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Los otros todos que 
nosotros somos
de Viviana Escalé i Sendoa Quijada
Proposta de col·laboració

Dies: 11 i 18.11.19  
Horari: entre 10 i 12 h 
Lloc: teatre de Can Felipa  
Preu: gratuït  

Obrim el procés de creació de la 
peça de dansa: los otros todos que 
nosotros somos i et convidem a 
formar-ne part. Has tocat alguna 
vegada la dansa? T’agradaria tancar 
els ulls i imaginar què està passant al 
teu davant? Amb aquesta proposta 
ens agradaria fer-te arribar el 
moviment sense que el vegis, tot a 
través del tacte o de la descripció a 
través dels ulls d’algú altre.

Informa’t i reserva plaça al web de 
Can Felipa!

Diversibilitats 

d’Alberto Martín
Exposició fotogràfica a l’aire lliure

Dies: de l’11 al 24.11.19 
Lloc: a l’encreuament de Marià 
Aguiló i passatge Saladrigas  
Inauguració: 12.11.19 a les 17 h

Aquest projecte mostra el meu 
procés personal i artístic amb el 
grup de persones que habiten la 
Llar-residencia, en un intent de 
reflexar-me en les seves mirades, 
d’entendre’m com a part del seu 
món. Compartir un espai creatiu amb 
aquest grup de persones em fa anar 
més enllà dels discursos establerts, 
dibuixant nous horitzons i col·locant 
noves preguntes on hi havia murs 
com a  resposta. Ara sóc també un 
ésser divers i em sumo a la lluita que 
afronten aquestes persones cada dia: 
la recerca de la porta per entrar al 
món real, el món divers. Un projecte 
de: El Catalejo, uTOpia Barcelona i 
Fundació ESMEN

Laboratori 
d’escenografia i  
creació plàstica
Taller

Dies: 11, 12 i 13.11.19  
Horari: de 17 a 19 h 
Lloc: 3a planta de Can Felipa  
Preu: gratuït  

Durant els 3 dies d’activitat 
crearem, sobretot, a través de dues 
tècniques: la pintura i el collage amb 
elements de reciclatge. Entre totes 
les participants crearem un «tot», 
una peça d’autoria compartida 
i conjunta que s’exposarà al 
centre cívic durant els dies del 
cicle. Un tot que desdibuixi els 
límits que ens separen i que posi, 
justament, en valor els punts d’unió 
i la complementarietat que totes 

tenim quan  defugim etiquetes i 
encasellaments. Pots venir un, dos o 
els tres dies. Això sí, et recomanem 
que portis roba còmoda i que 
es pugui embrutar! Impartit per 
Agustina Santinelli. Reserva plaça al 
web de Can Felipa!

Art urbà 
del col·lectiu Mirada al barri
Arts Visuals- Exposició

Dies: de l'11.11.19 al 24.11.19  
Lloc: bar de Can Felipa 
Preu: gratuït  

Aquesta exposició fotogràfica ens 
convida a centrar la nostra atenció 
en els petits detalls de tot allò 
que ens envolta: fonts, animals, 
vehicles, etc. I a reflexionar sobre 
què ens suggereixen aquests 
elements.  Les obres exposades 
són resultat del treball del 
col·lectiu: Mirada al Barri, vinculat 
a la Fundació Joia. Un grup de 
persones amb, com a mínim, dos 
interessos en comú: les rutes i la 
fotografia. 

Inauguració de Vores  
i Ales: flashmob + la 
Felipa més uTOpica
Dia: 14.11.19 
Horari: 18 a 21 h 
Lloc: bar de Can Felipa 
Preu: gratuït  

Inaugurem alhora la 2a edició de 
Vores i Ales i La Felipa més uTOpica. 
Convoquem a tothom que vulgui 
participar en una dansa col·lectiva 
dinamitzada pel grup de dansa 
de Joia, a les 18 h a la placeta de 
davant de Can Felipa (al web hi 
trobareu la coreografia!). Després 
inaugurarem la nova edició de Vores 
i Ales coincidint amb La Felipa més 
uTOpica, que es farà un vespre al 

mes a la zona del Bar. Un espai i 
temps per obrir diàleg entre artistes, 
col·lectius creatius i gent del barri, 
on tot pugui succeir. Un espai on la 
raresa, l’excel·lència, la diferència, 
el «cutrisme», la diversitat, la 
modernitat i el provincianisme, es 
donin la mà sense complexos. Amb 
servei de bar!

360 grams
d’Ada Vilaró 
Espectacle multidisciplinar

Dia: 15.11.19 
Horari: 20 h 
Lloc: Can Felipa 
Preu: 5 €  

Tinc només un pit i no per això el 
meu cos deixa de ser bell. Quan la 
vida et parteix en dos es desplega 
davant teu l’oportunitat de travessar 
el dolor i redescobrir el misteri de 
la bellesa. Una bellesa política que 
combat la superficialitat i desafia 
els estereotips. Em transforma i et 
transforma. Una bellesa que és el que 
és, amb la seva diferència. Una veritat 
que abraça i estima la vida.

Sujeto
de la cia. Brots

Dia: 16.11.19 
Horari: 16:30 i 18.30 h 
Lloc: Bac de roda, 149 
Preu: 3 €  

La contenció mecànica és una 
pràctica comuna en les unitats de 
psiquiatria que consisteix a lligar 
a una persona al llit, per a impedir 
que es mogui lliurement. Veniu a 
veure la nostra performance i us 
explicarem la vida a cau d’orella, 
en primera persona, molt baixet 
i amb molta força, rescatant 
l’essència de les històries per a 
crear junts la més gran de les arts. 

Entreu a posar llavors sobre les 
nostres ferides perquè brollin flors 
i inundin el món de pràctiques més 
justes. Durada: 30 min. Per passi. 
Cal fer reserva prèvia al web de 
Can Felipa.

Club de lectura 
Dia: a determinar entre el 18  
i el 22.11.19 
Horari: a determinar 
Lloc: biblioteca Poblenou-Manuel 
Arranz 
Preu: gratuït 

Els clubs de lectura són grups de 
persones interessades a compartir 
la lectura i el comentari d’obres 
diverses. Cada club es reuneix 
mensualment. S’inicien les sessions 
el mes d’octubre i es finalitzen el 
mes de maig. Amb motiu del cicle 
Vores i ales, la segona lectura del 
curs serà Lectura fácil, de Cristina 
Morales. Comptarem amb la 
presència de l'autora. Actualitza la 
informació via web.

Ferides + Con el viento
Projeccions Pantalla Barcelona

Dia: 20.11.19 
Horari: 18 h 
Lloc: sala d'actes de la biblioteca 
Poblenou-Manuel Arranz   
Preu: gratuït  

Projectarem el curtmetratge 
Ferides de Joan Paüls Vergés, 
una història d’amor i ceguesa i 
el llargmetratge Con el viento de 
Meritxell Colell, una pel·lícula on hi 
són presents, dansa, documental 
i cinema d’autor per a construir 
un singular relat sobre els llaços 
familiars i les relacions en un 
univers femení. Una pel·lícula on els 
gestos, les mirades i la dansa fan 
que les paraules sobrin. No cal fer 
reserva prèvia. Aforament limitat. 

Jocs de vida i 
històries de cadires en 
itinerància
Kalidosgràcia, cia. Diversa  
i grup Dansaires

Dia: 21.11.2019 
Horari: 17.30 h 
Lloc: Recorregut entre Can Felipa i la 
biblioteca Poblenou-Manuel Arranz 
Preu: gratuït  

Ens trobarem a la plaça de Cal Felipa 
per després fer un recorregut físic 
i emocional per diferents històries i 
racons de vida que busquen trencar 
limitacions, trobar amors alliberadors 
i gaudir de les moltes, moltes, moltes 
capacitats! Tothom hi tindrà cabuda 
però quina cadira ens tocarà a 
cadascú? La podrem triar? Com 
serà? Això sí, amb cadira o sense, 
ballarem i celebrarem el centre de 
l’amor!!  Espectacle fet d’espectacles, 
en itinerància.

Els clubs socials  
de fòrum a escena
Arep, Fundacio Cassià Just, Club 
Social Nou Camí i Plàudite teatre / 
Espai d’arts escèniques

Dia: 22.11.2019 
Horari: 18 h 
Lloc: teatre de Can Felipa   
Preu: gratuït  

Teatre, moviment i percussió 
seran alguns dels llenguatges de 
les propostes que ens oferiran els 
grups artístics dels clubs socials. 
l’Adilson ens presentarà i guiarà 
en el recorregut que farem seguint 
aquestes peces escèniques breus, 
per diferents espais del centre cívic.

- El Bar Desastre: desconcierto del 
grup de teatre Cap endavant.

- Ociocluedo del grup Ocioteka

- Al otro lado del espejo, el laberinto 
de Miracle teatre

- Toco el balón y lo toco con amor de 
Basket Beat Mania 

El porc ferotge
Cia. Produccions essencials

  Espectacle familiar

Dia: 24.11.2019 
Horari: 12 h 
Lloc: teatre de Can Felipa 
Preu: 3 € 

El temible llop Volteric s’ha instal·lat 
a Porcland i té atemorits a tots els 
porquets de la zona. El valent porquet 
Da Vinci anirà a buscar l’ingredient 
màgic de coratge per portar-lo al 
seu poble i vèncer al tirà. Un divertit 
espectacle amb actors, titelles i 
ombres on petits i grans aprendrem 
a conviure, des de l’humor, amb 
les nostres pors. Durada: 55 min. 
Recomanat a partir de 4 anys. 

Vores i les Art a tocar

Us proposem dues setmanes de tallers, espectacles, audiovisuals, exposicions, lectures i molt més a diversos espais del 
Poblenou, resultat de mesos de trobades i sabers compartits. Un seguit d’activitats obertes a tothom que vulgui tocar i ser 

tocat, artísticament parlant. Creiem en l’art proper, accessible, transformador, inclusiu i humà i per això ja anem per la segona 
edició d’aquesta curadoria col·lectiva entre: la Fundació Joia, els programes artístics del centre cívic Can Felipa, la biblioteca 

Poblenou-Manuel Arranz, uTOpia Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Districte de Sant Martí, veïnat 
i comerciants del carrer Marià Aguiló, artistes i professionals independents.

de l’11 al 24 de novembre de 2019

Localitzacions:

1. A l’encreuament de Marià 
Aguiló i passatge Saladrigas
- Diversibilitats

2. Biblioteca Poblenou-
Manuel Arranz 
- Club de lectura  
- Ferides + con el viento  
(sala d'actes)

3. Bac de roda, 149
- Sujeto

4. Can Felipa
- Los otros todos que nosotros somos 

(teatre) 
- Els clubs socials a escena (teatre)
- El porc ferotge Cia. Produccions 

essencials (teatre)
- Laboratori d’escenografia i creació 

plàstica (3a planta)
- Art urbà (Bar)
- Inauguració de Vores i Ales: flashmob 

+ la Felipa més uTOpica (Bar) 
- 360 grams 
- Jocs de vida i històries de cadires en 

itinerància (recorregut) 
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