Carrer Comte Borrell

Metro Poble Sec

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

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, V9 / Nit Bus › N0 i N6

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA – AQUÍ ES JUGA!
Del 17 de desembre al 4 de gener. Del 17 al 21 de desembre, 16.30
a 19.30 h. Del 24 de desembre al 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 16.30
a 19.30 h. 24 i 31 de desembre només horari de matí
Espais de jocs en família adreçats a diferents grups d’edat (espai
0-3, joc simbòlic, joc de taula, joc de contrucció i joc tecnològic), amb
assessorament sobre el consum crític i responsable de joguines i activitats complementàries com xerrades, tallers, cinema, espectacles....
Preu: 1.10€ per infant i sessió. Els infants han de venir acompanyats
d’un adult. Més informació al desplegable específic. Aforament limitat.

12+1 MOSTRA D’ART CONTEMPORANI AL CARRER
A partir d’octubre a la façana del centre
Fundación Contorno Urbano

ACTIVITATS
CULTURALS
TARDOR

Setembre, octubre, novembre i desembre 2018

PETIT TÍSNER ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES

A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada en bioquímica, doctora en biomedicina, divulgadora i conferenciant.
Activitats gratuïtes. Cal reservar.
Aforament limitat.

El Petit Tísner apropa a infants i joves de 4 a 17 anys a les Arts Escèniques.

Com funciona el cervell
Dimarts 23 d’octubre, 19 a 20.30 h
El cervell té gènere?
Dimarts 20 de novembre, 19 a 20.30 h
Cervell i música
Dimarts 18 de desembre, 19 a 20.30 h

AMB MOTIU DEL DIA EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

a
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Del 23 d’octubre al fins el 8 de
desembre. Fotografia
L’autor s’imagina una multitud
pacífica de persones, que per
raons econòmiques, per sentit
d’alliberament personal, o per
raó d’un “no-sé-què” inexplicable, l’ús de la bicicleta es converteix en necessitat vital, i per tant,
en una opció de vida que abasta
més enllà del simple passeig en
bicicleta.

Centre Cívic Cotxeres Borrell

XERRADES: CERVELL

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.
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
Inscripcions: a partir del 3 de setembre
Inici del curs: setmana de l’1 d’octubre
Reunió informativa: 19 de setembre a les 19.30 h
Inscripcions obertes fins exhaurir places

INFÀNCIA
CASAL INFANTIL COTXERES BORRELL
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 i el pensament crític a partir de diferents ambients i activitats: Tardes kreatives (potenciar la creativitat), Belluga’t (psicomotricitat i joc preesportiu), cuina, jocs teatrals i tardes experimentals.
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Els infants podran assistir/escollir fins a tres dies a la setmana:
Dilluns: de 9 a 12 anys. De dimarts a dijous: de 4 a 12 anys
Preu: 23,90 €/trimestre o 3,40 €/dia. Places limitades
Inscripcions: a partir del 3 de setembre.
Portes Obertes: 6 i 7 de setembre. Inici: a partir del 12 de setembre
Per a més informació consultar el desplegable del Casal infantil.
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Del 18 de setembre al 18
d’octubre. Autor: Carles Castro
Amb la col·laboració del Centre
Cívic Can Basté. Fotografia
“Hi ha ciutadans de primera, de
segona i fins i tot de tercera,
però a nosaltres no ens consideren ni ciutadans”. Alfonso,
Xavi i Pibe són algunes de les
900 persones que dormen cada
nit als carrers de Barcelona.
Habiten, al costat d’altres set
companys, al pont de Bac de
Roda, dissenyat per Santiago
Calatrava. En el polsegós ras es
conjuminen la cara més opulenta
i cosmopolita de la ciutat ja que
en aquella zona es construirà la
futura estació de l’AVE.
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FILLS D’EN PURETS

Carrer Viladomat

PENSIÓN CALATRAVA

Metro Sant Antoni

Cotxeres Borrell

MAPA

SALA D’EXPOSICIONS

ADREÇA

HORARIS

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h
Els dissabtes del mes de setembre
el centre romandrà tancat.
Punt d’informació:
Informació general del centre, dels
recursos del Districte i de la ciutat.
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

Exposició (Espai OFF)
Violència masclista en parella: desmuntem mites?
Del 6 al 29 de novembre
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones
Revisió d’alguns dels mites associats a l’amor romàntic i a la violència
masclista i alhora, ofereix idees per transformar-los i avançar cap a unes
relacions lliures d’aquesta violència.
Taller – Danses en perspectiva de gènere
Divendres 30 de novembre, 18.30 a 21.30 h
A càrrec d’Antonella Ascenzi. Gratuït. Cal reservar plaça

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.

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

FESTIVAL RBLS
TORNEN ELS
TALLERS RBLS!
Per a joves de 13 a 20 anys
Dissabte 13 d’octubre, 10.30 a
13.30 h
Jugarem, escriurem, ballarem i
farem molt de teatre.
Preu de la inscripció: 2€
Informació dels tallers i inscripcions
a www.rbls.cat

Dimarts o dijous de 10 a 12 h
Preu grup de dimarts: 52€ el trimestre (13 sessions)
Preu grup de dijous: 44€ el trimestre (11 sessions)
Preu reduït per a famílies monoparentals i nombroses
Inscripcions: a partir del 3 de setembre
Inici: dijous 13 de setembre
Per a més informació consultar el desplegable del Petita Infància.

COTXERES A ESCENA

20’ ESCENARI OBERT

RUTES MUSICALS: ÀNIMA DE BLUES!

ST ANTONI CLÀSSICS: PASSEJANT PER LA MÚSICA CLÀSSICA

DE PEL·LÍCULA: WOODY ALLEN I LA SEVA PASSIÓ PER EUROPA

ESPECTACLES FAMILIARS

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

Les companyies presenten al públic 20’ de la seva proposta i el públic, d’una
manera pro-activa, farà de jurat i les podrà votar. L’escena guanyadora
accedirà a més temps d’assaig amb la finalitat d’exhibir l’espectacle sencer.
Espectacles gratuïts. Cal reservar entrada. Aforament limitat.

Concerts gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar 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/xerrades* relacionats amb la pel·lícula que es projecta, 18 a 19 h.
Activitats gratuïtes. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

PETITS PRÍNCEPS
CIA. MUMUSIC CIRCUS BD

LOS PAPELES
CIA. ANTHONY KMEID

3r
premi
premi

Divendres 5 d’octubre, 20 h
Teatre físic amb text
Espectacle guanyador del 3r premi
del Laboratori Tísner
Una llarga ruta es dibuixa de
Beirut a Barcelona, fugint del que
està prohibit, cap a una utopia
imaginada. “X” manté una relació
immoral i il·legal, a una terra on els
seus pensaments estan condemnats. Perquè tant ell com el seu
amor puguin sortir d’allà, hauran
d’aconseguir molts papers...

ÀRIES DE RESERVAT
CIA. ELENA MARTINELL
/ GLÒRIA GARCÉS
BD
Divendres 9 de novembre, 20 h
Teatre i cant
Una coloratura vienesa al caire de
l’abisme postapocalíptic
No és Cap d'Any, però fem com
si ho fos. I això no és el reservat
d'un hotel de luxe des del qual
s'ensuma la sal del mar, però
tanquem els ulls i pensem que
l'olor de salnitre ens omple els
pulmons. Sona un vals... deu ser
el Danubi Blau?

PRESENTACIÓ DELS
PROJECTES GUANYADORS
DE LA CONVOCATÒRIA 20’

PROPOSTA GUANYADORA
DE LA 1ª CONVÒCATORIA
DE 20’ESCENARI OBERT

Dimecres 12 de desembre, 19 h

Divendres 14 de desembre, 20 h

INTOCABLES
CIA. LA CADENA
Teatre / creació híbrida

AUTORETRAT
CIA. ADRI MASCORT
Dansa contemporània
Creació, direcció i coreografia: Adriana Mascort, intèrprets: Alba Candil,
Laia Bau, Júlia Matas, Hayley Ader,
Adriana Mascort, autor de la imatge:
Gerard Franco
Sabem qui som en el moment que
naixem, o és un coneixement que
adquirim a partir de les nostres experiències? Què passaria si un dia
despertèssim i s’haguessin esborrat
cada un dels nostres records? Ens
reconeixeríem? Seríem la mateixa
persona si el nostre passat fos, d’un
dia per l’altre, una pàgina en blanc?

LA PRODUCTORA NATACIA
QUATTROCENTO
Comèdia

HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS
CIA.VERÓNICA
NAVAS RAMÍREZ

BD

Divendres 23 de novembre, 20 h
Teatre amb projeccions
Ensayando para que la muerte de
mi madre no me pille desprevenida. Què se li pot fer a una mare
quan ja està morta? I què se li
pot dir? I com ens emocionarem?
Seguirà amb nosaltres? Verònica
Navas Ramírez s’ha proposat
donar resposta a qüestions sobre
les relacions entre mares i filles i
com marquen la identitat.

’HEART AND GUTS’ A CONTRA BLUES
Dijous 18 d’octubre, 20 h

BD

El nom no fa la banda, així que no us deixeu enganyar perquè la música
d’A Contra Blues va molt més enllà del blues de manual. Aquest quintet,
nascut a Barcelona fa ja més d’una dècada, es passeja amb tranquil·litat
per totes les músiques d’arrel que ens han arribat dels Estats Units, des
del rock amb sabor del Sud al blues dels 70, des del swing a les balades... Música feta des del cor i des de les entranyes. Música valenta.

FLAMINGO TOURS
Dijous 15 de novembre, 20 h

BD

OTTO
CIA. MALLUMA
Teatre de titelles i música

Oberta la convocatòria semestral 20’ESCENARI OBERT durant tot el
mes d’OCTUBRE. Poden accedir-hi els i les artistes que treballin les arts
escèniques. Més informació al nostre web.

Dimecres 24 d’octubre, 19 h
Laia Camps, soprano i flauta
travesera, Merche Handrich,
mezzo-soprano i piano, Joan
Martínez Colás, tenor i piano

Concert per a descobrir la vida
de W. A. Mozart amb les seves
obres més importants com a banda
sonora. El repertori es centra
en l’última etapa del mestre de
Salzburg, quan rep l’encàrrec d’un
Rèquiem per part d’un personatge
enigmàtic, i recorda els moments
més transcendents de la seva vida
i els personatges i les obres més
importants de la seva existència.

VIOLA
CONTEMPORÀNIA-MENT
Dimecres 19 de desembre, 19 h
Irene Argüello, viola
Idoia Rodríguez Valcárcel, piano

La història del segle XX confronta
al ser humà amb els seus propis
límits. La música habita aquest
segle tot eixamplant les fites de la
seva identitat. El soroll i el silenci, la
consonància. la dissonància, l’atzar
...són camins explorats que submergeixen l’oient en aquest viatge
marcat per exilis, guerres, pàtries i
pau. En un encreuament d’aquests
camins sonors es troben la viola i el
piano en un diàleg íntim.

Rock, surf, soul i rockabilly amanits amb una mica de xili. Picant, aromàtica
i rabiosa, intensa i enlluernadora, trepidant i captivadora, així és la música
que han cuinat els Flamingo Tours a Lucha libre, el seu segon àlbum, amb
el qual han decidit fer un viatge cap a la frontera mexicana en companyia
d’enmascarados, calaveres, muertitos, tequila, sal i una mica de llimona.

RICKY, EL PROFESOR DE
TENIS
CIA. LA MANO JUEVES BD
Divendres 21 de desembre, 20 h
Comèdia
A pilotes no el guanya ningú. Ni a
guapo, ni a simpàtic... O això és
el que ell creu. I el que ens vol fer
creure amb un joc, potser estrambòtic però efectiu, que combina
acrobàcies, piruetes i humor, molt
d’humor. Melena rossa al vent,
samarreta ben ajustadeta per
marcar el que li queda, Ricky ha
decidit que encara no ha arribat el
moment de llançar la tovallola.

TRIO MOZART ENTRE FLORS

ENMA FERNÁNDEZ BAND
Dijous 13 desembre a les 20 h

Rythm and blues, swing, jazz tradicional i rock-n-roll s’uneixen de la mà
per plasmar totes les influències que ha tingut el pianista barceloní. Enma
Fernández al llarg de la seva carrera. Un espectacle en el qual podem trobar
temes d’artistes dels anys 40’s i 50’s amb un estil personal i contundent, a
més de material propi. Virtuosisme, energia i una gran complicitat amb el
públic es converteixen en un espectacle que no deixa indiferent a ningú.

BACH, RIU DE DANSES

PARK (ING) DAY

Dimecres 21 de novembre, 19 h
Anna Romaní, danses
Mireia Hernández, piano

Divendres 21 de setembre, 18.30 h
C/Parlament, entre Viladomat i Comte
Borrell (davant del Passatge Calders)

Danses de G.Frescobaldi i suites
de d’Anglebert, G. Böhm, G. Ph.
Telemann, G. F. Handel i J. S. Bach
La música de Bach està impregnada
de dansa. El seu estil madur beu sobretot dels estils improvisats italians,
de la música francesa i dels mestres
del nord d’Alemanya. Tindrem ocasió
de veure com es ballaven totes
aquestes danses barroques.

Acció anual que té lloc a diverses ciutats del món, per un model de ciutat
per a les persones i el medi ambient.
El centre participa transformant una
plaça de parking en escenari.
Concert de violí a càrrec de
Francisco Palazón. Grans clàssics
(Pachelbel, Bach, Vivaldi, Puccini,
Massenet, Mozart, Bizet, Chopin,
Dvorak, Strauss, Brahms) i música
moderna, principalment jazz.

CONEIXERÀS L’HOME DELS
TEUS SOMNIS (2010)
Dijous 27 de setembre, 19.30 h
Comèdia dramàtica
Amor, sexe, humor i traïcions. Les
passions, ambicions i angoixes dels
membres d’una família provoquen
conflictes que els porten a viure perilloses situacions i fins i tot els posen
a la vora de la bogeria, en un entorn
de la ciutat de Londres.

*Taller del millor berenar anglès
Scones amb crema i mermelada de
maduixa a càrrec de Muntsa Holgado

Divendres 26 d’octubre, 17.30 h
Circ

Ser el rei i la reina d’un territori
construït amb bidons que s’enlairen i que rodolen, que són cases i
aixoplucs, balancins i gronxadors.
I acollir prínceps, petits prínceps
que són sempre els més grans.
I amb ells cantar. I tocar el violí. I
fer acrobàcies. I equilibris. I jugar.
I somiar. I fer castells en l’aire i
omplir de torres de guaita aquest
petit país que tant s’assembla al
de la infància.

EL COET INVISIBLE
Divendres 19 d’octubre a les 18 h
Amb motiu del Festival de
narració oral Munt de Mots
A càrrec de Sherezade Bardají
Teatre d’ombres
A partir de 3 anys
Gratuït. Cal reservar entrada.
Aforament limitat
L’univers està ple de contes,
algunes històries són tant grans
que gairebé no hi caben, altres
són tant petites que s’amaguen
entre les estrelles, però nosaltres
tenim un coet per viatjar a tots els
racons...

A ROMA AMB AMOR (2012)
Dijous 25 d’octubre, 19.30 h
Comèdia romàntica
Quatre històries independents
interpretades per un repartiment de
luxe (Jesse Eisenberg, Ellen Page,
Roberto Benigni, Penélope Cruz,
Alec Baldwin ...) amb un escenari
comú: la ciutat de Roma.

*Parlem de la Bella Itàlia mentre que
tastem un aperitiu típic a càrrec de
Chiara Palladino

MITJANIT A PARÍS (2011)
Dijous 29 de novembre
Comèdia romàntica
Un escriptor nord-americà una mica
bohemi arriba amb la seva promesa
Inez i els pares d’ella a París. Mentre
vaga pels carrers somiant amb els
feliços anys 20. Guanyadora de
l’Òscar i Globus d’or al millor guió
original, nominada a millor pel·lícula
i director entre d’altres. Repartiment
de luxe protagonitzat per Owen
Wilson, Marion Cotillard i Rache
McAdams.
*Taller de l’aperitiu més francès
La Tapenade a càrrec de Muntsa
Holgado

PROCEDIMENT DE RESERVA D’ENTRADA
Les entrades per les activitats es podran reservar ONLINE a través del nostre WEB o telefònicament al 93 324 83 50 a partir d’una setmana abans. Es
podran passar a recollir a partir d’una hora abans i 10 minuts abans de l’inici
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 iniciat l’espectacle, concert o pel·lícula.

BD

Espectacle que forma part del circuit Barcelona Districte Cultural

