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PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA 2023

Centre Cívic Barceloneta

ABRIL, MAIG I JUNY



Inscripcions: del 20 de març 
(a les 10h)  l’11 d’abril (a les 20h). 

Podeu formalitzar la vostra ins-
cripció:

On-line
https://inscripcions.civicbarceloneta.
com
Pagament amb targeta bancària.

Presencialment:
A la recepció del Centre Cívic 
de dilluns a divendres de 10 a 
14h i de 16 a 20h. (No s’accepten 
pagaments en metàl·lic).  
 
Davant qualsevol dubte o di-
ficultat podeu adreçar-vos a
formacio@civicbarceloneta.com

Inici dels tallers: setmana del 17 
al 22 d’abril.
Finalització dels tallers: setma-
na del 12 al 17 de juny, excepte 
els tallers dels dilluns que finalit-
zaran el 19 de juny. 

Preu tallers: 
Tallers de 4 sessions de 2h: 
35,04€
Tallers de 8 sessions d’1h: 35,04€
Tallers de 8 sessions d’1h 15 min: 
43,80€
Tallers de 8 sessions d’1h 30 min: 
52,56€
Tallers de 8 sessions de 2h: 
70,08€
Tallers de 9 sessions d’1h: 39,42€
Tallers de 9 sessions d’1h 15 min: 
49,28€
Tallers de 9 sessions d’1h 30 min: 
59,13€
Tallers de 9 sessions d’1h 30 min: 
78,84€

*  Les places són limitades.

En cas que el taller no arribi al 
nombre mínim d’alumnes, el cen-
tre oferirà la devolució de l’import 
corresponent durant els 15 dies 
posteriors a l’inici del taller o un 
canvi d’activitat.  

L’import de la matrícula no es 
retornarà en cap cas, tret d’ex-
cepcions justificades i comu-
nicades durant la primera set-
mana d’inici de les propostes.

Informa’t de les tarifes reduïdes 
pels tallers del nostre centre, per 
persones amb situació d’atur i 
amb Targeta acreditativa de dis-
capacitat.

IMPORTANT: Fora del termini 
d’inscripció no es tramitarà cap 
beca.

Tallers gratuïts per a veïnes de La 
Barceloneta. Consulta’n la pro-
gramació i el procés d’inscripció a 
l’apartat corresponent. 

JOVES

Des del centre cívic estem oberts 
a propostes, ja siguin per cursos 
o activitats concretes dirigides a 
joves. Així doncs, si tens entre 17 
i 25 anys i vols fer un suggeriment 
per la programació dels propers 
trimestres, no dubtis en contactar 
amb nosaltres!   
Envia’ns un e-mail a 
formacio@civicbarceloneta.com. 
No et tallis! 

* Aquests tallers van adreçats 
a joves fins a 25 anys i tindran 
prioritat els residents a la Barce-
loneta.

TALLERS

DONA

K-POP  
   N

Dilluns de 17.45 a 19h 
Tallerista: Alba Pascual
Preu: 37,23€ (8 sessions)

És un gènere de música coreana 
influenciada bàsicament pel 
pop, que al cap del anys ha anat 
tocant diferents estils com el reg-
gae, el hip hop, el jazz i la música 
electrònica, entre d’altres.

En aquest taller d’iniciació al 
K-pop, aprendrem vàries coreo-
grafies de diferents estils per 
treballar la precisió, la tècnica, 
els moviments i la interpretació 
en aquest estil tant característic.



PILATES 

STRETCHING 

FELDENKRAIS 

ESTIRAMENT I 
FLEXIBILITAT

Dimecres de 10.30 a 11.45h
(9 sessions)
Tallerista: Gabriela Barberio

Grup A: dimarts de 10.30 a 12h 
Grup B: dijous de 19.45 a 21.15h 
Grup C: dissabte de 10.30 a 12h
(9 sessions)
Tallerista: Germán Svetaz

Dimarts de 18.30 a 19.45h
(9 sessions)  
Tallerista: Ellie Spuropoulou 

Dimarts de 20 a 21.15h 
(9 sessions)
Tallerista: Ellie Spuropoulou 

Dijous de 19.45 a 21h
(9 sessions)  
Tallerista: Majo Villafaina

IOGA 

Dimarts de 19 a 20.30h 
(9 sessions)
Tallerista: Ester Alemany

MASSATGE JAPONÈS: 
SHIATSU 

TALLERS

“ABLETON LIVE” 
PRODUCCIÓ MUSICAL 

   N

SALUT, CREIXEMENT PERSONAL, 
BALL I MOVIMENT

            
               NOU

LLEGENDA

   N

Dimecres de 18.30 a 20.30h   
Tallerista: Kevin Williams 
Preu: 52,13€ (7 sessions)  

T’agrada la música? Trap, Hip 
Hop, Reggaeton, Electrònica… 
Vols aprendre a fer servir Ableton 
Live? Aquest programa és un 
dels principals DAW’s fet servir 
per artistes com Daft Punk entre 
d’altres. Ableton Live és una de 
les eines de producció musical 
més potents avui dia, i també 
l’únic software que ha estat creat 
tant per a la composició musical 
com per a la música en directe 
amb possibilitats il·limitades.  

Grup A: dilluns de 20 a 21.15h
(8 sessions)
Grup B: dimarts de 18.30 a 19.45h
(9 sessions)
Tallerista: Leticia Gil

BALL I FITNESS

JOVES

Dimarts de 18 a 19.15h
(9 sessions) 
Tallerista: Eila Galán

JAZZSTEPS



BALL, MOVIMENT I DANSA

INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

Dilluns de 17.30 a 19h
(8 sessions)
Tallerista: Raquel Morales

FLYING LOW 

Grup A: dilluns de 19.30 a 21h
(8 sessions)
Grup B: divendres de 12.00 a 
13.30h
(9 sessions)
Tallerista: Ada Saliou

AFROCONTEMPORANI

Dimarts de 10 a 11.30h
(9 sessions)
Tallerista: María de Vicente

Grup A: dimarts de 20 a 21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Marcel Zamble

DANSA AFRICANA 

Dimarts de 20 a 21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Anna Yang 

Dimecres de 17.30 a 18.45h
(9 sessions)
Tallerista: Carlos Pacheco

WAACKING AND VOGUING

A RITME DE SALSA 

Dimecres de 20 a 21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Anna Yang

VOGUING

Dimecres de 19.30 a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Nico Esono

AFROBEATS

Dijous de 20 a 21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Karmen Cuellar

Grup iniciació: dilluns de 19.15 a 
20.45h
(8 sessions) 
Grup mig: divendres de 19.45 a 
21.15h
Grup avançat: divendres de 18 a 
19.30h
(9 sessions) 
Tallerista: Beatriz del Pozo

TWERK

FLAMENCO

Dimecres de 12 a 13.30h
(9 sessions)
Tallerista: Gabriela Barberio

EL TEU SER EN MOVIMENT- 
ENTRENAMENT CORPORAL

Grup mig / avançat: dimarts de 
18.15 a 19.45h 
Grup iniciació: dijous de 12 a 
13.30h  
(9 sessions)
Tallerista: Rosalía Zanón

BALLET

Grup A: dimarts de 19.30 a 21h
Grup B: dijous de 10.30 a 12h
(9 sessions) 
Tallerista: Rosalía Zanón 

DANSA CONTEMPORÀ-
NIA I IMPROVISACIÓ 

DIVERSAT EN DANSA, 
MOVIMENT I EXPRESSIÓ 

Grup A: dimecres de 16 a 17.30h
Grup B: dimecres de 17.30 a 19h
(9 sessions) 
Tallerista: Emilio Bravo (Ass. AME)
Preu: Gratuït

Dimarts de 20 a 21.30h
(9 sessions) 
Tallerista: Paula Peco

HIP HOP DANCE



DANSA, ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES I MÚSICA

Grup intermig: dilluns de 17.45 a 
19.15h
Grup avançat: dilluns de 19.30 
a 21h
(8 sessions) 
Grup iniciació: dijous de 19.30 
a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Paula Leiva
* Consulta el material específic 
necessari a la nostra web.

Dimarts de 19 a 20.30h
(9 sessions)
Tallerista: Rocío RapoportLA PASSIÓ DE DIBUIXAR 

A L’AQUAREL·LA

COMPOSICIÓ DE 
CANÇONS  

Dijous de 18 a 19.30h
(9 sessions)
Tallerista: Paula Leiva
* Consulta el material específic 
necessari a la nostra web.

Dimecres de 19 a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Andrea Giráldez
* Suplement de 15€ en concepte 
de material.

INICIACIÓ AL DIBUIX

INICIACIÓ A LA CERÀMICA 

Grup A: dilluns de 17 a 18.15h
Grup B: dilluns de 18.30 a 19.45h
(8 sessions)
Tallerista: Glòria Sirvent 

CANT

Dilluns de 18 a 19h
(8 sessions)
Tallerista: Beatriz del Pozo

Grup avançat: dilluns de 18.45 
a 20h
Grup  iniciació: dilluns de 20.15 
a 21.30h 
(8 sessions)
Tallerista: Ivan Illic

PALMES FLAMENQUES

UKELELE

Dimarts de 20 a 21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Xavier San Emeterio

CAJÓN FLAMENCO

Dijous de 18.30 a 20.30h 
(8 sessions)  
Tallerista: Kevin Williams 

“ABLETON LIVE” PRO-
DUCCIÓ MUSICAL +25  

   N

   N
   N

Dimecres de 19.45 a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Ana Toledo

APRÈN A TOCAR LA 
GUITARRA  

Grup avançat: dimecres de 18.15 
a 19.30h
(9 sessions) 
Tallerista: Ana Toledo

GUITARRA: INICIACIÓ A 
LA RUMBA  

Grup iniciació: dimecres de 17.45 
a 19.15h
Grup avançat: dimecres de 19.30 
a 21h
(9 sessions) 
Tallerista: Helena Canas

ACCIÓ EN L’EXPRESSIÓ 
CONTEMPORÀNIA

Dimecres de 19 a 20.30h
(9 sessions)
Tallerista: Josephine Grundy 

DANSA BUTOH

Grup iniciació: divendres de 
17.45 a 19.15h
Grup mig / avançat: divendres de 
19.30 a 21h
(9 sessions)
Tallerista: María de Vicente

DANSA ACROBÀTICA



ARTS ESCÈNIQUES, CIRC, CUINA I 
SOSTENIBILITAT

MONOGRÀFICS I ACTIVITATS

#FEM BARRI

CUINA “LLEGUMS DES-
CONEGUTS”  

CREA EL TEU PROPI 
TERRARI   

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

RUTA DE VISITA AL 
PORT: PESCADORS DE 
LA BARCELONETA  

Dimarts de 18.30 a 20.30h 
(8 sessions)
Impartit per CAP A MAR
* Suplement de 20€ en concepte 
d’ingredients.

Dimecres 10 de maig de 18.30 
a 21h  
A càrrec de TERRÀNEO
Preu: 4,38€
* Suplement de 60€ en concepte 
de material.

Grup matí dimarts 2, 9, 16 i 23 de 
maig d’11 a 12.30h 
Grup tarda divendres 26 de maig, 
2, 9 i 16 de juny de 18 a 19.30h  
A càrrec de MOLOKA’I SUP 
CENTER
Preu: 26,28€
* Suplement de 60€ pel lloguer del 
material de les 4 sessions.
Caldrà estar al centre uns 20-30 
minuts abans de l’activitat, per tal 
d’agafar l’equipament

Dijous 8 de juny de 16h a 18h 
A càrrec de CAP A MAR
Preu: 4,38€

Tallers puntuals per a conèixer la 
veritable i autèntica Barceloneta. 
Experts dels comerços i entitats 
locals i de proximitat, compar-
tiran els seus secrets més ben 
guardats.

Dilluns del 17 d’abril al 15 de 
maig de 19 a 21h
(4 sessions)
Tallerista: Ester Alemany
* Suplement de 10€ en concepte 
d’ingredients.

Dilluns del 22 de maig al 19 de 
juny de 19 a 21h 
(4 sessions)
Tallerista: Ester Alemany
* Suplement de 10€ en concepte 
d’ingredients.

PADDLE SURF   

CUINA “ANTIEDAT”   

   N

   N

   N

   N

Dimecres de 19.30 a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Claudia Cantone 

CLOWN
   N

Grup avançat: dijous de 18 a 
19.30h
Grup iniciació: dijous de 19.30 
a 21h
(9 sessions)
Tallerista: Marta Asamar

IMPRO-TEATRE 

VERTICALS I EQUILI-
BRIS INVERTITS

Grup iniciació: divendres de 
18.15 a 19.45h
Grup avançat: divendres de 20 a 
21.30h
(9 sessions)
Tallerista: Tomás Taboada



DONA

TALLERS

Tallers gratuïts per a dones de la Barceloneta.

Inscripcions: del 20 de març al 6 d’abril.

Apunta-t’hi a la recepció del Centre Cívic Barceloneta de di-
lluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h o per email a  
comunicacio@civicbarceloneta.com (es prioritzaran les inscripcions 
presencials).

Les inscripcions es limitaran a un màxim de tres tallers per per-
sona.

Fotografia de Toni Arriaza                                

A càrrec de Claudia Cantone
Del 17 d’abril al 29 de maig (6 sessions). Dilluns de 17 a 19h
Suplement material: 8€

“LES PERLES NO S’HAN DE DONAR ALS PORCS”.
WORKSHOP SEMI-SERIÓS SOBRE AUTOESTIMA 
PER A DONES 

Aquest espai és un viatge coral cap a l’autoestima, la confiança en 
nosaltres mateixes i el reconeixement del valor personal. A través del 
clown, l’arteràpia i exercicis pràctics, contactarem amb la sensibilitat no 
valorada, no escoltada i confrontarem els propis prejudicis i l’autoexi-
gència paralitzant.



DONA

A càrrec de Leticia Gil
Del 18 d’abril al 13 de juny (9 sessions). Dimarts de 17 a 18.30h

A càrrec d’Ana Ara Sorribas i Bea Huber
Del 17 d’abril al 29 de maig (6 sessions). Dilluns de 19.30 a 21h

KUNDALINI IOGA: “MEDITACIÓ COM A MEDICINA”

AUTOAFIRMACIÓ I AUTODEFENSA FEMINISTA

Un espai on alinear cos, ment, ànima i esperit per aportar equilibri i con-
nectar amb un estat de pau, que ens ajudi a afrontar els desafiaments 
des de la calma i una ment neutra. La meditació com a medicina canalit-
za l’energia curativa enfortint el sistema nerviós, digestiu i immunulògic.  

Aprendrem a descobrir i valorar les nostres fortaleses i capacitats; a 
defensar-nos amb el nostre cos, paraules, ment, a crear xarxes de soro-
ritat; a sentir-nos més segures i prevenir situacions de violència. 
La proposta seguirà el sistema d’autodefensa Wen-do, estant destinada 
a dones de totes les edats i condicions físiques. 

A càrrec de Leticia Gil
Del 17 d’abril al 19 de juny (8 sessions). Dilluns de 19 a 20h

IOGA NIDRA

El Ioga Nidra és una tècnica antiga que porta a estats profunds de re-
laxació conscient. La seva pràctica ens condueix a un estat harmoniós 
i tranquil, des d’on sanar, restaurar i despertar el nostre veritable èsser.

Alliberades de conceptes com temps, espai i raó, l’activitat cerebral es 
redueix i el cos passa a un estat de curació. 1 hora de Ioga Nidra pot 
aportar els mateixos beneficis que 4 hores de son.



DONA

A càrrec de Vanessa Kamp
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sessions). Dijous de 19.30 a 21h

“EL COS ESCRIPTOR”. LABORATORI ANUAL DE 
CREACIÓ ESCÈNICA

Laboratori de dansa i gènere que treballa la consciència corporal i es-
cènica amb treball individual i grupal basat en pràctiques de moviment i 
improvisació contemporània. Veurem el cos com a escriptor, arxiver, in-
vestigador del cos social. Qüestionem les categories socials i prioritzem 
la llibertat i poder de re-inventar i crear els nostres propis llenguatges i 
gramàtiques del cos.

A càrrec d’Almendra Salazar
Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sessions). Dijous de 17 a 18.30h

COS I EMOCIÓ

Us proposem un espai centrat en l’autoconeixement, el desenvolupa-
ment de l’autoestima i l’amabilitat amb una mateixa, emprant recursos 
com el cos en moviment, l’atenció plena, la paraula per integrar i el grup 
com a marc on compartir experiències i recursos interns amb altres 
dones.

A càrrec d’Analia Zarate
Del 26 d’abril al 21 de juny (9 sessions). Dimecres de 17 a 19h

EL BUIT COM ESPAI CREATIU

La sensació de que res ens omple pot arribar a provocar-nos estrès, 
ràbia, tristesa i frustració. No saber per on començar ens genera ansie-
tat i el buit creix. Et convidem a participar d’un espai de transformació 
profunda on a través de diverses dinàmiques grupals enfocades en el 
treball corporal i les pràctiques artístiques podrem estar en presència 
per recuperar la connexió amb nosaltres mateixes i sostenir el buit com 
una possibilitat de canvi.



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

            
Dona: programació cultural en clau de gènere

LLEGENDA

   D

EXPOSICIONS i activitats vinculades
CANAL MONO
CONVOCATÒRIES OBERTES

DANSA
    -CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA
    -LA BARCELONETA DANSA- SETMANA         
    DE LA DANSA
    -JAMS DE CONTACT
  
LA BARCELONETA ES MOU
    -CIRC
    -MÚSICA
    -MATINAL DE PRIMAVERA
    -ENFOCATS
    -DANSA-TEATRE
    
Totes les activitats són gratuïtes.
Els espectacles són d’entrada lliure i aforament limitat.
És necessària la reserva / inscripció prèvia. Reserves a la web del 
Centre Cívic Barceloneta

Per a més informació podeu consultar:

barcelona.cat/ccbarceloneta
facebook.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta



ARTS VISUALS

Inauguració dijous 20 d’abril a les 
19.30h. Acció inaugural amb Karel 
Marrero performance de dansa con-
temporània.

Una exposició d’art contemporani a 
càrrec d’artistes actius en l’escena 
actual de l’art urbà. Proposta promo-
guda pel Centre Cívic Barceloneta 
en col·laboració amb Digerible.com, 
HOP i Revista Artepoli.

Imatge de Digerible

Del 20 d’abril al 12 de maig                 

“DEL MUR AL LLENÇ VOL 7”. A CURA DE DIGERIBLE.COM

Inauguració dijous 18 de maig a les 19.30h. Acció inaugural.

Art descalç per la Terra és un projecte col·lectiu que té per objectiu pro-
moure una connexió amb la naturalesa a través de l’art i així avivar un 
vincle profund de pertinença amb la Terra, que ens faci capaços d’una 
nova manera de viure i d’actuar. L’edició d’aquest any, es centra en els 
conflictes pels usos de la terra fèrtil, la que sosté els ecosistemes i els 
conreus, els quals es manifesten de forma continuada en diferents llocs 
i situacions de Catalunya i d’arreu del món.

Del 18 de maig al 9 de juny                 

“ART DESCALÇ PER LA TERRA”. 
A CURA DE JUSTÍCIA I PAU

Imatge de logo d’Art descalç



ARTS VISUALS

Imatge de Emilio Álvarez

Del 18 de maig al 9 de juny                 

COMPLEMENTARIS: “DOS A LA VORA” 
DE JORDI COMAS-EMILIO ÁLVAREZ

Inauguració dijous 18 de maig a les 19.30h. Acció inaugural.

El mar és una font de vida i també una font d’art. Restes de troncs, bran-
ques, ferros, cordes, etc. que Jordi Comas Montseny recull a la costa 
del Cap de Creus, i de restes de terres hidràulics, marbres, maons, etc. 
que Álvarez recull a la platja de la Barceloneta. Tots dos donen una 
segona vida a materials abocats a l’aigua que altrament serien simple-
ment oblidats, perduts.

Imatge de Jordi Comas



ARTS VISUALS

Del 15 de juny al 25 de juliol

“ALTRES ESCENARIS POSSIBLES”. RECORREGUTS 
MUSICALS PELS BARRIS DE BARCELONA

Una exposició fotogràfica on descobrir desenes d’espais escampats per 
tots els racons de la ciutat que programen concerts de tots els estils i 
per a tota mena de públics. Aquest projecte és una idea del periodista 
musical Nando Cruz, autor de la sèrie de reportatges ‘Otros Escenarios 
Posibles’ publicada a ‘El Periódico de Catalunya’ entre 2016 i 2020, i 
desenvolupada amb l’ajut del fotògraf Martí Fradera i la dissenyadora 
d’exposicions Ada Sbriccoli. 

Organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona.

Imatge d’Ada Sbriccoli

Del 15 de juny al 25 de juliol

“MIRANT EL CIRC VOL 2”. A CURA DE ZIRKÒLIKA

Inauguració dijous 15 de juny a les 19.30h. Acció inaugural. 

La passió pel circ uneix als artistes d’aquesta exposició col·lectiva que 
amb les seves obres mostren el gran imaginari de les arts circenses, 
amb una àmplia diversitat de formats i tècniques.



Diumenge 21 de maig a les 21h 

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

CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

ARTS VISUALS

S’acosta el 9è Concurs de Curtmetratges Mil Mirades!
Un objecte, una frase, un espai públic i 24h per fer el teu curt. Anima’t a 
participar, i activa la teva imaginació per filmar i editar un curt. T’esperen 
premis, Galàxies i 24h de diversió i cinema de carrer!

Inscripcions: a partir de l’1 d’abril // Concurs: 20 i 21 de maig al 
CC Barceloneta. 

Més info: milmirades.cat

Imatge de Maria Cuetos



ARTS VISUALS

CONVOCATÒRIES

Presenteu les vostres propostes abans del 5 de juliol de 2023.  
 Més informació a: visuals@civicbarceloneta.com

Convocatòries temàtiques: Vida Vegetal, Autoretrat, Art Tèxtil... 

Matriu Estampa: projecte de sensibilització contra la violència de gè-
nere a travès de tècniques d’estampació a cura de Zenaida Reyes. Ex-
posició al novembre.

Solo Collage: Picasso. Obres de collage inspirades en l’obra de 
Picasso i els autoretrats. A càrrec de Santi González i Lucía Soto. 
Exposició a l’octubre.

Mirant el Circ: Convocatòria sobre el món del circ en qualsevol discipli-
na artística a càrrec de Zirkòlika. Abans del 20 de maig.

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

BARCELONETA RESIDENTS 20 anys. Artistes del barri o que tinguin 
una relació especial amb La Barceloneta. Exposició al setembre.

Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.

CANAL MONO. Selecció de treballs en vídeo-creació, videoart, 
vídeo-dansa, documentals.

Imatge de Rosa Mota

Divendres 16 de juny de 19 a 21h

“OBRINT CAMINS DE LLUM” JAM D’AUDIOVISUALS 
I MOVIMENT. DIRIGIDA PER RAMÓN ROIG / VJ BLC-
KMM / DJ JCHH, AMB BALLARINS DE LA JAM SIAMB

Trobada sinestèsica. Mitjançant la dansa improvisació, ens endinsarem 
al món de les freqüències sonores i visuals, creant un camí únic cap a 
l’interior dels sentits. Sessió oberta i participativa.



DANSA

CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA

DANSA’M

SO?! WHAT és onewoman show que barreja coreogràfia i arts visuals.

Acompanyat d’un equip 100% femení, que inclou l’artista visual Sandra 
Ordoñez i la DJ La Fraîcheur, Ariadna Gironès balla passant per dife-
rents fisicitats, deformant-se i transformant el seu cos. Ella qüestiona el 
femení i el masculí que la societat restringeix i imposa en les nostres 
societats actuals i al llarg de la història, i les empremtes que deixa en 
els seus cossos i moviment.

En un univers pictòric, angoixat i poc convencional, acompanyada d’una 
creació sonora barrejant veu en off, música electrònica i ritmes inspirats 
en la música hindú, la ballarina tradueix aquesta opressió mitjançant el 
moviment, la veu i l’ús de pròtesis.

El seu viatge la porta a la figura de la deessa hindú Kali, tot poderosa en 
la seva paradoxal grotesqueria, a qui ella encarnarà per guiar el públic 
en un viatge per superar la dualitat cos-ment i traçar un camí alliberador 
cap a l’empoderament.

Durada: 30 minuts.

@ariadna.girones

Fotografia Axel Himburg

DANSA’M
Peces de dansa amb focus en el treball coreogràfic.
ELEKTRICS
Propostes que investiguen en nous llenguatges, noves narratives i per-
formance.

“SO?! WHAT” DE ARIADNA GIRONÉS MATA  

Dijous 11 de maig a les 18:30h
   D



DANSA’M

Aquest projecte vol investigar, a través de la dansa, la connexió entre 
balls tradicionals i la identitat cultural i de gènere.

Explora els vincles afectius i simbòlics entre les arrels colombianes de 
l’artista i la seva condició de dona i ciutadana en un altre context cultu-
ral. La intenció és fer-ho des d’una perspectiva contemporània, a partir 
d’aquestes danses tradicionals, els seus moviments i ritmes, així com 
desconstruir el simbolisme patriarcal de la faldilla assignada al vestuari 
femení.

Durada 10 minuts

@lagualtero

DANSA

Fotografia: Arnau Sala

Fotografia de Yoana Miguel 

“360º” DE RAQUEL GUALTERO    

“CANTILACIÓ” DE OLGA SANTÍN    

Dijous 11 de maig a les 19h

Dijous 1 de juny a les 20h

   D

ELEKTRICS

Desplega un paisatge de cos i mo-
viment que transcorre al voltant 
d’un cant, el cant del pregoner.

És la primera composició escènica 
d’una recerca més àmplia que posa 
en el centre el desenvolupament de 
diferents línies de cos i moviment 
que s’entrellacen amb cants de tra-
dició oral com els romanços, les
nanas o els pregons. Línies de cos i 
línies de cant que són tractats com 
a paisatges.

Creació e interpretació: Olga Santín // Música original: Mario G. Cortizo 
// Acompanyament fotogràfic: Yoana Miguel.

Durada: 20 minuts

@olga.santin.lopez



DANSA

LA BARCELONETA DANSA

SETMANA DE LA DANSA

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa es presentaran dues pro-
postes aquesta setmana.

“SHALOTT” de GUILLEM BATLLE i VLAD ION

Només l’acceptació del seu caràcter finit omple de significat i valor idees 
com el pas del temps, les relacions humanes, l’amor o els records. Sha-
lott reflexiona sobre totes aquestes coses que són inevitables. Ho fa 
amb la dansa contemporània, amb les acrobàcies dels dos ballarins 
sobre l’escenari i apropant-s’hi des de llocs que semblarien oposats, 
com ara la innocència i la por.
Una peça accessible per a tots els públics, per fer riure als infants i, 
alhora, per despertar sentiments i sensacions en el públic adult.

Durada: 22 minuts

Espectacle programat dins el circuït Barcelona Districte Cultural

“A CEGUES” de la CIA ELELEI

A tots ens han tapat els ulls alguna vegada per darrere. Un succés exterior fa 
canviar d’estat a una persona. Aquest agent li priva de veure el que hi ha fora i 
potser li regala l’oportunitat de veure el que hi ha dins.  Un duo de carrer alta-
ment dinàmic en el qual un duo de ballarins juga amb la dansa contemporània 
i les acrobàcies impossibles.

Performers i coreografia: Sabrina Gargano i Rafa Jagat

Durada: 19 minuts

@elelei.company

“SHALOTT” DE GUILLEM BATLLE i VLAD ION 
“A CEGUES” DE LA CIA ELELEI   

Dijous 27 d’abril a les 18h
Plaça del Poeta Boscà

Fotografia Germán Antón



DANSA

La intèrpret que tenim davant balla perquè en la seva dansa hi ha una 
cosa sagrada i ancestral que vol redescobrir, reinterpretar. Above és 
una recerca estètica i coreogràfica que parteix d’una alteració de dinà-
miques, espais i imatges de la dansa kathak alhora que analitza imat-
ges del sagrat, de gestos i moviments que les persones utilitzen per a 
provocar en si mateixes un sentiment de devoció. Above és un intent 
per descriure des de la forma d’aquesta dansa desconstruida, la nostra 
cerca del místic i la nostra necessitat de connectar amb els altres en 
moments de canvi.

Durada: 45min 

Concepte i direcció: Gaston Core // Intèrpret: Shreyashee Nag // Música: 
Jorge da Rocha // Veu: Jorge da Rocha i Shreyashee Nag // Estilisme: 
Shreyashee Nag i Gaston Core // Llum: Manuel Ordenavia // Video i foto: 
Alice Brazzit // Projecte realitzat en residència a Nupura Dance Center 
i al Teatre Principal de Terrassa, amb el suport de CAET (Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa). Agraïments: equip tècnic del Teatre Principal 
de Terrassa, Giulia Poltronieri, Nico, Yao Dapré, Mario R. Rubio.

@gastoncore

Fotografia Alice Brazzit

Dissabte 29 d’abril a les 20h

“ABOVE” DE GASTON CORE 

Jams de Contact. Tots els dijous no festius de 16.30 a 19h. Organitza 
SIAMB i C.C. Barceloneta.

Jams de la Semilla i Sembrando Contact: Pendent confirmar dates
+info lasemillajam@gmail.com

ALTRES



LA BARCELONETA ES MOU

La nova i arriscada aventura en què Mortelo & Manzani posaran en 
perill les seves vides i les de tot el públic que envolti l’escenari a menys 
de deu metres de distància, en un evident homenatge als temeraris de 
tota la vida. Els últims reclutes de la prestigiosa “Fili Busters Daredevil 
Academy”.

Funambulisme, equilibris, clown, uns personantges carismàtics amb es-
tètica cirquera rockera, una gran estructura autoportant i molta gresca! 

Companyia: Mortelo&Manzani // Intèrprets: Iván Manzanero i Gerard 
Morte // Direcció: David Morales (Capitán Maravilla) // Amb la mirada 
de: Malasombra Brothers // Producció: La Circoteca // En coproducció  
amb Festival Circada Sevilla // Vestuari: Joan Güell // Escenografia: 
Jordi Gómez.

Espectacle programat dins el circuït Barcelona Districte Cultural

CIRC

“FILI BUSTERS” DE MORTELO & MANZANI  

Dissabte 22 d’abril a les 12.30h. 
Plaça del Poeta Boscà
Durada: 45 minuts. Per a tots els públics.



LA BARCELONETA ES MOU

“MERAKI” DE MABEL FLORES TRIO

Divendres 28 d’abril a les 19h.
Plaça Hilari Salvadó

MÚSICA

Ànima i cor són les dues coses que Mabel Flores ha volgut plasmar a 
‘Meraki’, el seu primer disc d’estudi, publicat l’any 2021. L’àlbum, que va 
ser possible gràcies a una campanya de micromecenatge, és un con-
junt de 10 cançons a mig camí́ entre la rumba, el merengue, l’ska, la 
cúmbia o el pop amb unes lletres fidels a la crítica social, a la vida i a 
la introspecció.

En directe aquests ritmes llatins i folklòrics d’arrel mediterrània deixen 
a un costat el pop intimista. Un format festiu, reivindicatiu i feminista.

Espectacle programat dins el circuït Barcelona Districte Cultural.

MOSTRA D’ENTITATS I SERVEIS DE LA BARCELONETA

“MATINAL DE PRIMAVERA. VINE A LA REPLA!”

Dissabte 6 de maig d’11 a 14h
Plaça del Poeta Boscà

Tallers, mostres, jocs infantils i familiars i actuacions de les entitats i 
projectes de La Barceloneta.



LA BARCELONETA ES MOU

DANSA – TEATRE 

“EL COS ESCRIPTOR”

Dimecres 22 de juny a les 20h
Sala d’actes del Centre Cívic Barceloneta

Com a éssers sensibles ens comuniquem tot el temps, intencionada-
ment o sense voler, amb èxit o sense èxit, amb nosaltres mateixes i 
amb els altres. En aquest treball comunitari ens preguntem què passa 
quan la comunicació és clara o confusa, dolorosa, alegre, armada o 
maldestra. I com a resposta a aquelles preguntes utilitzem el moviment 
i la dansa per a crear i ocupar els nostres propis espais, escrits de les 
nostres pròpies paraules amb el nostre cos escriptor.
 
Mostra del laboratori de creació escènica conduït per Vanessa Kamp.
 

   D

MOSTRA

L’Enfocats és un projecte conjunt dels 4 centres cívics del Districte de 
Ciutat Vella amb una temàtica concreta; enguany la Salut mental. Per 
aquest motiu es durà a terme un procés participatiu anomenat “CreArt” 
amb un grup d’alumnes de 3r i 4t de l’Institut Salvat-Papasseit, amb 
l’acompanyament d’Almendra Salazar i Rosa Ballarín, per treballar les 
emocions i la salut mental mitjançant el moviment i el cos. 

El projecte culmina el dia 26 de maig amb la mostra del resultat d’aquest 
procés i amb una mostra de “Semblances” de Marya Villacampa, un 
projecte que l’artista ha desenvolupat amb interns del Centre Peniten-
ciari Brians 2, usuaris de salut mental CPB i persones amb paràlisi ce-
rebral de la FCPC.  Una creació a través de la interpretació de música, 
dansa i textos dels participants que reflexiona sobre la realitat d’aquests 
col·lectius, el concepte de llibertat, la superació de les barreres i la dis-
criminació.

Direcció, coreografia i escenografia: Marya Villacampa 
amb la participació de l’associació “Ukessomriures” amb Toni Valdivia i 
de l’associació “AME” amb Emilio Bravo.

Divendres 26 de maig a les 18h

ENFOCATS “CREART” I “SEMBLANCES” 

“Semblances”. Fotografia de Paroma Basi



Si vols contactar:   932507842      WhatsApp 691676593  

Si ens vols seguir: 
Facebook e Instagram: @casalinfantilbarceloneta
Instagram: @franjabarceloneta

0 a 3 anys - PETITA INFÀNCIA

Espai relacional per a famílies amb nadons i infants de 0 a 4 anys pre-
parat amb materials didàctics per acompanyar el desenvolupament dels 
més petits. Està obert dimarts i dijous de 10.30h a 12.30h i de dilluns 
a dijous de 17h a 19h, entre els mesos d’octubre a juny. Cal inscripció.  

4 a 10 anys - CASAL INFANTIL 

Activitats de lleure educatiu per infants de 4 a 10 anys separats en 
tres grups d’edat diferents. Funciona de dilluns a dijous de setembre a 
juny i durant les vacances escolars s’organitzen casals de matí o colò-
nies. L’horari durant el curs és de 17.30h a 19h amb possibilitat d’aco-
llida de 16.30h a 17.30h.

11 a 13 i 14 a 17 anys - FRANJA  

Espai per a adolescents d’11 a 17 anys del barri de la Barceloneta, 
amb activitats concretes, espai relacional, dinamitzacions obertes i su-
port a propostes. Funciona de dilluns a divendres a les tardes, entre les 
16.30h i les 19.30h, depenent del dia de la setmana. 

Destaquem: 

COLÒNIES de 3 dies a la Plana de Vic (per infants i adolescents ins-
crits).

DIVENDRES familiars: alguns per a famílies amb nadons, famílies amb 
infants a partir de 4 anys, o festes tradicionals al carrer. 

CAMPIONATS I TORNEJOS per adolescents i joves.     

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
Youtube Centre Cívic Barceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15 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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C. D’Andrea Dòria

Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta


