MAPA

SALA D’EXPOSICIONS
Convocatòria oberta d’exposicions durant tot el mes d’OCTUBRE per a
propostes artístiques. Més informació: http://cotxeresborrell.net/exposicions/

12 de setembre-14 d'octubre
Aquarel.la i escultura

ESPAI OFF: IMATGES
PER PENSAR. CIRD

El pas de les estacions de l’any a
través dels paisatges i escultures
creats per les autores.

21 de novembre - 6 de desembre
Fotografíes en Roll ups
Reflexió al voltant d'algunes
absències, presències i tòpics
relacionats amb la representació
de les dones. Imatges de Tània
Burgos Fernàndez.

Carrer de Marqués de C. Sagrado
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Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec

Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14 / Nit Bus › N0 i N6

18 de desembre - 4 de gener

NAMASTE SANU – NEPAL
SWESDELINA WELTSCHEWA
I JOSEP SAURÍ
21 de novembre - 6 de desembre
Fotografia
Voluntaris per a una vida millor
Visibilitza el dia a dia d’un orfenat
del Nepal, on viuen en una realitat
extrema després del terratrèmol.

Espais de jocs en família adreçats a diferents grups d’edat
(espai 0-3, joc simbòlic, joc de
taula i joc tecnològic), on a més a
més rebreu assessorament sobre
el consum crític i responsable de
joguines. Amb activitats complementàries com xerrades, tallers,
cinema, espectacles...
Més informació al díptic específic.

HORARIS

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
informacio@cotxeresborrell.net
TELF: 933 24 83 50
FAX: 933 24 83 51
Facebook.com/
cccotxeresborrell
Twitter.com/cccborell
Wi-fi ciutadà
Equipament sense
barreres arquitectòniques
i plànol de situació

Dilluns a divendres
de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Els infants podran assistir-hi fins a tres dies a la setmana:
Dilluns: de 8 a 12 anys
De dimarts a divendres: de 4 a 12 anys
Preu: 23,90 €/trimestre o 3,40 €/dia
Places limitades
Inscripcions a partir del 7 de setembre
Inici del Casal: 26 de setembre
Portes Obertes: 22 de setembre

Inici del curs: setmana del 2 d’octubre
Reunió informativa: 18 de setembre a les 19.30h
Inscripcions a partir del 4 de setembre fins exhaurir places

Amb motiu dels Drets dels Infants
TALLER ARTÍSTIC-CREATIU
Divendres 17 de novembre, 18 h
Dret a ser jo!

CINEMA PER A TOTHOM
Divendres 29 de setembre i
24 de novembre a les 18 h
Projecció d’una pel·lícula per
a infants de 4 a 12 anys
LUDOTEQUES
EN FAMÍLIA
Divendres 6 d’octubre (Construïm
sense parar), 3 de novembre (Ens
disfressem) i 1 de desembre (Tots
som especials) de 17 a 20 h
Activitat familiar. Adreçada a
famílies amb infants de 0 a 12 anys.
Preu: 3,40 €. Aforament limitat.

Punt d’informació:

Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

Petits artistes A: 4 a 6 anys. Dilluns, 17.30-18.30 h. 26.25 € al mes
Petits artistes B: 6 a 9 anys (1r, 2n i 3r). Dijous, 17.30-18.30 h. 26,25 € al mes
Teloners: 9 a 12 anys (4t, 5è i 6è). Dimarts, 17.20 a 18.50 h. 39,90 € al mes
Debutants: 12 a 17 anys. Dimecres, 17.30-19.30 h. 53,20 € al mes

DE 0 A 3. INFANTS EN FAMÍLIA
Espai de trobada i interrelació en els que les famílies poden compartir
l’experiència de la criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials
especialitzats i suport professional.
Dimarts o dijous de 10 a 12h / Preu: 40€ /trimestre
Inscripcions: a partir del 7 de setembre. Inici: setmana del 2 d’octubre
Cessió d’espai a grups de suport a la criança. Preu 30€ /sessió
XERRADA: AUTORITAT I LÍMITS
Amb Carlos González
Dimecres 18 d’octubre, 17.30 h
Espai Escènic Tísner. Gratuït. Els infants seran benvinguts

MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA
AQUÍ ES JUGA!
Del 18 de desembre al 4 de gener
Punt d’intercanvi de joguines:
del 19 al 21 de desembre

Per a més informació consulteu díptic específic del Casal o el nostre web.
*Els infants no usuaris del Casal infantil hauran d’anar
acompanyats d’un adult durant tota l’activitat.

Els dissabtes de setembre
el centre romandrà tancat

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa d’espais de lloguer per a grups
i entitats. Consulteu possibilitats i condicions.

Informació general del
centre, dels recursos del
Districte i de la ciutat
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

El Petit Tísner apropa a infants i joves de 4 a 17 anys a les Arts Escèniques. Espai de descoberta i experimentació on les diverses disciplines
esdevenen una eina expressiva i d’enriquiment emocional. Crearem
itineraris formatius que s’alternaran durant tot el curs.

CASTANYADA TERRORÍFICA
Divendres 27 d’octubre a les 18 h
Adreçada a infants de 8 a 12 anys

Fotografia de portada: Benjamin Thomson (cc)

MOSTRA DEL JOC I LA
JOGUINA: AQUÍ ES JUGA!

ADREÇA

Espai de lleure educatiu on els infants tenen un paper actiu en el seu procés de desenvolupament. Mitjançant el joc com a eina educativa, treballem
l'educació en valors a partir de diferents projectes:
Tardes kreatives (creativitat i desenvolupament de l'esperit crític), Belluga't
(psicomotricitat i joc preesportiu), cuina, jocs teatrals i tardes experimentals.

Amb motiu del Festival Munt
de Mots
ESPECTACLE FAMILIAR
Divendres 20 d’octubre a les 18 h
Conta contes a càrrec de Charo
Jaular (castellà). A partir de 4 anys

17 d’octubre - 18 de novembre
Fotografia
Dansa i moviment són els protagonistes de la mostra de Lys Moya.

PETIT TÍSNER ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES CURS 2017-2018

EL CASAL SURT AL CARRER
Jornada de portes obertes
Divendres 22 de setembre
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Placeta davant del centre
Espais de jocs

ng

Taller: Identitat en Moviment
Amb Antonella d'Ascenzi. Gratuït
Dissabte 25 de novembre, 10-12 h

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Setembre, octubre, novembre i desembre 2017
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DANCING KINGS
LYS MOYA-ANGELER DE
LMAPHOTOGRAPHY

Metro Poble Sec

ACTIVITATS
CULTURALS
TARDOR

Carrer Comte Borrell

AMB MOTIU DEL DIA EN CONTRA
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Carrer Viladomat

EL PAS DELS DIES
COL·LECTIU DONES D'AIGUA

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

CASAL INFANTIL

PROCEDIMENT DE RESERVA D’ENTRADA
DE LES ACTIVITATS CULTURALS
Les entrades per les activitats es podran reservar telefònicament al
93 324 83 50 a partir d'una setmana abans de cada activitat. Es podran
passar a recollir a partir d’una hora abans de l’inici i 5 minuts abans de
de l'activitat, es repartiran les entrades de reserves que no s'hagin retirat.
En el cas de no poder gaudir de la reserva, preguem avisin amb antelació
trucant al mateix telèfon. Seients no numerats. Es prega puntualitat. No
es permetrà l'accés un cop iniciada l’activitat.

COTXERES A ESCENA

A CONTRA OFF

RUTES MUSICALS: BLACK MUSIC

ST ANTONI CLÀSSICS: JAZZ A RITME DE SAXO

DE PEL·LÍCULA: CINEMART

Programació estable d’arts escèniques a l’Espai Escènic Tísner.
Espectacles gratuïts. Cal recollir entrada. Aforament limitat.

Exhibició de propostes de companyies emergents i amateurs, on s'hi
presenten diferents disciplines artístiques. A l’Espai Escènic Tísner. Espectacles gratuïts. Cal recollir entrada. Aforament limitat.

Espai musical on hi tenen cabuda tots els estils. Des de propostes de nova
auditoria fins a músics amb llarga trajectòria en el món de la música.Concerts
gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner. Cal recollir entrada. Aforament limitat.

Concerts gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar entrada.
Aforament limitat

Pel·lícules en VOSE. A l’Espai Escènic Tísner. Tallers relacionats
amb la pel·lícula que es projecta de 18 a 19h a càrrec d'Ana Novella.
Activitats gratuïtes. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

PERDIDOS SIN LORCA
CIA. URPES T.
PANTERES GROGUES

DIXTHREE

ZETZÀNIA, ÀNIMA DE SOUL

19 d’octubre a les 20 h
Trompeta: Juanjo Molina
Banjo: Enric Caballeo
Tuba: Maria Puertas

16 de novembre a les 20h
Direcció i piano: Óscar Garcia
González

COBI, CURRO I NARANJITO
CIA. THE FELIUETTES

2n

Premi

Espectacle guanyador del
2n premi del Laboratori Tísner
Divendres 27 d’octubre, 22 h
Cabaret gamberro
Intèrprets: Gloria Jacobo, Teresa Altimiras, Rosa Díaz, Carmela Pérez,
Pilar Cortada, Jacobo Arribas, Raúl
Requena, Silvio Ajmone, Fernando
Salvador, Félix J. Murzábal
Les tres filles i mitja de la Mary
viuen tancades al bar Cobi, Curro,
Naranjito, un bar de carretera ancorat als anys 80 i 90. Aquesta nit
s'hi celebra la Trobada Internacional
de Mascotes Oblidades (T. I. M. O.)
que reunirà gent disfressada amb
butardes arribades de tot el món.

MODO SUBJUNTIVO
CIA. ROMINA D’ANGELO

PRINCESAS
CIA. MARIA LA CULPA

Divendres 3 de novembre, 22 h
Dansa contemporània / Teatre
físic amb audiovisuals
Idea i direcció: Romina D' Angelo
Intèrprets: Romina D´Angelo y
Carolina Stefano
Música: Roger Dalahaye
Visuals: Patricio Rivera
Producció: Geraldina Rauwolf
Decisions i processos de vida són
els temes d'aquesta peça, on una
persona lluita per sobreviure dins
d'un sistema que produeix estrès
i desconnexió, fa servir el present
per prendre consciència, escoltar
el seu cor i millorar el seu futur.

Divendres 1 de desembre, 22 h
Drama simbòlic
Idea original: Maria la Culpa
Intèrpret: Marisol Robertson
Direcció: Daniela Jacques
Una dona espera que es compleixin
els contes de fada, especialment
l'arribada del príncep blau. Ella va
construint accions que la porten
a creure que aquest home està a
punt d'arribar. L'anhel és ser salvada i escapar de la seva realitat.

Dijous 21 de desembre, 19 h
Comèdia/Drama
Intèrprets: Gloria Jacobo, Teresa
Altimiras, Rosa Díaz, Carmela Pérez, Pilar Cortada, Jacobo Arribas,
Raúl Requena, Silvio Ajmone, Fernando Salvador, Félix J. Murzábal
L'atzar s'uneix a un variat grup
d'excursionistes a la recerca del
lloc on reposen les restes del poeta
i dramaturg Federico García Lorca.
En el seu viatge, s'endinsaran en
el joc del desig de Lorca i, com
a personatges, actrius i actors,
evolucionaran per retrobar-se amb
la seva ànima. La vida té curioses
formes d'expressar-se, però fins i
tot els morts poden cridar veritats
des de les entranyes de la terra.
Urpes T us convida a retre homenatge a Federico i a deixar-vos
envoltar pel seu llegat 80 anys
després del seu assassinat.

EL SUBSÒL
PEIXOSPEIXERES TEATRE
Divendres 22 de desembre, 19 h
Tragicomèdia
Direcció: Bertus Companyó. Intèrprets:
Ramon Pros, Fanny Ferran, Josep
Guerra. Escenografia: Rafa Haro
Una alarma a la ciutat. Totes les
televisions i ràdios se’n fan ressò.
Hi ha una amenaça i la població ha
de refugiar-se. Tres personatges
acaben tancats al soterrani de l'escala de veïns. No saben què passa
a fora. Les hores passen. Els personatges comencen a conèixer-se millor, a descobrir coses els uns dels
altres, a somniar amb els objectius
que no han pogut assolir a la vida;
expliquen allò que mai han explicat
a ningú: inquietuds, desitjos ocults...
Poc a poc despullen la seva ànima
i descobreixen la distància entre
qui són i qui volen ser. Quan els
tres personatges surtin del subsòl
la seva vida, per bé o per mal, ja no
podrà ser la mateixa.

Trio acústic que interpreta peces de
jazz clàssic i de New Orleans, que
van tenir els seus orígens a començaments del segle XX, al sud dels
Estats Units d’Amèrica. Els artistes
han cursat estudis superiors de
música a Barcelona i amb prestigiosos instrumentistes del seu àmbit.
Actualment pertanyen a diferents
grups de dixieland i jazz tradicional
de Barcelona així com altres formacions musicals d’altres estils.

JOAN PAU CULLES &
MIGUEL TALAVERA
14 de desembre a les 20 h
Guitarra acústica, dobro i veu:
Miguel Talavera
Joan Pau Cumelles: harmònica i veu

Un combinat creatiu d'harmònica
i guitarra-dobro defineix l'essència
d'aquest duo. Han participat a
diversos festivals especialitzats arreu
d’Europa, són professors reconeguts
i treballen com a músics d’estudi per
a televisió, cinema i altre projectes
musicals. Dos músics que duen
els seus instruments cap a límits
sorprenents i aposten per una gran
expressivitat en directe. Interpretaran
peces originals de blues i bluegrass
amb pinzellades de jazz i altres músiques populars dels Estats Units.

El Grup Vocal Zetzània composat
per una vintena de cantants fidels
a la seva passió per la música
negra, presenten un repertori amb
gospel, jazz, soul, i funky. Configuren un directe vibrant on els espectadors reconeixen instants de
la seva biografia musical: Stevie
Wonder, Earth Wind & Fire, Pharrell Williams... La formació porta
més de 23 anys als escenaris, han
format part de diversos festivals
especialitzats arreu del territori.

CAMILO REY & RUBÉN LORENZO
Dijous 5 d’octubre a les 20 h

Recopilació de composicions jazzístiques que van des dels orígens de
la música jazz fins als nostres dies, passant per diversos estils com el
dixieland, el swing, be-boop, bossa-nova. Interpretat pel saxofonista
Camilo Rey que va cursar els seus estudis al Conservatori Superior de
Música de València. Més tard s’endinsa en el món del jazz. Actualment
és professor de saxo a l’Estudi de Música de Tarragona i a l’Escola de
Música de Reus. Estarà acompanyat al piano per Rubén Lorenzo, que
cursa estudis al Liceu de Barcelona i actualment és professor de piano a
l'Escola Municipal de Música de la Selva del Camp.

MR. TURNER (2014)
Dijous 28 de setembre, 19.30 h
Mike Leigh dirigeix aquest film protagonitzat
per un gran Timothy Spall amb el que ens
endinsarem en els últims 25 anys de la vida
d’un dels artistes més enigmàtics de la història: J.M.W Turner. Compta amb nominacions
als Òscars i als BAFTA, Premis al millor actor
al Festival de Cannes, Cinema Europeu i
cercle de Crítics de New York, entre d’altres.

Taller/xerrada: Romanticisme. Cal portar, al
mòbil o en paper, la foto d’un paisatge per convertir-la en un quadre d’atmosfera romàntica.

RENOIR (2012)
Dijous 26 d’octubre, 19.30 h
Recreació dels últims anys de la vida d’un
dels màxims exponents de l’impressionisme
pictòric. Auguste Renoir es troba a la Costa
Blava turmentat. Tot canvia quan coneix a la
que serà la seva última model. Guardonada
amb diferents premis com Un Certain Regard del Festival de Cannes i 4 nominacions
als Premis César, entre d’altres.

PACHECO & ORDAX DUO
Dijous 9 de novembre
a les 20 h

Oscar Fernández-Pacheco, pianista, inicia als 7 anys els seus
estudis musicals. Després de ser
format al Conservatori Professional de Música de Tarragona, fa
un salt cap a la música moderna
de la mà del compositor, pianista
i pedagog Conrad Setó. Kike Ordax, saxo, és un músic alacantí
establert a Catalunya. Llicenciat
en saxofon i format en jazz i
música moderna comença la
recerca de diferents formes d'expressió musical i treballa amb la
improvisació lliure, les noves tecnologies i amb nous llenguatges
com el Soundpainting.

Taller/xerrada: Impressionisme.
Transforma el teu retrat amb un estil
Renoir vibrant i lluminós.

POLLOCK: LA VIDA D’UN
CREADOR (2000)
Dijous 23 de novembre, 19.30 h
Dirigida per l’actor de llarga trajectòria Ed Harris.
Nova York, anys 40. Jackson Pollock i Lee
Krasner es troben al centre del món artístic
novaiorquès. Quan contreuen matrimoni,
Pollock comença a crear una obra que el
converteix en el primer pintor modern dels
Estats Units. La fama arriba acompanyada
de dubtes existencials i episodis violents.
La pel·lícula compta amb diferents premis:
millor actor al Festival de Toronto. Óscar a la
millor actriu secundària, també en el cercle
de crítics de New York i Independent Spirit.
Taller: Drip painting. Descobreix aquesta
tècnica pictòrica que consisteix en deixar gotejar la pintura sobre una tela estesa al terra.

