
Espectacle – Només una vegada
Divendres 15 de novembre, 20 h 
Cia. Només una vegada 
Per a més informació consultar l’apartat de Cotxeres a Escena

Exposició (espai OFF) + dones supervivents
Del 4 al 15 de novembre
Associació Hèlia
Aquesta exposició sorgeix d’un projecte de dones i per a dones, gestat i 
madurat per dones resilients que ja no són víctimes, dones apoderades 
que han decidit trencar el silenci, dones supervivents de relacions de 
violències masclistes.

Xerrada – Violències sexuals: una mirada crítica a les informacions 
de la premsa
Divendres 29 de novembre de 19 a 20.30 h 
Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment
Activitat gratuïta. Cal fer inscripció. Aforament limitat.
Per a més informació consultar el llibret de Tallers

DE 0 A 3. INFANTS EN FAMÍLIA 

Espai de trobada i interrelació en el 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, 10 a 12 h
Preu: 52 € / trimestre
Inscripcions: a partir del 2 de setembre
Inici: 10 de setembre
Preu: 52 € (13 sessions) 
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i monoparentals
Cessió d’espais a grups de famílies organitzades

CESSIÓ D’ESPAIS

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

www.cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
Facebook: cccotxeresborrell
Twitter: @cccotxeresborrell
IG: @culturacotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres 
arquitectòniques

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 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
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CENTRE CÍVIC  
COTXERES BORRELL

ADREÇA HORARIS

MAPA

CASAL INFANTIL

Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen el mitjà per aprendre, expe-
rimentar i compartir en un ambient acollidor, estant adreçats a infants de 4 
a 12 anys. Els nens i les nenes seran els protagonistes i cada dia podran 
triar a què, com i amb qui juguen entre un seguit de materials innovadors i 
seleccionats per a cada edat. El joc dels infants estarà acompanyat en tot 
moment per professionals qualificats que els ajudaran a descobrir i gaudir 
del joc en un espai segur i pròxim. 
Les famílies hi trobareu orientació i assessorament i un espai de participa-
ció en diverses propostes compartides amb els vostres infants.
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h
Quota trimestral: 23,90 €
Tiquet diari puntual: 3,40 €
Inscripcions a partir del 9 de setembre
Inici del Casal a partir del 12 de setembre
Places limitades
Per a més informació consultar el desplegable del Casal infantil

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER INFÀNCIA

FINESTRES AL MAR

Del 3 al 23 de setembre 
Aurelia. Acrílic fluidart
Finestres al mar es una visió de 
la mar en moviment en totes les 
seves formes i colors.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

Del 3 al 31 d’octubre
Inauguració 3 d’octubre, 19 h 
Aquesta exposició recull obres 
d’estudi de diversos artistes 
que han participat a l’edició 
2018-2019 del projecte 12+1 de 
Barcelona. Entre ells, destaquen 
les il·lustradores Flavita Banana i 
Cristina Daura, i els artistes urbans 
Degon i Octavi Serra. L’exposició 
és una mostra de la diversitat que 
hi ha en l’actualitat en l’art urbà, 
on disciplines i tècniques molt di-
ferents conviuen. El projecte 12+1 
és iniciativa de la fundació sense 
ànim de lucre Contorno Urbano, on 
cada mes un artista ha intervin-
gut la façana del Centre Cívic.

ACTIVE

Del 12 de novembre al 10 de 
desembre 
JAD Soundshots / Jerónimo 
Alberto Delor. Fotografia
Fotografies de diferents concerts 
que l’artista argentí ha gaudit en 
els viatges que ha fet al llarg de 
la seva vida, ara mateix la músi-
ca s’ha convertit en leitmotiv dels 
seus viatges i projectes artístics. 
Jerónimo intenta captar l’es-
sència i l’acció de les diferents 
personalitats que fotografia.

MOSTRA DEL JOC I LA 
JOGUINA - AQUÍ ES JUGA! 

Del 16 de desembre al 3 de gener 
Espais de jocs en família adre-
çats a diferents grups d’edat
Horari: del 16 al 20 de desembre: 
16.30 a 19.30 h. El 23, 27 i 30 de 
desembre i el 2 i 3 de gener: 11 a 
13.30 h i 16.30 a 19.30 h. El 24 i 
31 de desembre: 11 a 13.30 h
Preu: 1.10€ per infant i sessió
Els infants han de venir 
acompanyats d’un adult. Per a més 
informació consultar el desplegable 
específic. Aforament limitat.

AMB MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Activitat que forma part del circuit 
Barcelona Districte Cultural BDC

XERRADES: I LA NOSTRA BIOLOGIA, COM FUNCIONA?

CICLE: LA DONA A TRAVÉS 
DE LA HISTÒRIA

A càrrec de Jordi Pisa, llicenciat en 
Història per la UB, màster en Ges-
tió Cultural per la UOC, escriptor, 
professor i guia cultural.

La dona a l’antic Egipte
Dimarts 8 d’ octubre, 19.15 h

La Història en clau de dona. 
Dones que es van imposar al 
seu temps
Dimarts 12 de novembre, 19.15 h

Industrialització, una història  
de dones
Dimarts 3 de desembre, 19.15 h

CICLE: PARLEM DE CIÈNCIA

A càrrec de Mireia Ortega, llicen-
ciada en Bioquímica, doctora en 
Biomedicina, divulgadora i confe-
renciant.

El cervell adolescent
Dimarts 29 d’octubre, 19 h

Marie Curie
Dimarts 26 de novembre, 19 h
 
Nobel i ciència
Dimarts 17 de desembre, 19 h

ACTIVITATS 
CULTURALS 
TARDOR 2019

Centre Cívic Cotxeres Borrell
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Setembre, octubre, novembre i desembre

EL PETIT CINECLUB

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia. Aforament limitat

SALA D’EXPOSICIONS

Vols exposar a Cotxeres? Omple la sol·licitud al nostre web i envia la 
teva proposta. 

BDC

BDC

EL MEU VEÍ 
TOTORO (1988)
Divendres 18 
d’octubre, 17.30 h 
Dir: Hayao Miyazaki, 
Japó 
Durada: 86 min 
Edat recomanada: a 
partir de 5 anys

PÀNIC A LA 
GRANJA (2009)
Divendres 22 de 
novembre, 17.30 h
Dir: Stéphane Aubier, 
Vincent Patar
Durada: 75 min 
Edat recomanada: a 
partir de 5 anys

ERNEST & 
CELESTINE (2017) 
Divendres 20 de 
desembre, 17.30 h 
Dir: J. Cheng,  
J. C. Roger, França
Durada: 52 min 
Edat recomanada: a 
partir de 3 anys

L’Escola d’Arts Escèniques Tísner 
apropa a infants i joves de 4 a 17 
anys a les Arts Escèniques.  
Espai de descoberta i experimen-
tació 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 
Inici del curs: setmana del 30 de 
setembre
Reunió informativa: 16 de 
setembre a les 19.30h
Inscripcions: a partir del 2 de 
setembre 
Inscripcions obertes durant tot el 
curs fins exhaurir places

Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys 
Dilluns, 17.30-18.30 h. 26.25 € al mes

Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys 
(1r, 2n i 3r)
Dijous, 17.30-18.30 h. 26,25 € al mes 

Teloners/es: 9 a 12 anys (4t, 5è i 6è )
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € 
al mes

Debutants A: 12 a 14 anys. 1r, 2n 
i 3r d’ESO 
Dimecres, 17.30 - 19.30 h. 53,20 € 
al mes

Debutants B: 14 a 17 anys. 4t ESO 
i Batxillerat
Dijous, 17.30-19.30 h 53,20 € al mes

instagram.com/culturacotxeresborrell



RAQUEL LÚA

Dijous 5 de desembre, 20 h
Música d’autora
Jove cantant i compositora de Nou 
Barris amb una veu melismàtica 
i un segell mediterrani. Proposa 
peces de tons intimistes. Actual-
ment acaba de presentar el seu 
primer disc “Ruegos y demás”.

IDOTI IRANTI - 
DEIXALLES I MEMÒRIA 
DE L’OBSOLESCÈNCIA 
HUMANA 
CIA. PRODUCCIONES 
DE LA PRADERA

Divendres 27 de setembre, 20 h
Drama social
Nigèria. Futur. Una Convenció de 
Noves Tecnologies té lloc a prop 
d’una macro-deixalleria. Una hos-
tessa i un jove exitós en un aparent 
encontre casual. Dos europeus a 
l’Àfrica, conversant sobre un món 
que no és el seu. Un duel ideològic 
els portarà a descobrir qui són 
realment. Una realitat devastadora 
de la qual no eren conscients.

CINEMÚSICA VIU EL TEATRE

Dissabte 19 d’octubre a les 11 i a les 12 h 
De 0 a 3 anys
Cinemúsica estimula els sentits del nadó a través de la música en 
directe, les arts del moviment i el Cinema a partir d’una immersió 
sensorial en les rutines diàries dels infants. El joc de sons i d’estètiques 
condueix a les actrius a parlar sense paraules de la quotidianitat.

5 HISTÒRIES DIFERENTS PRODUCCIONS ESSENCIALS 

Divendres 8 de novembre, 17.30 h 
Espectacle amb mesures inclusives
Una làmpada que no fa llum, un ventilador que mou les hèlices més 
lentament, un coixinet extremadament afectuós, i un arquet que no pot 
fer música. Cinc Històries diferents són històries independents i creua-
des, que tracten sobre l’amistat i la superació personal, i ens acosten a 
la realitat dels nens i nenes amb necessitats especials. 

CUENTOS DEL AMOR MÁS PURO  
ALEJANDRA HURTADO, CIA LA PERLA TEATRO 

Divendres 25 d’octubre, 18 h 
Amb motiu del Festival de narració oral Munt de Mots
Dos contes amb els animals com a protagonistes que cerquen reforçar va-
lors tan importants com l’amor, la solidaritat, la diversitat, la pau i el bon viure.

THE SEY SISTERS

Dimarts 22 d’octubre, 20 h 
Gospel, música africana, soul
Un sentit viatge musical a través 
de cants impregnats d’emoció que 
sorgeixen de la lluita contra la injus-
tícia, la defensa dels drets humans i 
l’esperança en el futur. Les riques har-
monies, els cants a capella i les seves 
carismàtiques actuacions es combi-
nen per fer reviure l’esperit i l’ànima 
gospel amb el que volen reivindicar el 
seu paper com a afrodescendents.

VIO’Z

Dijous 7 de noviembre, 20 h
Chanson française 
El grup compost únicament de dones, 
rescata melodies, que han influït en 
múltiples artistes del món sencer i cre-
en arranjaments per a un interpretació 
diferent. Tots ens hem emocionat amb 
la poesia de la Chanson Française 
i a vegades, els peus ens han fet 
sucumbir a l’impuls de ballar de forma 
espontània. Diverses generacions 
han vibrat amb aquestes melodies. 

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

SANT ANTONI CLÀSSICS: RENAIXEMENT20’ ESCENARI OBERT

ENSAMBLE AMORIA - EL SECRETO DE LAS MUSAS

Dimecres 25 de setembre, 19 h
Un recorregut per la magistral música del Renaixement que conjuga 
melodies populars de l’època i els recursos més sofisticats de composició, 
contrapunt i polifonia, els quals van preparar el camí cap a l’esplendor del 
barroc. S’interpretaran obres de Narváez, Bennet, Tromboncino, Dowland, 
Daça, i Marín i Du Bally. 

TRIO TARANTEL·LA 
RENAIXEMENT: DE LA 
SAVIESA CLÀSSICA 
A LA MODERNITAT

Dimecres 30 d’octubre, 19 h
Us proposem un viatge alliberador. 
Del pes i el poder de l’església i 
Déu com a centre de tot, passem a 
formes més senzilles i profanes, que 
recuperen la saviesa anterior a la 
foscor medieval. La cultura cada cop 
s’anirà centrant més en l’home i en 
les seves situacions vitals. No no-
més hi haurà música per a celebrar 
litúrgies o actes grandiloqüents a les 
corts dels poderosos. Ara n’hi haurà 
per ballar a les festes populars, per 
cantar penes d’amor o alegries i per 
explicar rondalles. Peces de Josquin 
des Prés, Palestrina, William Byrd i 
Giovanni Gabrielli entre d’altres.

DÚO IN DULCI JUBILO 
RECORREGUT MUSICAL PER 
L’EUROPA RENAIXENTISTA

Dimecres 27 de novembre, 19 h
El duo In Dulci Jubilo és una formació 
barcelonina dedicada especialment 
a la música antiga dels segles XVII 
a XIX. Les obres són interpretades 
amb instruments d’època, com les 
antigues flautes de bec i la guitarra 
romàntica. Interpretaran peces com 
La Romanesca, In Dulci Jubilo, 
Greensleeves to a ground, Sonates 
de Vivaldi i Loeillet. I obres de William 
Byrd, Gaspar Sanz, Arbeau i dife-
rents anònims renaixentistes.

DE PEL·LÍCULA: LA MÚSICA AL CINEMA

BOHEMIAN RAPSODY (2018)
Dijous 17 d’octubre, 19.30 h
Director: Bryan Singer
Celebració del grup Queen, de la 
seva música I del seu singular cantant 
Freddie Mercury. La pel·lícula plasma 
la trajectòria de la banda a través dels 
seus grans èxits. Guanyadora de 4 
Òscars, Globus d’or a millor drama I 
actor principal entre d’altres. 
* Curiositats sobre la cançó Bohemian 
Rapsody

A STAR IS BORN (2018) 
Dijous 21 de novembre, 19.30 h
Director: Bradley Cooper
Jackson Maine (Bradley Cooper) 
és una estrella de la música que 
una nit coneix I s’enamora de l’Ally 
(Lady Gaga), una jove artista que 
lluita por sortir endavant en el món de 
l’espectacle. En Jack l’ajudarà en la 
seva carrera. Multinominada a premis 
prestigiosos, entre ells Globus d’or I als 
Òscars, que guanya el de millor cançó. 
*Què tenen en comú totes les versions 
de “A Star is Born”? i per què van 
escollir a la Lady Gaga pel paper de 
protagonista?

LA LA LAND, THE CITY 
OF STARS (2016)
Dijous 19 de desembre, 19.30 h
Director: Damien Chazelle
Mia (Emma Stone), una jove aspirant a 
actriu que treballa com cambrera mentre 
que va a càstings, i Sebastian (Ryan 
Gosling), un pianista de jazz que es gua-
nya la vida tocant en antres s’enamoren, 
però la seva gran ambició per arribar 
al cim en les seves carreres artístiques 
amenaça amb separar-los. Gran triom-
fadora del l’edició dels Òscars, Globus 
d’Or i Bafta de l’edició del 2016.
* Descobrirem els secrets amagats 
darrera de la seva banda sonora

Pel·lícules en VOS. A l’Espai Escènic Tísner.
Xerrades* de 18 a 19 h sobre curiositats de la pel·lícula que es projecta a càrrec 
de Laia Ermi. Activitats gratuïtes. Aforament limitat. Cal reserva prèvia

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

RUTES MUSICALS: EUTERPE, DEESSA DE LA MÚSICA

PARK(ING) DAY

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS de la 3a convocatòria
Espectacles gratuïts. Cal reservar entrada. Aforament limitat. 

ESPECTACLES FAMILIARS

NOMÉS UNA VEGADA  
CIA. NOMÉS UNA  
VEGADA

Divendres 15 de novembre, 20 h
Amb motiu del dia en contra de 
la violència de gènere
En Pau, novel·lista, i l’Eva, editora 
són parella des de fa 7 anys. En 
Pau va pegar l’Eva. Només una 
vegada. Ara cap dels dos té ga-
nes de parlar-ne, però no tindran 
més remei que fer una teràpia 
obligatòria amb una psicòloga 
dels serveis socials.

ARMA DE CONSTRUCCIÓ 
MASSIVA  
CIA. JOSÉ Y SUS  
HERMANAS

Divendres 13 de desembre, 20 h 
La companyia se submergeix en 
l’educació de l’Espanya d’avui, en 
les seves múltiples facetes. L’edu-
cació a l’escola, amb totes les re-
formes educatives i protestes que 
ha patit el país; l’educació familiar 
i de l’entorn nostre; l’educació del 
món de les imatges, de la música, 
dels mitjans, de les xarxes.

EL VIATGE DE L’ANAÏT 
CIA. PAMPALLUGUES

Divendres 3 de gener, 18 h
Espectacle familiar 
A partir de 4 anys 
El dia del seu aniversari, l’Anaït 
troba un paquet molt gros als peus 
del seu llit. Què serà? Qui l’haurà 
deixat allà? Vine a descobrir-ho! UTOPIA TRIO

Divendres 20 de setembre, 19 h
Swing
Lloc: cantonada del C/Parlament 
amb C/Viladomat 
El trio es forma a Sitges fruit de 
les sessions setmanals de jazz a 
l’Hotel Utopia beach house. La in-
teracció entre ells i l’original revisió 
dels estàndards, són els principals 
ingredients de la seva música.

ESTAMOS FRITAS  
CIA. LAS FRITAS 

Dijous 28 de novembre, 19 h
Teatre/comèdia 
Una comèdia satírica que parla 
sobre què passa quan els mitjans 
de comunicació s’apoderen de la 
visió de la dona, com influeix en la 
nostra societat el relat cultural que 
es crea a través de les notícies, el 
cinema, la publicitat…

OTTO 
PUPPAE COMPANY

Divendres 29 de novembre, 18 h
Teatre de titelles i música
Darrera de la maleta, tres caps dins 
d’ella, un més, són quatre o són 
tres? segur, una guitarra i sis peus.

COTXERES A ESCENA

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

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’ac-
tivitat, 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.
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A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar entrada. Aforament limitat.
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