
Setembre, octubre, novembre i desembre

ACTIVITATS 
CULTURALS 
TARDOR 2020

Centre Cívic Cotxeres Borrell

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://cotxeresborrell.net/


Es podrà reservar a partir d’una setmana 
abans de l’activitat:
Online al nostre web cotxeresborrell.net 
Telefònicament al 93 324 83 50
Es podrà confirmar l’arribada/assistència a par-
tir d’una hora abans i fins 10 minuts abans de 
l’inici de l’activitat. En el cas de les reserves 
que no s’hagin confirmat, s’oferiran a les 
persones inscrites a la llista d’espera. En el 
cas de no poder gaudir de la reserva, preguem 
aviseu amb antelació trucant al mateix telèfon. 
Aforament reduït respectant la distància de 
seguretat. Seients no numerats. Es prega pun-
tualitat. No es permetrà l’accés un cop iniciat 
l’espectacle, concert o pel·lícula.

PROCEDIMENT DE RESERVA

Activitat que pertany al cicle Barcelona 
Districte Cultural (més info al web)BDC

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE
https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca


MESURES SANITÀRIES

Us compartim les mesures de prevenció que 
haureu de seguir per poder assistir a les activi-
tats del centre. Us demanem la vostra col·la-
boració per lluitar contra la covid. La partici-
pació de tots/es és necessària per poder donar 
compliment en tot moment a les mesures de 
seguretat que vinguin marcades per les dife-
rents administracions per tal de combatre la 
pandèmia. 

Es prega arribar amb antelació per 
poder fer una entrada esglaonada 
seguint les indicacions del personal 
d’acomodació.
Els/les primers/es a entrar seran les 
persones amb mobilitat reduïda, les 
embarassades i altres casos especial-
ment sensibles.
Caldrà respectar en tot moment la dis-
tància de seguretat, utilitzar masca-
reta i netejar les mans amb gel hi-
droalcohòlic a l’entrar en el centre.
La informació sobre la programació 
cultural s’ha de consultar al web.



Ús de 
mascareta

Desinfecció  
dels 
espais

Ventilació 
després de 
cada ús

MESURES SANITÀRIES

Dispensador 
de gel 
hidroalcohòlic

Aforament 
controlat

Manteniment 
de la distància 
de seguretat

Es recomana portar el resguard de re-
serva en línia descarregat al mòbil. En 
el cas de reserves telefòniques i pre-
sencials caldrà passar pel punt d’infor-
mació per confirmar la vostra arribada / 
assistència a l’activitat. 

Mesures de seguretat:



COTXERES A ESCENA

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

BDC

 http://cotxeresborrell.net/cotxeres-a-escena/
http://cotxeresborrell.net/cotxeres-a-escena/


EL MAL MORIR 
CIA. FIL VERMELL

Dijous 10 de setembre a les 19 h  
Drama 

Al David li han diagnosticat una malaltia. Una 
de les xungues. Fart dels tractaments i sen-
se la seguretat que la seva situació millori, ha 
decidit engegar-ho tot i passar els seus últims 
dies fent el que més li agrada en aquest món: 
llegir còmics i afartar-se a Donuts. Què faries 
amb els teus últims dies, si fos l’última oportu-
nitat per posar ordre a la teva vida?



AER 
LAIA SANTANACH

Dimecres 23 de setembre a les 19 h  
Dansa contemporània 

Àer és una peça de dansa contemporània i mú-
sica electrònica que replanteja la dansa tradici-
onal 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.



RAMON 
COMPANYIA EÒLIA 

Divendres 23 d’octubre a les 19 h  
A partir de 14 anys 

El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, 
mentre busca pis, s’instal·la a l’habitació d’ado-
lescent de casa dels seus pares. Allà retroba la 
guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassettes 
que el transporten als anys 90. 
Des de la seguretat de la seva habitació, reme-
mora el seu passat, però el que no s’imagina 
és que, en el present més immediat, la seva 
vida està a punt de canviar i convertir-se en 
una autèntica muntanya russa.



OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS 
ÒPERA DE BUTXACA & NOVA CREACIÓ 

Divendres 20 de novembre a les 19 h  

Ocaña va ser un artista autènticament inclassi-
ficable. Va irrompre com a performer dècades 
abans que ningú de nosaltres sabés què volia 
dir fer una performance. A través de les seves 
intervencions artístiques, el pintor naïf va esde-
venir un activista pioner dels drets LGTBI molt 
abans que entenguéssim el significat d’aques-
tes sigles. Ocaña, el precursor de tota una ma-
nera de viure i d’entendre el món, torna a Bar-
celona per explicar de nou la seva història.



RUTES MUSICALS: VEUS EN FEMENÍ

Programació estable de música a l’Espai 
Escènic Tísner. Concerts gratuïts. Cal 
reservar entrada. Aforament limitat.
Més informació al web.

BDC

http://cotxeresborrell.net/rutes-musicals/


UNA, CORDES I VEU

Dijous 17 de setembre a les 19 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, Vene-
çuela, Espanya i composicions pròpies en una 
homogeneïtat que respira a la diversitat feme-
nina i la sorpresa, donant espai a la frescor i la 
improvisació.



KOKO-JEAN & THE TONICS 
FEATURING DANI NEL·LO

Dijous 15 d’octubre a les 19 h 

Miss Koko-Jean, l’explosiva cantant de soul 
reconeguda pel seus 10 anys de carrera amb 
el seu anterior grup de rhythm and soul The 
Excitements, torna amb nova munició, The To-
nics! Amb ells ha grabat Hairwhip (Do The Do), 
un EP de quatre temes elegantment produït 
pel Dani Nel·lo que també els acompanyarà en 
aquest directe com a saxofonista convidat.



MAGALÍ SARE & MANEL FORTIÀ

Dijous 12 de novembre a les 19 h 

Veu i contrabaix s’uneixen i interactuen dalt de 
l’escenari creant una sonoritat crua i despu-
llada que juntament amb altres elements com 
el cajón o percussions menors creen una at-
mosfera càlida per a cada cançó. L’espectacle 
esdevé un joc constant: l’experimentació i la 
improvisació lliure.



MÉLODIE GIMARD 
NUMEN

Dijous 3 de desembre a les 19 h 

Numen és un projecte interdisciplinari que re-
presenta la llibertat d’expressió d’una artista 
jove des de la influència del flamenco. A través 
de l’espectacle, Mélodie Gimard tradueix en la 
música els diferents númens que l’han inspirat, 
sempre tenint en compte la tradició flamenca i 
el seu llenguatge vistos des d’un angle nou de 
manera espontània i transgressora.



CINEMA

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia. 
Aforament limitat. 



CARMEN Y LOLA

Dijous 19  de novembre a les 19 h  
Dir. Arantxa Echevarria (2018). Durada: 103′
Pel·lícula en VOS. A l’Espai Escènic Tísner.

Xerrada/col·loqui a les 18 h: “Carmen y Lola”, 
una història que reflecteix o reprodueix?  
A càrrec d’Elena Longares, activista lesbiana i 
LGTBI. Membre de LesBicat.

Carmen és una adolescent gitana que viu a 
l’extraradi de Madrid i està destinada a viure 
una vida que es repeteix generació darrera ge-
neració. Un dia coneix a la Lola, una gitana poc 
comuna que somnia amb anar a la universitat. 
Guanyadora de 2 premis Goya entre d’altres.

DE PEL·LÍCULA:  
DONES DARRERE LA CÀMERA

Més informació al web.

http://cotxeresborrell.net/de-pel%c2%b7licula/


WOLF CHILDREN

Dimecres 16 de setembre a les 18 h
Dir: Mamoru Hosoda (2012). Durada: 117’
A partir de 8 anys

ZOG, DRACS, HEROÏNES

Dimecres 30 setembre a les 18 h 
Dir: Daniel Snaddon (2018). Durada: 57’  
A partir de 4 anys

EL PETIT CINECLUB 

Més informació al web.
BDC

http://cotxeresborrell.net/petit-cineclub/


ZIBILA I EL PODER DE LES RATLLES

Divendres 30 d’octubre a les 18 h 
Durada: 55’. A partir de 3 anys

SOLAN & ERI 

Divendres 27 de novembre a les 18 h 
Dir: Rasmus A. Sivertsen ( 2018). Durada: 80’ 
A partir de 5 anys



JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI 

Divendres 18 de desembre a les 18 h 
Dir: Edmunds Jansons. Durada: 70’
A partir de 7 anys



ESPECTACLES FAMILIARS

Espectacles dirigits a públic familiar, a l’Espai 
Escènic Tísner. Entrada gratuïta. Cal reservar 
entrada. Aforament limitat. 
Més informació al web.

BDC

http://cotxeresborrell.net/espectacles-familiars/
http://cotxeresborrell.net/espectacles-familiars/


EL SILENCI D’HAMELÍN 
CIA. FARRÉS BROTHERS

Dissabte 18 de setembre a les 17.30h  
Teatre amb titelles. A partir de 5 anys
Espectacle adaptat per infants no oients 
(llengua de signes)

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.



JOJO 
CIA. YTUQUEPINTAS

Divendres 9 d’octubre a les 17.30h  
Titelles i sorra. A partir de 4 anys

JOJO, és una preciosa proposta escènica de 
poesia visual, sense text. La companyia ha 
escollit el nom de JOJO en memòria al primer 
orangutan que va ser alliberat de la captivitat, 
cosa que va suposar l’inici del projecte internaci-
onal Animal Rescue, una organització no gover-
namental que treballa per salvar els animals del 
patiment que representa viure en captivitat, en 
promou la rehabilitació i, sempre que sigui pos-
sible, els reintrodueix en el seu hàbitat natural.



EXPOSICIONS

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

http://cotxeresborrell.net/exposicions-2/
http://cotxeresborrell.net/exposicions-2/


FLORS ANNA CASADEVALL SAYERAS

7 de setembre al 6 d’octubre
Pintura i dibuix

“FLORS” és el tema de les últimes obres de 
l’Anna Casadevall Sayeras (1990), que reco-
neix el seu camí d’aprenentatge i inspiració en 
el món vegetal. L’exposició mostra tres sèries 
de pintures i dibuixos que a través de diferents 
tècniques fan referència als sistemes verds: al 
moviment de les plantes, a la seva morfologia 
i al seu ordre temporal. combina diferents ma-
terials que donen com a resultat peces úniques 
amb un llenguatge singular i poètic que et porta 
cap a la seva visió de la mar.

SALA D’EXPOSICIONS

http://cotxeresborrell.net/exposicions-2/


LA MAR SALADA TUCHO BERGERET 

Del 16 d’octubre al 3 de novembre
Construccions en fusta i materials reciclats

L’artista presenta diferents models de vaixells 
que construeix des del seu imaginari, combina 
diferents materials que donen com a resultat pe-
ces úniques amb un llenguatge singular i poètic 
que et porta cap a la seva visió de la mar.



VENTURA ANNA JORNET PUIG

10 de novembre al 7 de desembre
Fotografia

Ventura parteix de l’obsessió per un diari i una 
sèrie de cartes que l’avi de l’artista va escriure 
entre els anys 1937 i 1942. S’erigeix en l’intent 
de comprendre el seu avi des d’una maduresa 
i des de la impossibilitat de separar-se emocio-
nalment dels seus relats.



MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA DE 
L’EIXAMPLE “AQUÍ ES JUGA!”  

16, 17, 18 i 21 de desembre de 16.30 a 19.30 h
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener 
d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h 
24 i 31 de desembre i 5 de gener d’ 11 a 13.30 h
Preus:1.20 € infant i sessió

Els Casals Infantils de l’Eixample s’omplen de 
jocs i joguines perquè les famílies amb infants 
de 0 a 12 anys disposin d’un espai on poder 
compartir una estona de joc, tot descobrint i ex-
perimentant les últimes novetats lúdiques així 
com dels jocs més clàssics.



ERRE Q ERRE  
ASSOCIACIÓ UPCYCLING BARCELONA

Del 22 de setembre al 27 de novembre 
Fotografia

Upcycling Barcelona té la voluntat de consci-
enciar sobre la petjada ambiental de la moda, 
fomentar un consum responsable que eviti el 
malbaratament de molts productes que podri-
en reciclar-se, i promoure noves tendències de 
moda alternativa, ja emergents, basades en la 
reutilització.

ESPAI OFF



XERRADES

Activitats gratuïtes. Cal reservar. 
Aforament limitat.
Per a més informació consultar la programació 
de tallers culturals de tardor.

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=2&t=CE&f=18


EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

VIÒLENCIES SEXUALS, IGUALTAT 
DE GÈNERE I PREVENCIÓ 

A càrrec de Ana Sánchez Mula d’AADAS, 
Associació d’Assistència a Dones Agredides 
Sexualment

Violències patriarcals 
Dimarts 27 d’octubre a les 18.30 h

Consentiment sexual i límits 
Dimarts 10 de novembre a les 18.30 h



SALUT 

A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada 
en bioquímica, doctora en biomedicina, 
divulgadora i conferenciant. 

Alimentació sana per la tardor
A càrrec de MyGranChef, educación nutricional
Dimarts 13 d’octubre  a les 19 h

El sistema immunitari, què és i com 
funciona? 
Dimarts 17 de novembre a les 19 h



ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER, 
CASAL INFANTIL I  
ESPAI DE 0 A 3 - INFANTS EN FAMÍLIA



ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER

L’Escola 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. 
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz



Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys  
Dilluns, 17.30 a 18.30 h. 26.25 € al mes
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys. 1r, 2n i 3r
Dijous, 17.30 a 18.30 h. 26,25 € al mes 
Teloners/es:  9 a 12 anys. 4rt, 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 a 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

Renovacions: de l’1 al 10 de setembre
Inscripcions: a partir del 14 de setembre
Reunió informativa: dilluns 28 de setembre a 
les 19.30h 
Inici del curs: setmana del 5 d’octubre
Inscripcions obertes fins exhaurir places

Mesures preventives específiques de l’Escola
En cas de força major derivada de la crisi sanitària i/o 
perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el 
desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a 
de forma presencial (donat que aquesta circumstància 
pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà 
adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar 
en format virtual, i es reserva el dret a canviar el pro-
fessorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta 
variació no suposarà que l’activitat es consideri cancel-
lada o suspesa.



CASAL INFANTIL

Espai de lleure on el joc i la joguina esdevenen 
el mitjà per aprendre, experimentar i compartir 
en un ambient acollidor. 
Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a di-
jous de 16.30 a 19.30 h
Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Ludoteca familiar de 4 a 12 anys:  
el 1r dimecres i dijous de cada mes només per 
famílies inscrites al casal.
Quota trimestral: 25 €
Inscripcions: a partir del 7 de setembre
Grup A: dilluns i dimecres
Grup B: dimarts i dijous
Inici i fi del Casal: de 21 de setembre a l’11 de 
desembre 
Aforament limitat. Per a més informació 
consultar el díptic de Casal infantil.



DE 0 A 3 – INFANTS EN FAMÍLIA

Espai de trobada i interrelació  en el que les 
famílies poden compartir l’experiència de la cri-
ança en un entorn educatiu i lúdic amb materi-
als especialitzats i suport professional.
Dimarts o dijous de 10 a 12 h
Renovacions: a partir del 7 de setembre 
Noves inscripcions: a partir del 14 de setembre 
Inici: dimarts 22 de setembre
Preu: 44,44€ (11 sessions) 
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i mo-
noparentals
Cessions d’espai a grups de famílies organit-
zades



ALTRES SERVEIS

CESSIÓ D’ESPAIS

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

PUNT D’INFORMACIÓ 

Informació general del centre, dels recursos del 
Districte i de la ciutat 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h



ADREÇA

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
IG @culturacotxeresborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

http://cotxeresborrell.net/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Viladomat,+2,+8,+08015+Barcelona/@41.3755747,2.1607462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a26731923cc9:0x72f97c68faeb0ad6!8m2!3d41.3755747!4d2.1629349
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
https://www.facebook.com/cccotxeresborrell
https://twitter.com/cccborrell?lang=ca
https://www.instagram.com/culturacotxeresborrell/


Metro Poble Sec

Carrer Blasco de Garay
Avinguda Paral·lel
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro Sant Antoni

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2

CENTRE CÍVIC  
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MAPA
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