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


Es podrà reservar a partir d’una setmana 
abans de l’activitat:
En línia 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.

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


DE DOL (UN HAMLET AVUI)

Divendres 15 de gener a les 19 h  
Monòleg 

El dia de l’aniversari de Hamlet d’aquest any hi 
haurà dues absències importants, el pare i la 
mare. El monòleg interior que passa com una 
anovulació per damunt del públic, ens portarà a 
recórrer la vida d’un home que podria ser qual-
sevol de nosaltres. Un heroi del S.XXI que no 
sap que ho és. Un valent que s’arrisca a mirar 
la veritat. Obra poètica i amb humor, que sense 
aquests ingredients hi ha tràngols impossibles 
d’empassar. Aquesta peça està escrita amb vo-
cació d’inclusió de gènere.



AMY AND THE ORPHANS 
CIA. LA NIÑA BONITA

Divendres 12 de febrer a les 19 h  
Teatre 

Qui és més orfe: qui ha perdut el pare o qui 
no ha sabut trobar mai els seus sentiments? 
Qui és més orfe: qui abandona o qui és aban-
donat? L’Amy és abandonada, una altra cosa 
és que se senti orfe. L’Amy no és exactament 
igual que els altres, però no li fa cap falta. Pa-
teix la síndrome de Down, i aquesta és la raó 
per la qual els seus pares la van abandonar en 
un centre, una pràctica que era habitual als Es-
tats Units de la dècada dels anys setanta. Ara, 
molts anys després, els seus germans, que mai 
se n’han ocupat ni se n’han preocupat, la van a 
visitar perquè se senten obligats a comunicar-li 
que és orfe, però en el viatge en cotxe que em-
prenen tots tres, juntament amb la cuidadora 
de l’Amy, cap al karaoke on s’ha de celebrar el 
funeral del pare, els germans aniran descobrint 
que no és l’Amy qui necessita la seva ajuda, 
que potser són ells els que no han après a viu-
re, a acceptar tot allò que la vida els hi ha rega-
lat ni tot allò que els ha pres.

BDC



CRIT MUT 
CIA. LOS ESPEJOS SON PARA MIRARSE 

Divendres 30 d’abril a les 19 h  
Teatre. A partir de 12 anys 
Guanyadora del 3r Premi de la 3a Convocatòria 
del Laboratori d’Arts Escèniques Tísner

Tres dones, dues èpoques, entrellaçades per 
qüestionar la violència, la maternitat i la infàn-
cia. Una nena (anys 70) pren com a referent a 
Ulrike Meinhof, periodista alemanya que veu 
la violència contra l’Estat com única via per a 
ser escoltada per aquest, una rodamón (anys 
20, segle XXI) decideix viure al carrer per a ser 
realment lliure. Amb una escenografia mòbil 
sobre la qual es projecten videocreacions que 
reflecteixen la imaginació de les protagonistes, 
altres personatges o documents històrics.



ANUL·LACIÓ DE LA 5A CONVOCATÒRIA 
LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER 

Febrer 2021 

Per motius de la situació actual provocada pel 
COVID19 es posposa la convocatòria del labo-
ratori Tísner de l’any 2021.  
Com a conseqüència de tots aquests mesos 
sense activitat, hem de donar cabuda a les 
companyies i artistes que havien guanyat els 
premis i que no han pogut fer ús dels espais 
per preparar i poder presentar els seus projec-
tes. No podem assumir més residències artísti-
ques al llarg del 2021. Esperem poder tornar a 
fer la convocatòria a l’any 2022.  
Seguirem treballant per donar suport a la cul-
tura i ser una plataforma per als artistes i com-
panyies vinculades al sector de les arts escè-
niques, que tinguin un projecte desenvolupat 
però no estrenat.

!



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/


MARIA LA BLANCO

Dijous 18 de febrer a les 19 h

Cantautora perquè ho és. Cantautora perquè 
ho ha lluitat. Nota a nota i cançó a cançó. Can-
tautora és com es defineix a si mateixa Maria 
la Blanco i com ha volgut batejar el seu pri-
mer treball discogràfic que és, evidentment, el 
d’una cantautora que compon lletra i música, 
que parla de les seves emocions, de les seves 
necessitats, dels seus sentiments i de totes 
aquelles coses que la rodegen, que la remouen 
per dins i la fan sentir-se viva.



QUERALT LAHOZ

Dijous 4 de març a les 19 h

1917: l’any que va néixer la seva àvia. 1917: 
el títol del primer treball discogràfic de Queralt 
Lahoz, una dona nascuda a Santa Coloma 
l’any 1991, filla de família granadina, que tro-
ba les seves arrels en la música que escoltava 
amb la seva àvia (el flamenc i la cobla, la can-
çó espanyola i el bolero) i en l’esperit de lliber-
tat que ella va saber encomanar-li, i s’enlaira 
cap a les músiques urbanes i el hip-hop per 
trobar noves sonoritats que connecten amb la 
més rabiosa contemporaneïtat.



CLARA GISPERT

Dijous 8 d’abril a les 19 h 

Jazz, country, pop, hip-hop... Moltes són les 
referències de Clara Gispert, molts els camins 
que ha transitat fins a trobar-ne un que li és 
propi, un que la fa única... I així és la música 
d’aquesta dona, cantant, compositora i lletrista, 
que presenta els seus temes, alguns en català, 
altres en anglès, amb una veu tan rotunda com 
treballada és la seva imatge.



SANT ANTONI CLÀSSICS: TUTTO OPERA

Concerts gratuïts. Cal reservar entrada. 
Aforament limitat.
Més informació al web.

https://cotxeresborrell.net/programacio-cultural/st-antoni-classics/


CANTA DIVA

Dimecres 27 de gener a les 19 h 

Una vida apassionada amb un final tràgic, una 
ambició desmesurada per assolir l’èxit molt car 
d’aconseguir, una vida dedicada a l’òpera. Un 
espectacle per a descobrir la part més íntima 
de la diva per excel·lència del S. XX. Maria Ca-
llas, la gran diva.



BOJOS PER L’ÒPERA

Dimecres 24 de febrer a les 19 h 

Un viatge pel repertori operístic més divertit i 
popular. Protagonitzat per Laia Camps (sopra-
no) i Joan Martínez Colás (tenor) ens interpre-
taran les àries i duos més famosos i divertits 
d’òperes com “El Barber de Sevilla” o “Les No-
ces de Figaro” per a gaudir de l’òpera com mai 
ho has fet abans! 



TRESORS DE LA LÍRICA

Dimecres 17 de març a les 19 h 

Concert de música lírica desde napolitanes 
com el “O sole mio” de Di capua o “Torna a 
Surriento” dels germans De Curtis, passant les 
àries i duos de “La Flauta Màgica” de W. A. Mo-
zart, “Porgy and bess” de G. Gershwin fins a 
música lírica de pel.lícules Cinema Paradiso o 
la Misión.



CINEMA

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia. 
Aforament limitat. 



CARMEN Y LOLA

Dijous 21 de gener 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/


LA RATA PIRATA, I ALTRES 
AVENTURES PER CRÉIXER

Divendres 26 de febrer a les 18 h
Durada: 26 minuts. Edat recomanada: + 3 anys

Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit 
més llaminer de tots! Damunt del seu cavall, 
roba el menjar dels viatgers que troba pel camí, 
fins al dia en què es creua amb algú més astut 
que ell... Un conte de capa i espasa, de lladres 
i galetes. Una fabulosa i divertida història dels 
autors d’El Grúfal, acompanyada de tres curt-
metratges sobre l’aventura de créixer.

EL PETIT CINECLUB 

Més informació al web.
BDC

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


ÀGATA, LA MEVA VEÏNA DETECTIU 

Divendres 12 de març a les 18 h
Durada: 77 minuts. Edat recomanada: + 6 anys

L’Agata Christine, de 10 anys, és una apas-
sionada dels misteris. Tant que ha creat una 
agència de detectius privats al soterrani de la 
casa on s’acaba de mudar amb la seva família. 
El seu primer trencaclosques la portarà a un 
assumpte molt més complicat del que s’espe-
rava… Una aventura detectivesca amb girs de 
guió inesperats, on la protagonista aprendrà a 
veure més enllà de les primeres impressions i 
valorar la importància de l’amistat.



LA MEVA SETMANA EXTRAORDINÀRIA 
AMB LA TESS 

Divendres 23 d’abril a les 18 h
Durada: 82 minuts. Edat recomanada: + 8 anys

En Sam és un nen d’11 anys que està de va-
cances d’estiu amb la seva família. Al llarg 
de la setmana coneixerà a la Tess, una nena 
aventurera i misteriosa que el farà reflexio-
nar sobre el valor de l’amistat i la família. Una 
pel·lícula tendra i captivadora per compartir en 
família, premiada a múltiples festivals internaci-
onals com la Berlinale o el New York Internatio-
nal Film Festival.



ESPECTACLES FAMILIARS

Espectacles dirigits a públic familiar i jove, 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/


KL’AA LA TEVA CANÇÓ

Divendres 26 de març a les 17 h 
i a les 18.30 h (2 passis)  
Escènic/musical.
Durada: 40 minuts. Edat: de 0 a 5 anys

Poc a poc surto del niu, on soc? Qui soc? Amb 
cada so i amb cada pas em vaig fent més jo, em 
vaig construint i alhora puc mirar-te més a tu i 
als altres. Amb la brúixola de la curiositat m’allu-
nyo de casa per descobrir nous indrets i fer el 
meu camí, la meva cançó. KL’AA és un especta-
cle/concert de creació dirigit als més menuts. La 
base de l’espectacle és la veu (tres veus feme-
nines) i el moviment. 



EL PEQUEÑO PONY 
COMPANYIA FLYHARD PRODUCCIONS

Divendres 16 d’abril a les 19 h  
Durada: 65 minuts. Edat: a partir de 12 anys

És normal ser diferent? Ha de ser castigada, la 
diferència? Podem sacrificar la llibertat de ser 
diferents a la tranquil·litat d’estar segurs? Fins 
on hem de defensar la nostra diferència? Fins 
on l’hem de sacrificar per conviure amb norma-
litat? Una motxilla amb els personatges de The 
Little Pony, tendres ponis de llargues pestanyes 
i crins pentinades que vesteixen els colors més 
dolços de l’arc de Sant Martí. Una motxilla rosa. 
La motxilla rosa i dolça que un nen de 10 anys 
porta cada dia a l’escola, la motxilla amb la qual 
dorm, la motxilla a la qual vol abraçar-se. Però 
és un nen. I la motxilla és rosa. 



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/


JUGANT AMB ELS COLORS  
MARIEL CAÑÓN MARCO

Del 12 al 28 de gener
Pintura sobre discos de vinil

L’exposició és una declaració de principis, on la 
pintura esdevé un mitjà per portar llum als dies 
foscos. L’artista diu que pinta per omplir espais 
buits de coses belles, sigui una paret, sigui la 
vida. Des de que va descobrir l’acrílic fluid s’ha 
convertit en la seva eina per expressar sensa-
cions i sentiments.

SALA D’EXPOSICIONS

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


FIGURES SALVATGES 
PETJADES DEL COLONIALISME 
ÁNGEL ALONSO

Del 2 al 25 de febrer
Pintura

Aquesta exposició aborda les influències dels 
temps del colonialisme que han quedat en la 
nostra societat actual. En alguns quadres com 
“El comunicado” es recrea l’actitud imperialista 
del poder i en altres com “Retroceso” apareix 
un policia actual amb casc de conqueridor. 



KETETE EL FILL DE LA SHINDO 
CONTES TRADICIONALS  
ANA NOVELLA

Del 2 al 31 de març 
Pintura

Sembla una frase típica però… Tot va comen-
çar durant el confinament. El món es va aturar 
i jo em vaig acostumar ràpidament, casa meva 
era una còmoda gàbia, em sentia protegida, i 
un vespre em va trucar en Pierre i em va ex-
plicar que tenia una idea, em volia proposar 
d’il·lustrar un conte popular africà, una història 
sensible que recolzés a la dona i d’inclusió. 
Ves-t’ho pensant…, va dir. Al dia següent em 
vaig aixecar amb imatges de poblats i paisat-
ges africans al cap. 
ketete.barcelonarte.com

http://ketete.barcelonarte.com/


CONFERÈNCIES

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

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


CICLE: TRAGÈDIA I ÒPERA, EN FEMENÍ 

A càrrec de Romina Krieger

Carmen de Bizet 
Dijous 25 de febrer a les 19 h

La Traviata de Verdi 
Dijous 11 de març a les 19 h



CICLE: SALUT INTEGRAL 

A càrrec d’Helena Casadevall i Adroher

Dorm bé, viu millor
Dimarts 9 de febrer a les 19 h

Benvinguda menopausa
Dimarts 9 de març 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

Inscripcions obertes fins exhaurir places
Inici del trimestre: setmana de l’11 de gener

Mesures preventives específiques de l’Escola
El centre seguirà les mesures de prevenció i segu-
retat que en cada moment s’estableixin. 
En cas de força major derivada de la crisis sanitària 
actual i/o perquè qualsevol autoritat governamen-
tal 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 ac-
tivitat per a que es pugui realitzar en format virtual, 
i es reserva el dret a canviar el professorat, el ca-
lendari 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 4 de gener
Grup A: dilluns i dimecres
Grup B: dimarts i dijous
Inici: 11 de gener 
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
Noves inscripcions: a partir del 4 de gener 
Inici: dimarts 12 de gener
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

C
arrer C

om
te Borrell

C
arrer Viladom

at

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  
COTXERES BORRELL

MAPA
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