Vols exposar a Cotxeres? Omple la sol·licitud al nostre Web i envia el
teu projecte.

Del 17 al 25 de gener
A càrrec de l’Aula de Pintura de l’escola Pere Calders

Metro Poble Sec

Inauguració
Divendres 17 de gener, 19 h
A càrrec de l’escola i del Sr. José Antonio Casas Portella, pintor,
escriptor i professor.

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Carrer de Marqués de C. Sagrado

INFÀNCIA

A ctiv itats gratuïtes. Cal fer inscripció. Aforament limitat. Per a més
informació consulteu el llibret de tallers culturals o el nostre web.

Escola de formació artística en arts escèniques per a infants i joves.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

CASAL INFANTIL

Inscripcions obertes: tot el curs

Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen el mitjà per aprendre,
experimentar i compartir en un ambient acollidor.

CICLE: EL CANVI
CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ

CICLE: SEGUIM
PARLANT DE CIÈNCIA

A càrrec de Katarina Kostic,
Màster en Agro-biologia ambiental
amb especialització en Canvi
climàtic i formada en permacultura:
Permaculture design certificate de
Permaculture Institute.

A càrrec de Mireia Ortega,
llicenciada en Bioquímica, doctora
en Biomedicina, divulgadora i
conferenciant.
Virus
Dimarts 28 de gener a les 19 h

Bacteris
Dimarts 25 de febrer a les 19 h

Inici d’escola: a partir del 7 de gener

Teloners/es: de 9 a 12 anys
(4t, 5è i 6è)
Dimarts de 17.15 a 18.45 h
40,15 € al mes

Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
26.40 € al mes

Debutants A: de 12 a 14 anys
(1r, 2n i 3r d’ESO)
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
53,50 € al mes

Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys
(1er, 2n i 3er)
Dijous de 17.30 a 18.30 h
26,40 € al mes

Debutants B: de 14 a 17 anys
(4t d’ESO i Batxillerat)
Dijous de 17.30 a 19.30 h
53,50 € al mes

Classes obertes: setmana del 3
de febrer

Què puc fer per contribuir a frenar el canvi climàtic?
Dimarts 11 de febrer a les 19.30 h
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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

ADREÇA

HORARIS

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

instagram.com/culturacotxeresborrell

De dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h de 4 a 12 anys
Divendres Ludoteca familiar Petita infància 0-3
El primer dijous de cada mes ludoteca familiar de 4 a 12 anys a excepció
de divendres 24 de gener que hi haurà ludoteca de festa major de 0 a
12 anys
Quota trimestral: 25 €
Tiquet diari: 3,75 €
Inscripcions: a partir del 16 de desembre
Inici del Casal: a partir del 9 de gener
Places limitades
Per a més informació consultar el díptic del Casal infantil o el nostre web

Què es fa a nivell mundial per
frenar el canvi climàtic?
Dimarts 24 de març a les 19.30 h

Punt d’informació:
Informació general del centre, dels
recursos del Districte i de la ciutat.
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

EL PETIT CINECLUB

Fotografies Creative Commons. Interior: Alice Alinari, Klimkin, Josch13, Unsplash.

Del 3 de març fins al 3 d’abril
Fotografia. Amb la col·laboració del MAE. Museu de les Arts
Escèniques. Institut del teatre
Una de les figures claus en el devenir del teatre català contemporani, i
el seu paper –tot i que central– en l’àmbit de l’escenografia, el vestuari
dels actors, la direcció escènica, així com en la promoció de les arts de
l’espectacle i la cultura, no es pot contemplar des d’un únic punt de vista.
Fabià és un home de teatre complet, i un sintetitzador del moment històric
que va viure i en el que va incidir de forma decisiva.
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ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER

Què és el canvi climàtic i possibles conseqüències
Dimarts 21 de gener a les 19.30 h
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Dimecres 20 de febrer de 17 a 18h
Visita comentada i taller de il·lustració per a infants. A càrrec de
l’artista. De 6 a 12 anys. Activitat familiar gratuïta. Aforament limitat.
Cal reservar presencial o telefònicament. Els infants han de venir
acompanyats d’una persona adulta.

XERRADES: I LA NOSTRA BIOLOGIA, COM FUNCIONA?

ng

Del 28 de gener al 28 de febrer
A càrrec de RISQUESART
Il·lustració
L’exposició estarà formada per dos apartats. Un farà referència als
dibuixos de l’àlbum il·lustrat “BOMBOLLA”, i l’altra a una sèrie de
dibuixos on sempre hi surt la mateixa protagonista.

FABIÀ PUIGSERVER, TEATRE D’ART EN LLIBERTAT

Gener, febrer i març

i
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BOMBOLLA

ACTIVITATS
CULTURALS
HIVERN 2020

Carrer Comte Borrell

FM

Carrer Viladomat

XIV MOSTRA DE PINTURA DE L’ESCOLA
PERE CALDERS

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Metro Sant Antoni

Cotxeres Borrell

MAPA

SALA D’EXPOSICIONS

4a CONVOCATÒRIA LABORATORI D’ARTS
ESCÈNIQUES TÍSNER FEBRER 2020
Constarà de tres premis econòmics que es complementaran amb altres suports a la creació com poden ser: sales d’assaig, suport tècnic o de formació.
La convocatòria està dirigida als diferents artistes i creadors i creadores vinculades al sector de les arts escèniques, que tinguin un projecte desenvolupat
però no estrenat. L’objectiu és fer un pas més i arribar més lluny en el suport
a la producció de projectes artístics. Els projectes guanyadors formaran part
de la programació estable del centre, del cicle COTXERES A ESCENA. Es
tindran en especial consideració aquells projectes que tinguin en compte
una perspectiva inclusiva: gènere, interculturalitat i accessibilitat.

BDC

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia. Aforament limitat

DE 0 A 3. INFANTS EN FAMÍLIA

EL MEU VEÍ
TOTORO

EL BOSC DE
HAQUIVAQUI

WOLF
CHILDREN

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.

Divendres 31 de
gener, 17.30 h
Dir: Hayao Miyazaki,
Japó (1988)
Doblada al català
Durada: 86 min
Edat recomanada: a
partir de 5 anys

Divendres 28 de
febrer, 17.30 h
Dir: Rasmus A. Sivertsen, Noruega (2016)
Doblada al català
Durada: 72 min
Edat recomanada: a
partir de 4 anys

Divendres 27 de
març, 17.30 h
Dir: Mamoro Hosoda
(2012)
Doblada al castellà
Durada: 117 mins
Edat recomanada: a
partir de 7 anys

Dimarts o dijous de 10 a 12 h
Inscripcions: a partir del 16 de desembre
Inici: 9 de gener
Preu: 48,48 € (12 sessions)
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i monoparentals
Cessió d’espais a grups de famílies organitzades

Per a més informació consultar el díptic de Petita Infància o el nostre web

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

T

Amb motiu del Dia
Mundial del Teatre

Activitat que forma part del circuit
Barcelona Districte Cultural

D

Amb motiu del Dia de la Dona

COTXERES A ESCENA

RUTES MUSICALS: VEUS EN FEMENÍ

SANT ANTONI CLÀSSICS: TUTTO OPERA

DE PEL·LÍCULA: DONES DARRERA LA CÀMERA

Programació estable d’arts escèniques a l’Espai Escènic Tísner.
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.

TRANS*
CIA. ADRI MASCORT

LES XICLETTES

Piano: Olga Kobekina / Baríton: Joan Garcia Goma
Soprano: Romina Krieger / Tenor: Facundo Muñoz

Projeccions en V.O.S. a les 19.30 h. Xerrades relacionades amb la
pel·lícula de 18.15 a 19.15 h. Activitats Gratuïtes. Aforament limitat. Cal
reserva prèvia.

Divendres 10 de gener, 20 h
Dansa contemporània
Trans, transgènere, transsexual,
cisgeneresime, transformista, drag
king, drag queen, disfòria de gènere,
fluïdesa de gènere, gènere no
binari, queer, intersexe… Coneixem
totes aquestes paraules? Les
sabem definir? Les respectem i els
hi donem veu pròpia? Trans* és una
peça de dansa contemporània que
pretén donar veu a través de la dansa a totes aquelles persones que es
defineixen dins del col·lectiu Trans.

Les Xiclettes es defineixen com
un trio vocal fresc, elegant i amb
caràcter. Una mescla interessant
de veus que interpreten un repertori variat que va des del swing,
passant pel soul fins als temes
més actuals, amb arranjaments
propis del grup acompanyades sempre d’un pianista.

L’AKELARRE – DONES QUE
FUMEN I CANTEN
CIA.THE FELIUETTES BDC
Divendres 14 de febrer, 20 h
Cabaret, humor
The Feliuettes ens conviden al seu
aquelarre, on ens interpel·len, es
pregunten sobre el món que els
ha tocat viure i sobre com transformar-lo, sent dones. A través de
l’esperit nascut del cabaret més
personal, personatges inesperats
posaran en qüestió situacions
quotidianes i no tan quotidianes,
deformant-les amb un mirall ple de
possibilitats. Humor negre, faula
idiota i perversa, el kitsch, l’absurd,
l’stand up comedy, l’esperit punk…
ingredients en el seu còctel per
parlar amb llibertat i humor.

Dijous 23 de gener, 20 h

ÀER
LAIA SANTANACH

BDC

Divendres 13 de març, 20 h
Dansa contemporània
Àer és una peça de dansa contemporània i música electrònica
que replanteja la dansa tradicional
popular del contrapàs amb la seva
música des d’una mirada actual,
personal i subjectiva entenent-la
com a referent vivencial, estructural i social del moment.
Àer ha estat la proposta guanyadora del Premi Delfí Colomé 2018.

UNA, CORDES I VEU

FM

ANNA COLOM

BDC

Dijous 20 de febrer , 20 h

Anna Colom, Barcelona, 1985,
cantaora, compositora, i arranjadora,
llicenciada en Cant Flamenc a
l’Escola Superior de Música de
Catalunya i formada a la Fundació
Cristina Heeren d’Art. Flamenc de
Sevilla, Treballa amb grans artistes
/ grups com Juan Gómez Chicuelo,
Las Migas, Joan Debel, Laboratori,
Joncol4, Entre Ribes, Fado Violat i
un llarg etcètera. Actualment s’exerceix com a corista de Rosalía al costat de qui ha realitzat actuacions en
els més grans festivals i teatres del
món. Cayana és un projecte flamenc
que reuneix les arrels folklòriques
comuns entre la música popular ibèrica, llatí americana i el flamenc. Un
repertori flamenc fresc i personal,
amb temes propis i cants populars.

Dijous 30 de gener , 19.30 h
Directora: Isabel Coixet
En un petit poble de l’Anglaterra de
1959, una dona jove decideix, en contra
de l’educada però implacable oposició
veïnal, obrir la primera llibreria d’aquella
zona. Guanyadora de 3 premis Goya
entre d’altres.

LA SERVA PADRONA
DE GIOVANNI BATTISTA

L’ELISIR D’AMORE
DE DONIZETTI

Dimecres 8 de gener, 19 h

Dimecres 12 de febrer, 19 h

La criada Serpina, que en italià
significa “petita serp” s’encarrega de la
cura de la casa del seu patró Uberto,
un solter ric i mal carat. Quan aquest
anuncia la seva intenció de casar-se,
Serpina assegura que serà ella qui es
convertirà en l’esposa de Uberto i en la
propietària absoluta de la casa. Gaudireu d’àries i duos d’aquesta divertida
òpera de Giovanni Battista Pergoles.

Una història d’amor que ens parla de la
dificultat de comunicació entre els éssers humans. Però sobretot una comèdia que posa damunt l’escenari tòpics
mil·lenaris de tots dos sexes: l’aflicció
i inseguretat juvenils de Nemorino, el
pragmatisme i la frivolitat femenina
d’Adina. Les emocions més íntimes
dels dos protagonistes, acompanyades
per una extraordinària força teatral.
Escoltarem els duos i les àries més
conegudes d’aquesta obra còmica.

Xerrada/col·loqui sobre el talent de les
dones i les barreres socioculturals a
càrrec de Sandra Cordone, 18.15h

YULI (2018)
Dijous 27 de febrer, 19.30 h
Directora: Iciar Bollaín
Biopic sobre el ballarí cubà Carlos Acosta, un viatge temporal a través de la seva
vida, llegenda de la dansa i primer ballarí
negre en interpretar alguns dels papers
més famosos del ballet, originàriament
escrits per blancs, en companyies com el
Houston Ballet o Royal Ballet de Londres.
Nominada a 5 premis Goya entre d’altres.
Xerrada/col·loqui sobre masculinitat i
canvi social a càrrec de SAH (Servei
d’atenció a Homes per la promoció de
relacions no violentes) a les 18.15 h

CARMEN Y LOLA (2018)

BDC

Dijous 19 de març, 20 h

Amb la sonoritat del clàssic i l’empaquetatge rítmic del folklore, UNA proposa
un repertori de cançons d’arrel tradicional en què la música, la paraula i la
interpretació formen un directe compacte i seductor. Argentina, Brasil, Veneçuela, Espanya i composicions pròpies en una homogeneïtat que respira a la
diversitat femenina i la sorpresa, donant espai a la frescor i la improvisació.

LA LLIBRERIA (2017)

LA TRAVIATA DE VERDI
Dimecres 11 de març, 19 h

El cicle acabarà amb una de les òperes més intenses i més famoses de la
història: La traviata. Violetta descobrirà
l’amor i la passió als braços d’un jove
de bona família, Alfredo Germont, però
les diferències socials entre els dos
acaben amb el seu amor, juntament
amb la mortal malaltia de Violetta.

Dijous 26 de març, 19.30 h
Directora: Arantxa Echevarria
Carmen és una adolescent gitana que viu
a l’extraradi de Madrid. Com qualsevol
altra gitana, està destinada a viure una
vida que es repeteix generació darrera generació. Un dia coneix a la Lola, una gitana
poc comuna que somnia amb anar a la
universitat. De seguida s’enamoren i intentaran portar la seva relació endavant tot i el
context social que les envolten. Guanyadora de 2 premis Goya entre d’altres.
Xerrada/col·loqui a les 18:15 h sobre “Carmen y Lola”. Una història que reflecteix o
reprodueix? a càrrec d’Elena Longares, activista lesbiana i LGTBI. Membre de LesBicat.
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ESPECTACLES FAMILIARS

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE

Espectacles gratuïts. Aforament limitat.

Exposició: Fabià Puigserver,
teatre d’art en llibertat
Del 3 de març fins al 3 d’abril
Fotografia
Per més informació consultar
l’apartat de Sala Exposicions o el
nostre web

JOC DE CADIRES
CIA. CAL TEATRE

FM

Diumenge 26 de gener
a les 17.30 h
Teatre i música amb titelles
A l’Envelat de la Festa Major
No cal reservar d’entrada
A partir de 4 anys. Espectacle dotat
amb mesures d’accessibilitat per
a infants amb discapacitat visual:
descripció argumentativa i visita
tàctil. Aquest servei s’oferirà mitja
hora abans de l’inici de l’espectacle.

Què passaria si un dia algú s’asseu
en un lloc diferent al que li toca?

Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva cadira i el seu lloc,
com s’ha fet sempre. I ningú es pregunta qui li va assignar aquest lloc
ni perquè, com passa amb les coses
que simplement són “així”. Però què
passaria si un dia algú s’asseu en
un lloc diferent al que li toca? “Joc
de Cadires” parla sobre la relació
entre les persones i les cadires i
com el lloc que ocupem condiciona
el nostre punt de vista: tot depèn de
la cadira des de la que es miri.

EL SILENCI D’HAMELIN
FARRÉS BROTHERS I CIA

BDC

Dissabte 21 de març
a les 17.30 h
Teatre amb titelles
A l’Espai Escènic Tísner
Cal reservar entrada
A partir de 6 anys
Espectacle adaptat per infants no
oients (llengua de signes).

T

Taller: Troba el clown que
portes dins
Dissabte 28 de març d’11.30 a
13.30 h
Amb Arantxa Crespo. Gratuït
Per a més informació consultar el
llibret de tallers o el nostre web

Què passaria si al conte del famós
flautista hi hagués una nena sorda?
La Clara i el Bruno són germans.
Són dos dels nens que van viure
allò que va passar a la ciutat
d’Hamelín. Ara ja són grans, i un
personatge estrany els ha demanat
d’explicar-ho de nou. De vegades
cal tornar al passat per posar les
coses a lloc.
Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci... i els
avantatges de tenir desavantatges.
Un espectacle al voltant de les
altres capacitats i les coses que no
es diuen... que acaben surant a la
superfície.

AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA
Xerrada: Dones i ciència
Dimarts 10 de març a les 19 h
A càrrec de Mireia Ortega , llicenciada en bioquímica, doctora en
biomedicina, divulgadora i conferenciant.
Activitat gratuïta. Cal fer inscripció.
Aforament limitat.
Per a més informació consultar
llibret de tallers o els nostre web
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De Pel·lícula: DONES
DARRERA LA CÀMERA
Dijous 30 de gener. La llibreria
Dijous 27 de febrer. Yuli
Dijous 26 de març. Carmen y Lola
Projeccions a les 19:30 h
Xerrades a les 18:15 h
Per a més informació consultar
apartat DE PEL·ÍCULA o el
nostre web

Exposició (espai OFF): A Barcelona fem urbanisme de gènere
Del 2 al 21 de març
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona
Des d’una visió inclusiva, aquest
urbanisme treballa per integrar
les necessitats de totes les
persones, i, a la vegada, busca
eliminar les desigualtats existents
en l’espai públic.

PROCEDIMENT DE RESERVA D’ENTRADA
Les entrades per les activitats es podran reservar EN LÍNIA o 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 10 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.

