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EIX TEMÀTIC
LES DONES DEL 36 I MARIA SALVO
A partir del recorregut vital de Maria Salvo, lluitadora
antifeixista i activista social, coneixerem els avenços
que va fer la dona en tan sols vuit anys de govern
republicà. Durant aquest curt període, drets tan bàsics com votar, el divorci, l’avortament o el reconeixement de la igualtat entre gèneres —entre molts

d’altres—, van ser exposats i referendats per dones
valentes i capdavanteres en la lluita pel feminisme a
tot Europa.
Amb la voluntat de donar veu i reconeixement a totes
aquestes dones, el Centre Cívic Tomasa Cuevas dedica el primer trimestre de l’any 2022 a les Dones del
36 i, en especial, a Maria Salvo.
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TALLERS ACCESSIBLES
Pilates amb llengua de signes
Del 18 de gener al 22 de març a les 11 h
Més informació a la pàg. 06
TALLERS COMUNITARIS
Pintura amb aquarel·la
Del 19 de gener al 23 de març a les 11 h
Més informació a la pàg. 07
TALLERS AMB ARTISTES RESIDENTS
Pintem l’espai
Dissabte 15 de gener a les 10 h
Més informació a la pàg. 07
MEMÒRIA HISTÒRICA
Ruta: Maria Salvo a les Corts
Dilluns 21 de febrer a les 18 h
Més informació a la pàg. 15
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
L’Institut de Cultura de Barcelona posa a l’abast de
la ciutadania i dels centres de proximitat, com ho
són els centres cívics, una programació de companyies i grups de qualitat, amateurs en vies de
consolidar-se i professionals, amb una varietat de
llenguatges artístics. No us
perdeu l’oportunitat de viure
aquests espectacles.

LLEGENDA:

G

ACTIVITAT GRATUÏTA

E

EIX TEMÀTIC

A

ACTIVITAT ACCESSIBLE
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FORMACIÓ
TALLERS GENÈRICS
RENOVACIÓ DE PLACES
• 13 al 17 de desembre de 2021

INSCRIPCIONS

• Del 20 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022
• Inscripcions en línia:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas
i a través del correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progess.com
• Inscripcions presencials:
Els dimarts, de 16 a 20 h i els dimecres i els dijous, de 10 a 13 h
NORMATIVA:
• 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 persona.

algun tipus de discapacitat o que siguin ateses en
algun centre públic de salut mental tindran una reducció del 75% o del 50% segons diversos criteris
establerts al BOPB. Caldrà presentar la documentació acreditativa i l’empadronament.

• Es pot fer un canvi de taller o d’horari abans de ferne la primera sessió, sempre que hi quedin places
disponibles.

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

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

• El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de
material personal i objectes de valor (econòmic o
emocional).

• En el 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 pagament.

• No està permesa l’entrada d’animals ni bicicletes al
centre cívic.
• No es pot menjar ni beure a les sales.

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

• En cas de força major derivada de la crisi sanitària
actual o perquè qualsevol autoritat governamental
no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual
has estat inscrit/a de manera presencial (atès que
aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), el centre podrà adaptar aquesta activitat
perquè es pugui dur a terme en format virtual, i es
reserva el dret a canviar-ne el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

• Les persones que estiguin a l’atur tindran una subvenció del 50% en el preu d’un taller al trimestre. Per
poder gaudir d’aquesta subvenció, s’ha de presentar
la vida laboral (del darrer mes) o un document del
SOC i l’empadronament. Cal que omplis i signis un
document certificant que ens proporciones aquesta
documentació.
• Així mateix, les persones residents al municipi amb
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FORMACIÓ
TELES

ARTS ESCÈNIQUES

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

TRAPEZI

DEL 17 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 19.15 a 21.15 h

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

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup B: dimarts de 10 a 12 h
Grup C: dimarts de 17 a 19 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 euros

DEL 17 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 19.15 a 21.15 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 euros

SWING!
El swing va néixer al final dels anys vint 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 d’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.
Professional: Iñaki Royo
DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A Swing iniciació: dimarts de 19.45 a
20.45 h
Grup B Swing avançat: dimarts de 21 a 22 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

TRAPEZI I TELES
Taller d’acrobàcies aèries amb trapezi i cèrcol.
Professional: Alejandro Lento
DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 12.15 a 14.15 h
Sessions: 10
Preu: 103,33 euros
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PRIMERS AUXILIS BÀSICS

BALLS DE SALÓ

S’aprendran els primers auxilis bàsics per tal
de poder actuar en situacions d’emergència. En
acabar, es lliurarà un certificat d’aprofitament del
curs.
Professional: Ignasi Santamaria Duch

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

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 10 a 11 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Grup B:  dijous de 18.30 a 19.30 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

PRIMERS AUXILIS PER A NADONS I INFANTS
S’aprendran els primers auxilis bàsics per a
nadons i infants per tal de poder actuar en
situacions d’emergència. En acabar el curs, es
lliurarà un certificat d’aprofitament.
Professional: Ignasi Santamaria Duch

SALUT

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dilluns de 9 a 10 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

RISOTERÀPIA
Amb la teràpia del riure descobrirem com
alliberar-nos de tensions físiques i emocionals i
ens permetrà identificar els agents contaminants
que ataquen el nostre benestar.
Fem salut utilitzant el riure com a eina vital.
Professional: Dolors Àlvarez
DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dimarts de 18 a 19 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros
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FORMACIÓ
PILATES SUAU / CORRECCIÓ POSTURAL

NOVES TECNOLOGIES

Intensitat suau, activitat apta per a totes les
edats. El mètode Pilates es basa en un treball
que va des de la musculatura més profunda
a la més perifèrica. Aquesta tècnica se centra
específicament en músculs centrals com la
faixa abdominal, juntament amb els músculs
estabilitzadors de la zona lumbopèlvica i
escapular, entre d’altres, a través d’una sèrie
d’exercicis que, fets amb control i enfortint
aquestes parts essencials, ens permetran
mantenir la columna vertebral i potenciar
l’equilibri del cos, aportant concentració i
relaxació a la ment. Cal portar màrfega pròpia i
roba còmoda.
*Activitat accessible amb llengua de signes
catalana.
Professional: Raquel Anguita

APRÈN A FER GESTIONS BÀSIQUES AMB EL
TEU MÒBIL
Amb aquest taller aproparem la gent gran
a les noves tecnologies aplicades al mòbil i
aprendrem a fer gestions mèdiques, socials i
administratives, sense oblidar la part més lúdica i
artística mitjançant la càmera i altres aplicacions
d’oci.
Professional: Marta Bastida
DEL 20 DE GENER AL 24 DE MARÇ
Grup A: divendres de 18 a 19 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

DEL 18 DE GENER AL 22 DE MARÇ
Grup A: dimarts d’11 a 12 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros

A

AUDIOVISUAL
IDIOMES
CREACIÓ DE CURTMETRATGE
PARLEM ANGLÈS (EN LÍNIA)

Des de confeccionar un guió fins a la planificació
d’escenes, acabant en el rodatge i procés de
postproducció, farem un treball col·lectiu de
curtmetratge, que estrenarem a l’auditori del
Centre Cívic Tomasa Cuevas.
Professional: Joan Riedweg

La conversa sempre ha estat una magnífica
eina per millorar el nostre nivell d’anglès. En
format virtual i amb l’ajut d’un/una professional
assolirem noves cotes d’aprenentatge de
l’idioma de Shakespeare.
Professional: Ewa Skibka

DEL 19 DE GENER AL 23 DE MARÇ
Grup A: dijous de 19 a 20.30 h
Sessions: 10
Preu: 77,50 euros

DEL 19 DE GENER AL 23 DE MARÇ
Grup A: dimecres de 14.30 a 15.30 h
Sessions: 10
Preu: 51,67 euros
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TALLERS COMUNITARIS

TALLERS AMB ARTISTES
RESIDENTS

Aquesta nova línia de tallers, de caire senzill i didàctic, serà una eina comunitària per compartir coneixements entre usuaris i usuàries de manera altruista.

Amb la voluntat d’apropar els processos creatius
dels artistes residents, el Centre Cívic Tomasa Cuevas ofereix tallers gratuïts en què els mateixos artistes residents ensenyen diferents tècniques (de fàcil
accés per a tothom) amb les quals poder experimentar i entendre millor la seva manera de crear.

INSCRIPCIONS
Del 20 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022
Inscripcions en línia:
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

INSCRIPCIONS

i a través del correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progess.com

Inscripcions en línia:

Del 20 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022
A través del correu electrònic cctomasacuevas@
progess.com

Inscripcions presencials:
Els dimarts, de 16 a 20 h i els dimecres i els dijous,
de 10 a 13 h
PINTURA AMB AQUAREL·LA

Inscripcions presencials:
Els dilluns i els dimarts d’11 a 13 h i els dimecres i els
dijous de 17 a 20 h

G

Aprendrem diferents tècniques de pintura amb aquarel·
la gràcies a l’artista Mercè Palau, veïna del barri de les
Corts.

PINTEM L’ESPAI

DEL 19 DE GENER AL 23 DE MARÇ

Pintem l’espai és una proposta diferent i dinàmica
que parteix d’una peça de dansa en procés creatiu,
Krumau 1910, inspirada en les pintures i alguns fets
personals del pintor Egon Schiele.

G

Cia. Marta Quero i Maria Serret

Dimecres d’11 a 12 h
Sessions: 10
Preu: Gratuït

El taller esdevé una fusió de dues arts (dansa i pintura) i està impartit per les ballarines i coreògrafes de la
peça, Maria Quero i Marta Serret.
L’objectiu principal d’aquest taller és gaudir de la
dansa i compartir l’experiència amb altra gent interessada. Està dirigit a qualsevol persona amb ganes
d’explorar el moviment corporal i gaudir de la creació
pròpia. Anima-t’hi!
Per començar farem una petita xerrada per posar en
context tot el que treballarem al llarg del taller, seguit
d’un escalfament guiat de dansa contemporània assumible per a tots els públics. Un cop amb el cos
en marxa, començarem a introduir pintura per a la
realització de l’activitat final.
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FORMACIÓ

G

T’esperem al taller!
DISSABTE 15 DE GENER DE 10 A 13 h

TALLERS DE LES ENTITATS

Preu: Gratuït
GRUP MOU-TE LES CORTS
Informació i inscripcions: dimecres de 18 a 20 h
Activitats adreçades a dones:
Gimnàstica
Taitxí

Castanyoles
Sevillanes
Teatre
FEEL THE GROOVE

Ball en línia

G

Sortides culturals

Festes tradicionals

Cia. JazzBetween
Marina Pravkina i Adrián Vega presenten l’espectacle
Grooves on experimenten la pulsació generada a les
sales de ball gràcies a la música dels DJ. Durant la
posada en escena, els artistes es pregunten com
poden compartir aquesta pulsació amb la resta; per
això, un cop acabi la seva actuació, el públic podrà
experimentar la pulsació a través d’una sessió guiada pels mateixos artistes, una continuació del llenguatge del moviment de la performance amb música
electrònica en directe.
DIVENDRES 28 DE GENER A LES 20 h

MONOGRÀFICS
INSCRIPCIONS
Període d’inscripció obert durant tot el trimestre i
fins a un dia abans del dia de l’activitat.
Inscripcions en línia:
A través del correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progess.com

Preu: Gratuït

Inscripcions presencials:
Els dimarts, de 16 a 20 h i els dimecres i els dijous,
de 10 a 13 h
HISTÒRIA DE BARCELONA

G

DIMARTS 25 DE GENER A LES 19 h
Aprofundirem en la història del poble de Les Corts
i quan i perquè va passar a formar part de la ciutat
de Barcelona.
Professional: Marià Hispano
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HERBES I PREPARATS PER A DIFERENTS
MALS

G

DIMARTS 15 DE MARÇ A LES 19 h
Recordes les fregues que et feia la iaia quan et feia
mal l’esquena i després de les quals dormies tan
bé? I aquelles infusions que et calmaven el mal de
panxa? Descobreix receptes antigues per fer front
als mals causats pel fred.
Professional: Laura González

ASPECTES SOCIALS DE LES CREUADES

G

DIMARTS 15 DE FEBRER A LES 19 h
Aprofundirem en els aspectes socials, religiosos
i culturals que van propiciar l’inici de les croades a
l’Orient, durant l’època medieval.

MÚSICA I FOLKLORE DEL MÓN

G
DIMARTS 29 DE MARÇ A LES 19 h

Professional: José Luis Díaz

Farem una passejada per la música i el folklore del
planeta, de Groenlàndia a Guinea Bissau,
coneixent les arrels de la música i com ens identifiquen amb el territori.
Professional: Francesc Lozano

COMUNICACIÓ ASSERTIVA

G

DIMARTS 22 DE FEBRER A LES 19 h
Entendrem la comunicació assertiva i com podem
aplicar-la al nostre dia a dia.
Professional: Eva Almirón
9

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CONFERÈNCIES I
XERRADES

Les inscripcions es podran fer a partir de 15 dies
abans de la data de l’esdeveniment.

INSCRIPCIONS

Inscripcions en línia:

Període d’inscripció obert durant tot el trimestre i fins
a un dia abans del dia de l’activitat.
Inscripcions en línia:

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

A través del correu electrònic dinamització.tomasacuevas@progess.com

932 916 462 (de 18 a 20 h)

Telefònicament:
Presencialment:

Inscripcions presencials:

De dilluns a divendres de 16 a 19 h

Els dimarts, de 16 a 20 h i els dimecres i els dijous,
de 10 a 13 h

DANSA

EL COS HUMÀ PER A ADULTS

KRUMAU, 1910

G
DIJOUS A LES 19 h

G

DISSABTE 22 DE GENER A LES 20 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.

Cia. Marta Quero i Maria Serret
Què passaria si dues models que no es coneixen es
troben a l’habitació d’un mateix pintor?
La idea principal d’investigació de KRUMAU, 1910
és la relació que tenen dues dones desconegudes
sense que forçadament derivi en una “típica” rivalitat. Volem aprofundir en els altres sentiments i inquietuds que poden sorgir d’aquesta trobada fortuïta
i oferir una relació diferent parant atenció als valors
d’empatia, sororitat i respecte.

Professional: Jordi Garriga Viayna, metge cirurgià
DIJOUS 20 DE GENER: APARELL DIGESTIU
DIJOUS 24 DE FEBRER: OSSOS I

Dins de la investigació
dramatúrgica
també
aprofundim en la relació de cada un dels
personatges amb la
seva imatge, el seu
propi cos: el jutge interior, les inseguretats
estètiques, la recerca
de l’aprovació exterior,
els cànons estètics que
hi poden influir...

ARTICULACIONS
DIJOUS 24 DE MARÇ: APARELL URINARI
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GROOVES

de la importància que té assumir un paper crític com
a consumidors passius d’inputs visuals i sonors on
se’ns presenten constantment rols de gènere a través
dels mitjans audiovisuals.

G

DIVENDRES 28 DE GENER A LES 20 h
Cia. JazzBetween

* Procés creatiu dirigit als i les alumnes dels instituts del
barri de les Corts

Grooves és el resultat de la recerca de l’essència
del clubbing. Els moviments quotidians dins d’un
club inspiren aquesta peça per crear partitures de
grooves que inclouen moviments de DJ, ballarins i
la multitud en forma de duet. Marina Pravkina busca
l’essència del groove a la pulsació que ha quedat latent a la societat després del tancament dels grans
temples de la música durant el 2020, espais que li
han servit per escapar, reflexionar i transcendir d’allò
individual per arribar al col·lectiu.
Dins d’aquest mateix espectacle, els dos artistes,
Marina Pravkina i Adrián Vega, es pregunten com
poden compartir aquesta pulsació. Per això, en acabar la seva mostra, el públic podrà experimentar la
pulsació a través d’una sessió guiada pels mateixos
artistes, una continuació del llenguatge del moviment de la mateixa performance amb música electrònica en directe des de l’escenari.

CRISÀLIDA
DISSABTE 12 DE MARÇ A LES 20 h
Cia. Antes Collado

Una proposta d’Antes Collado entre la peça coreogràfica i la instal·lació contemporània.
Entesa com un terrari, la seva escenografia no deixa
indiferent: amb públic a banda i banda, una habitació de vidres transparents serà l’hàbitat en què el coreògraf i ballarí Antes Collado s’expressarà a través
dels moviments i farà reflexionar sobre la creació de
noves formes de viure i de sentir els nostres cossos.
Noves fórmules que, racionalment i culturalment,
semblen un fracàs. Una peça atrevida i innovadora
que explora la relació entre la naturalesa i l’home:
eterna pregunta de la filosofia occidental que es veu
representada entre dansa, llums i un escenari que representa la frontera entre l’interior i l’exterior.

*Aquest espectacle inclou un taller gratuït amb els
artistes.

PR1NC3SA

G

G

Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultural

DILLUNS 14 DE FEBRER A LES 11 h
Cia. Colectivo Momentánea
La creació d’aquest espectacle queda motivada per
la nostra necessitat de reflexionar sobre la identitat de
gènere i la reproducció de rols de gènere dins de la
cultura del consum al segle XXI, especialment entre
les dones com a col·lectiu vulnerable a aquesta problemàtica.
A través d’aquesta activitat, ens agradaria involucrar-hi
noies i nois d’entre 13 i 17 anys, per fer-los partícips
11

PROGRAMACIÓ CULTURAL
CRÒNICA D’UN TEMPS

TEATRE

DISSABTE 19 I 26 DE FEBRER A LES 20 h
ABSURDITATS

DIUMENGE 20 I 27 DE FEBRER A LES 18 h
Entrada general: 4,50 euros

DISSABTE 15 I DIVENDRES 21 DE GENER A

Venda anticipada d’entrades: de dimarts a dijous de
17 a 19 h al Centre Cívic Tomasa Cuevas

LES 20 h

Companyia: Grup de Teatre de Les Corts

DIUMENGE 16 I 23 DE GENER A LES 18 h

Direcció: Creació col·lectiva

Entrada general: 4,50 euros

Direcció: Rosa Orive

Diverses històries sobre els efectes col·laterals de la
pandèmia, del “bon tracte” a les persones grans i del
feminisme vist en el segle XIX, formen part d’aquest
collage que ha fet amb molta cura i il·lusió el Grup
de Teatre de Les Corts per a aquesta mostra 2022.

Karl Valentin (1882-1948) va ser un còmic bavarès,
intèrpret de cabaret, pallasso, autor i productor de
cinema. Va tenir una influència significativa en la cultura alemanya de Weimar.

*Els dies de la representació hi haurà un punt
d’informació específic sobre el maltractament a les
persones grans per tal de poder generar més consciència sobre aquesta problemàtica.

Venda anticipada d’entrades: de dimarts a dijous de
17 a 19 h al Centre Cívic Tomasa Cuevas
Companyia: Grup Rialles

La seva companyia artística va ser Liesl Karlstadt
(1892-1960). Amb ella va formar una de les parelles
còmiques alemanyes més famoses del segle XX.
Al llarg de 25 anys van crear més de 400 escenes
i obres curtes.
En les obres de Karl Valentin, parlar no significa comunicar-se, sinó més aviat embolicar-ho tot sense
dir res. Aquestes obres s’acostumen a treballar molt
a les escoles de teatre perquè són breus, molt absurdes, molt divertides i deixen una gran llibertat a
la interpretació.

LA BANDA DE LES QUATRE

Hem fet una adaptació lliure de diverses escenes.
Entre d’altres, ens hem inspirat en el “Teatro de cabaret”, de Hiltrud Henggst i Pedro Álvarez Ossorio,
i en el “Teatre de cabaret 1” de l’Institut del Teatre.

G

DIMECRES 23 DE FEBRER A LES 19.30 h
Companyia: Teatre Mou-te
Direcció: Montserrat Llucià
Quatre àvies que viuen en una residència s’escapen
per viure aventures, però la falta de liquiditat les portarà a formar una banda de lladres...

12

LES RATES MORTES NO 			
S’ENFONSEN

G

bian o Anni B Sweet.
Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultural

E

DIVENDRES 4 DE MARÇ A LES 20 h
Companyia: Paradiso 99
Partim del conte clàssic de El Flautista d’Hamelin per
traslladar-lo amb una connotació política a l’època
d’entreguerres. Tota la peça, de marcat caràcter
poètic, es construeix a partir del monòleg d’un personatge femení, el de la Sylvia, que sent una immensa
curiositat per l’ésser humà i per la seva bellesa intrínseca, que queda reflectida en el cos. Ella ens transmet no només la seva història sinó també la d’un
exsoldat flautista, representat a escena per un ballarí.

MATINALS INFANTILS

La peça es pregunta quin sentit té, encara, la lluita de
classes, si les relacions entre el poder i el poble eren
i són inamovibles llavors com ara; quin marge individual tenim per prendre les nostres decisions i plantar
cara al poder, i si les relacions individuals amb l’altre,
la bellesa i la curiositat són contrapunts suficients o
no per lliurar-nos de l’embrutiment a què ens sotmet
el poder i si és capaç de tornar-nos la nostra humanitat perduda. Ens preguntem com construïm la nostra confiança/desconfiança envers l’altre i no només
en l’àmbit personal sinó també en l’àmbit col·lectiu,
social…

PLANETARI VIATGER

DIUMENGE 30 DE GENER A LES 11 h
El planetari de Cel Obert està compost per una cúpula inflable, on els participants entreu i observeu per
tot el vostre voltant les imatges projectades en 360°
i amb so envoltant. Veniu a gaudir d’una experiència lúdica educativa que ens apropa a l’astronomia
i amb la qual els més menuts poden aprendre a ser
uns autèntics astronautes despertant la seva curiositat científica d’una manera única i participativa.

MÚSICA
ALISON DARWIN

G

G

DIVENDRES 18 DE FEBRER A LES 20 h
Alison Darwin és una banda d’Indie Rock barcelonina amb referents com Vetusta Morla, Love of Les-
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
LES SIRENES SÓN CALBES

G

LABRANZA KIDS

A

G

DIUMENGE 6 DE FEBRER A LES 12 h

DIUMENGE 20 DE MARÇ A LES 12 h

Cia. Deliri

Cia. Colectivo Lamajara

Dos adults viatgen immersos en el ritme frenètic de
la societat actual, en un món oníric a través d’una
rentadora i a la recerca d’uns mitjons desaparellats.
Un espectacle còmic i alhora poètic que reclama
el dret a no haver de ser gris pel fet de ser adult, a
triar en què volem emprar el nostre temps i que ens
recorda que nosaltres tenim les respostes del que
estem buscant.

Labranza Kids és una proposta pensada per a infants de 6 a 12 anys que utilitza la figura del pagès
i l’artista per identificar les semblances en els dos
camps i veure com aquestes conviuen.

Aquesta sessió disposarà
d’accessibilitat següents:

de

les

Aquesta versió de ‘Labranza’ s’aborda amb una visió contemporània i conceptual de la relació existent
entre home-camp, ballarí-cos, el paisatge de camp
dut a la geografia del cos, una comparativa constant
de dos tipus de cossos que en el seu àmbit quotidià
modifiquen el que els envolta des del moviment.

mesures

Audiodescripció en directe

En aquest espectacle hi participaran els alumnes de
3r de primària l’Institut Escola Tres Fonts, després de
10 sessions de treball amb els artistes.

Subtitulació en pantalla
Interpretació en llengua de signes

Amb la col·laboració de: Barcelona Districte Cultural

Visita anticipada

A TAULA!

G

DIUMENGE 6 DE MARÇ A LES 12 H
Cia. Peus de Porc
Espectacle de titelles i enginyeria domèstica
L’Ogre està a punt de menjar-se una sopa de verdures quan, a la porta, apareix un nen que necessita
aixopluc… l’alegria de l’Ogre és infinita!

CINEMA

Però el nen té fred, gana, set… i l’Ogre no es pot
menjar un nen enfredolicat i famolenc.

CINEMA PER A ADULTS
DIMECRES A LES 17 h
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G

Amb la col·laboració de: Casal de Gent Gran Can
Novell
•
12 de gener
•
19 de gener
•
26 de gener
•
2 de febrer
•
9 de febrer
•
16 de febrer
•
23 de febrer
•
2 de març
•
9 de març
•
16 de març
•
23 de març
•
30 de març

En aquesta edició i en homenatge a la mort de Maria Salvo el passat 16 de novembre de 2020, es vol
indagar en el seu record, lluitadora antifranquista
durant la Guerra Civil i la dictadura espanyola, militant feminista, presidenta de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, cofundadora de l’Associació
Les Dones del 36 i habitant del barri de les Corts.

MEMÒRIA HISTÒRICA: COL·LECTIU
ILIUM

G

Durant aquest trimestre, el Centre Cívic Tomasa
Cuevas acollirà el Col·lectiu Ilium, una associació
multidisciplinària que utilitza l’art com a eina per investigar i donar visibilitat a problemàtiques socials.
Amb la intenció de trencar les barreres del mercat
utilitzen la participació activa per generar projectes
de totes i per a totes, fent arribar l’art a la gent i la
gent a l’art.

TAULA DE MEMÒRIA: LES DONES		
DEL 36

G

E

DIJOUS 27 DE GENER A LES 18 h
Obrim una taula de debat i reflexió intergeneracional envers la memòria de les Dones del 36. A
partir de les vivències de Maria Salvo Iborra, veïna
de les Corts que va estar empresonada més de
16 anys per lluitar contra la repressió franquista,
tractarem sobre el paper de la dona en les lluites
socials i de les implicacions que pot tenir la privació de llibertat, tant a escala personal com social.

Des d’una perspectiva antropològica, utilitzen mètodes etnogràfics per generar processos col·laboratius
que obren espais de reflexió envers la societat i els
seus individus, fomentant la lliure expressió i el pensament crític. Els eixos que treballen integren múltiples tècniques d’expressió que es complementen
amb dinàmiques de facilitació i treball emocional.
Durant tot el trimestre Ilium desenvoluparà el projecte “En medio: Maria Salvo”, un projecte de memòria
històrica a través de la mediació artística. Aquesta
iniciativa és una continuació del projecte de mediació artística “En medio”, on ja s’ha investigat la vida
de La Manola Rodriguez —al barri del Carmel— i de
la Conxa Pérez —al barri de les Corts—, i que té la
intenció de recuperar les vivències de dones que havien participat en la lluita social i vincular-les al barri
en què habitaven.

RUTA DE MEMÒRIA HISTÒRICA: MARIA
SALVO A LES CORTS

G

E

DILLUNS 21 DE FEBRER A LES 18 h
Es proposa un recorregut urbà per diferents localitzacions del districte de les Corts per on va passar la
Mari (Maria Salvo Iborra) durant la seva vida.
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Li rendim homenatge a ella i als espais
identificats en el seu
relat històric, intervenció en

JORNADA 8 DE MARÇ

E

DIMARTS 8 DE MARÇ A LES 18 h

forma d’acció pública i artística on
crear consciència
dels fets més característics que

L’ALLIBERAMENT DE LA DONA DURANT EL
FRANQUISME
18 h DOCUMENTAL POR SER MUJER

acompanyen
la
memòria del nostre
territori i que són invisibles al paisatge
urbà de la ciutat.

Direcció, producció i guió: Mercedes Resino
Dues dones, la cantant Julia León i la professora
Luisa Postigo, pioneres del feminisme a Madrid amb
Franco encara en el poder, van trencar amb els codis familiars i socials del moment. Dues dones, dos
testimonis vius d’una època de la nostra història, un
exemple de consciència, l’activisme de les quals és
motor per al canvi que encara ens ocupa.

MOSTRA EXPOSITIVA DEL PROCÉS DE
CREACIÓ

G

G

19 h CONCERT EN ACÚSTIC: JULIA LEÓN

E

Julia León, protagonista del documental Por Ser Mujer, arriba des del País Basc per oferir-nos les seves
cançons, una història del passat que avui continua
latent a través de la seva música.

MARÇ 2022
Tercera edició d’“En Medio”, projecte de memòria
històrica a través de la mediació artística que indaga
en el record de les membres de l’Associació de les
Dones del 36. Aquest any es recupera la memòria de
Maria Salvo, lluitadora antifranquista durant la Guerra Civil i la dictadura espanyola, militant feminista,
presidenta de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, cofundadora de l’Associació Les Dones del 36
i veïna del barri de les Corts.
Davant la necessitat de reconstruir una història
col·lectiva que incorpori la pluralitat de vivències presents en la societat com una eina essencial per a la
possible configuració de diferents identitats i ideologies, es recupera i dona visibilitat a un col·lectiu doblement ignorat per part de la historiografia oficial: les
dones víctimes i represaliades pel franquisme.

19.30 h COL·LOQUI INTERGENERACIONAL DE
DONES

A través de la investigació de l’experiència concreta
de Maria Salvo i la seva vida al barri, es proposa una
temàtica com a eix transversal per generar cohesió
entre la part documental i la part artística del projecte.

Mercedes Resino i Julia León ens explicaran el procés creatiu que han compartit juntes amb la voluntat
de treure a la llum la força de la dona durant aquells
anys repressius.
El col·lectiu Ilium, resident durant aquest trimestre
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al CC Tomasa Cuevas, ens explicarà també el seu
projecte artístic i conversaran amb Mercedes Resino
i Julia León, intercanviant experiències de generacions diferents però amb un mateix objectiu: visibilitzar la sororitat i la lluita de tantes dones

L’AUTÈNTICA RELIGIÓ
DE L’1 AL 28 DE FEBRER

Jaume X, artista autodidacta, ens mostra a través
dels seus quadres com la sensibilitat no només pertany a les persones. A través dels seus quadres busca l’autèntica religió, una religió que ens faci millors
persones, una religió on tot estigui inclòs, des d’un
peix a un gat i a un os.

EXPOSICIONS
“QUANTA GUERRA. DONES I
GUERRA CIVIL

G

E

DEL 3 AL 31 DE GENER
“Quanta guerra. Dones i guerra civil” pretén preservar la memòria històrica de la vida quotidiana de les
dones del districte de les Corts i el seu dia a dia, als
enclavaments del districte més vinculats a les dones.
Exposició organitzada per la Regidoria de Cicle de
Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Les Corts.

EN MEDIO: MARIA SALVO

G

E

DE L’1 AL 31 DE MARÇ
En Medio és un projecte de memòria històrica a través de la mediació artística dut a terme pel Col·lectiu
Ilium. En aquesta edició i en homenatge a la mort de
Maria Salvo el passat 16 de novembre de 2020, es
vol indagar en el seu record, lluitadora antifranquista
durant la Guerra Civil i la dictadura espanyola, militant feminista, presidenta de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, cofundadora de l’Associació
Les Dones del 36 i habitant del barri de les Corts.
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Ho organitza: Cercle d’Estudis Orientals

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA
ASIÀTICA
“MAISON IKKOKU” (MANGA)

G

DISSABTE 15 DE GENER A LES 17.30 h
Parlarem del clàssic del shojo manga ‘Maison Ikkoku’ de l’autora Rumiko Takahashi. Activitat gratuïta
híbrida: presencial a la Sala Tomasa del Centre Cívic,
i en línia al servidor del CEO a Discord, aforament
limitat.
Inscripcions a Eventbrite: https://www.eventbrite.
es/e/entradas-club-de-lectura-ceo-maison-ikkoku-162211919217
Ho organitza: Cercle d’Estudis Orientals

“EL CLUB DE LA BUENA ESTRELLA”
(NOVEL·LA XINESA)

G

DISSABTE 12 DE MARÇ A LES 17.30 h
Parlarem de la novel·la El Club de la Buena Estrella,
de l’escriptora nord-americana filla d’immigrants xinesos Amy Tan.
Activitat gratuïta híbrida: presencial a la Sala Tomasa
del Centre Cívic i en línia, aforament limitat.
Inscripcions a Eventbrite: https://www.eventbrite.
es/e/entradas-club-de-lectura-ceo-el-club-de-labuena-estrella-162213399645
Ho organitza: Cercle d’Estudis Orientals
“FRANKENSTEIN” (ADAPTACIÓ MANGA)

G

DISSABTE 19 DE FEBRER A LES 17.30 h
Parlarem de l’adaptació al manga pel mestre Junji Ito
d’un clàssic del terror, Frankenstein, de Mary Shelley.
Activitat gratuïta híbrida: presencial a la Sala Tomasa
del Centre Cívic i en línia, aforament limitat.
Inscripcions a Eventbrite: https://www.eventbrite.es/e/entradas-club-de-lectura-ceo-frankenstein-162212159937
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PROJECTES EN
RESIDÈNCIA
JOCS DE TAULA

G

El Centre Cívic Tomasa Cuevas acull trimestralment
diferents projectes artístics en residència.

53 ONE NIGHT STAND

Per a més informació podeu escriure a coordinació.
cctomasacuevas@progess.com

DISSABTE 12 DE FEBRER DE 20 A 8 h

PARADISO 99

Durant la One Night Stand, el Club de Rol Kritik
posarà a la disposició de tothom la seva àmplia ludoteca perquè qualsevol persona pugui provar els
jocs que vulgui. Els socis de l’organització estaran a
la disposició de tothom per explicar els jocs. També
s’organitzaran partides de rol on tothom qui vulgui hi
podrà participar. Us hi esperem!

PARADISO 99 és una companyia formada el 2016.
Des dels inicis, el nostre col·lectiu s’ha caracteritzat
per dur a terme una proposta multidisciplinària. Els
nostres projectes parteixen del text com a base de la
creació dramàtica i, cada vegada més, del moviment
i de la dansa. Abordem aspectes de llenguatge corporal i el moviment, així com també fem incursions
en el món audiovisual, el llenguatge poètic, i utilitzem
la història i la política com a elements de recerca i
reflexió. Una Història, en majúscules, que ens serveix per entendre el passat, i també per explicar el
present, però, sobretot, per explorar i reflexionar
sobre el sentit últim de la nostra contemporaneïtat.
Els projectes estrenats fins a dia d’avui són els següents: No hi ha bosc a Sarajevo, Ombra i silenci,
Gossos de neu, Extremadamente rebeldes y peligrosas, Canción dulce y amarga del hombre sin abuelos
y la hija robada que quiere encontrar a su madre en
el Cámbiame i Destination Moon.

Ho organitza: Club de Rol Kritik

PROJECTE EN RESIDÈNCIA: LES RATES
MORTES NO S’ENFONSEN
Partim del conte clàssic de El Flautista d’Hamelin per
traslladar-lo amb una connotació política a l’època
d’entreguerres. Tota la peça, de marcat caràcter
poètic, es construeix a partir del monòleg d’un personatge femení, el de la Sylvia, que sent una immensa curiositat per l’ésser humà i per la seva bellesa
intrínseca, que queda reflectida en el cos. Ella ens
transmet no només la seva història sinó també la
d’un exsoldat flautista, representat a escena per un
ballarí.
La peça es pregunta quin sentit té, encara, la lluita de
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PROJECTES EN RESIDÈNCIA
classes, si les relacions entre el poder i el poble eren
i són inamovibles llavors com ara; quin marge individual tenim per prendre les nostres decisions i plantar
cara al poder, i si les relacions individuals amb l’altre,
la bellesa i la curiositat són contrapunts suficients o
no per lliurar-nos de l’embrutiment a què ens sotmet
el poder i si és capaç de tornar-nos la nostra humanitat perduda. Ens preguntem com construïm la nostra confiança/desconfiança envers l’altre i no només
en l’àmbit personal sinó també en l’àmbit col·lectiu,
social…

PROJECTE EN RESIDÈNCIA: PR1NC3SA
La creació d’aquest espectacle obeeix a la nostra
necessitat de reflexionar sobre la identitat de gènere
i la reproducció de rols de gènere dins de la cultura
del consum al s. XXI.
Posem el focus en les dones, com a col·lectiu especialment vulnerable a la realitat que comporta tota aquesta problemàtica, agreujada per l’ús
d’estereotips de gènere que es projecten des dels
mitjans de comunicació, la publicitat i l’oversharing
(la sobreexposició a través de les xarxes socials).
PR1NC3SA ofereix una mirada sobre l’herència
masclista, sobre el fet de ser dona, en una societat
que ens força a assumir els mecanismes de poder
patriarcal per poder sobreviure, anul·lant el nostre
esperit crític.

JAZZBETWEEN
JazzBetween es un col·lectiu d’artistes que giren al
voltant de la cultura Jazz. A l’any 2016 es comencen
a formar les primeres trobades a Moscou i des de llavors, poc a poc, la filosofia de JazzBetween ha anat
atraient diferents artistes que connecten Rússia,
Espanya, França i Regne Unit. Aquesta nova plataforma dona suport a l’experimentació, principalment
des de la dansa, la producció musical de DJ i música
en viu, però també col·labora amb artistes visuals,
d’arts plàstiques i dissenyadors. La idea d’aquest
col·lectiu és poder eliminar etiquetes i veure-ho tot
des d’una perspectiva “Jazz Not Jazz” de forma interdisciplinària.

COL·LECTIU MOMENTÁNEA
Colectivo Momentánea va néixer a Barcelona, reunint un grup d’artistes de diferents disciplines
(poesia, música electrònica, dansa, pintura...).
El nostre objectiu principal és explicar històries compromeses socialment a partir d’un llenguatge propi,
investigant sobre l’escenari per descobrir camins
d’expressió alternatius.

PROJECTE EN RESIDÈNCIA: GROOVES

Aquesta mescla de sensibilitats artístiques ens ofereix una perspectiva més àmplia a l’hora d’abordar
els processos creatius.

Grooves és el resultat de la recerca de l’essència del
“clubbing”. Són justament els moviments quotidians
dins d’un club el que inspira aquest procés de creació que intenta traslladar la fisicalitat i la corporalitat
dels DJ en simbiosi amb la multitud de la sala, al cos
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de dos ballarins dalt de l’escenari.

les seves pròpies pors i
inseguretats, derivades d’una societat exigent i
opressora, una situació que els
permetrà arribar a l’autoconeixement, la realització i
l’acceptació personal.

MARTA SERRET I MARIA QUERO
El projecte de la Marta Serret i la Maria Quero neix
de la necessitat d’apostar per idees oblidades i posar en marxa la seva necessitat de crear i investigar
noves formes corporals.
Després d’haver treballat en diferents processos
creatius, sempre dins del rol d’intèrpret, pretenen
crear un espai sense prejudicis ni barreres per a la
lliure creació, apostant per llenguatges contemporanis i innovadors.
PROJECTE EN RESIDÈNCIA: KRUMAU, 1910
Actualment la Marta i la Maria estan treballant en el
projecte “Krumau, 1910”:
Dues dones es coneixen sobtadament en la mateixa
habitació, l’habitació del mateix
home. Ell és Egon Schiele, un artista jove i talentós;
elles, només dones.
Renate i Helga podrien representar les diferents etapes de la vida: una és jove, plena
de vida, enamoradissa i innocent; l’altra, madura,
intel·ligent i adobada.
A través d’una trobada fortuïta i involuntària, aquests
dos personatges canviaran la
seva concepció respecte a l’amor i combatran amb
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EQUIPAMENTS SITUATS
AL CENTRE CÍVIC

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.

CASAL DE JOVES
Per a més informació: www.joveslescorts.info

Durada aproximada de les exposicions: vint dies.

PUNT INFOJOVE LES CORTS

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS

Per a més informació: www.joveslescorts.info

Cessió i lloguer de sales a entitats i col·lectius per a
actes oberts i gratuïts, o actes interns sense pagament, d’acord amb els preus públics vigents.
ESPAI DE TROBADA I LECTURA
Un espai confortable per trobar-se i llegir.
WIFI
De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00
a 22.00 h
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ENTITATS RESIDENTS
GRUP DE RECERQUES ESPELEOLÒGIQUES
LES CORTS (GREC) AEEC

ACTAC
(Associació de les Companyies de Teatre de
l’Auditori de les Corts )

Informació i trobada: els dijous de 20 a 21.30 h

Informació: actacteatre@gmail.com

formació@aeec.cat
grec@aeec.cat

AGRUPACIÓ SOCIOCULTURAL L’ESFERA
INSTITUCIÓ CULTURAL DE LES CORTS (ICC)
Grup de teatre
lescorts.cc/entitat/associaci-socio-cultural-lesfera

Companyia ICC Teatre Obert
Tempus Musici Cor de cambra
Informació: 606 896 207

AMPA CEIP LES CORTS

iccorts@cmail.cat
934 915 058
info@ampaceiplescorts.es

LAPSUS TEATRE

xtec.cat/ceiplescorts/
Grup de teatre
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A
GENT GRAN LES CORTS EST

MOU-TE LES CORTS

Informació i inscripcions: dilluns, dimarts i dijous, de
10.30 a 13 h.

Informació: dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.30 h
ORFEÓ DE LES CORTS

BANDA SIMFÒNICA LES CORTS

Informació: dimecres a les 20 h.

Assajos divendres al vespre.

Assaig cada dimecres de 20 a 22 h.

CERCLE D’ESTUDIS ORIENTALS (CEO)

TEATRE RIALLES DE LES CORTS

http://ceo.upc.edu

Grup de teatre

ceo@ceo.upc.edu

TEATRE DE LES CORTS

CLUB DE ROL KRITIK

Grup de teatre

clubkritik@hotmail.com
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ADREÇA
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
facebook.com/bcnlc
twitter.com/BCN_LesCorts
Avinguda Diagonal
C. Joan Güell
Trav. de les Corts
Gran Via de Carles III

Informació addicional

dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i dotat d’anell
magnètic

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
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
@CCTomasaCuevas

@BCN_LesCorts

