punt de trobada: c. Calàbria, 142
Guia: Veronica Bosio. 

CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ  Música (DJ) en viu

DJ OWEY
Dissabte, 3 de juliol, a les 20.30 h a la Plaça Can Basté
Catalana d’ascendència africana, ens presentarà les últimes tendències 
de la música urbana al continent veí.

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA Concert

MAMA ÀFRICA
Dissabte, 3 de juliol, a les 21.00 h
Concert amb cançons pròpies i versions de música africana, reggae i soul. 
Homenatge a grans intèrprets del continent africà i versions originals.
A càrrec de Marga Mbande & Albert Casanova.

CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER Taller-audició

PERCUSSIÓ I DANSA MALINKE 
Dissabte, 3 de juliol, a les 17.30 h
Activitat familiar amb un petit concert de cant i dansa tradicional i part 
pràctica on els participants podran ballar i tocar instruments. A càrrec de 
l’Associació Cultural Inuwali Ki Fany.

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA Perfomance audiovisual i poètica

ODA A NEGRURA!
Dimarts, 6 de juliol, a les 19.30 h
Proposta de l’autora, que ens convida a conèixer la seva cosmogonia, 
reflexionant sobre l’entorn, la diàspora, el colonialisme i la immigració.
A càrrec de Micaela Mahi, amb l’Associació Cultural Africadoolu.

CENTRE CÍVIC PARC SANDARU Performance visual i plàstica

L’HERÈNCIA DEL COLONIALISME (II)
Dimecres, 7 de juliol, a les 19.00 h
És una performance visual i plàstica de l’artista afrocatalana Montserrat 
Anguiano, on a través de diferents escenes argumentals es narra el procés 
d’alliberament de la dona negra. A càrrec de Montserrat Anguiano.

CENTRE CÍVIC BON PASTOR  Concert 

GNAWA AFROJAZZ
Divendres, 9 de juliol, a les 19.00 h
Gatzara Quartet i els seus ritmes Gnawa  —d’arrels marroquines i de l’Àfrica 
occidental— barrejats amb afrojazz sonaran aquest estiu al Bon Pastor. 
A càrrec de Gatzara Quartet - Centre Cívic Bon Pastor.

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI  Taller

CANTÀFRICA AMB MOMI MAIGA
Dimecres, 14 de juliol, de 17.30 a 19.00 h
A través de la música, el cant grupal i el moviment coneixerem la història 
que hi ha darrere les cançons amb CantÀfrica! A càrrec del músic, 
cantant i compositor senegalès Momi Maiga i de l’etnomusicòloga 
Núria Domènech.

Activitats gratuïtes i amb inscripció prèvia
www.barcelona.cat/centrescivics
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