ACTIVITATS
CULTURALS
PRIMAVERA
Abril, maig i juny del 2022

Cotxeres Borrell

Centre Cívic Cotxeres Borrell

PROCEDIMENT DE RESERVA

COTXERES A ESCENA
RUTES MUSICALS: VEUS EN FEMENÍ
SANT ANTONI CLÀSSICS
EL PETIT CINECLUB
ESPECTACLES FAMILIARS
EXPOSICIONS
CONFERÈNCIES
FESTIVAL LA TROIANA
CICLE VIDES A L’AIRE
ESCOLA TÍSNER, CASAL INFANTIL I 0 A 3

ALTRES SERVEIS
DADES DE CONTACTE

PROCEDIMENT DE RESERVA
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 partir 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.
Seients no numerats. Es prega puntualitat. No
es permetrà l’accés un cop iniciat l’espectacle,
concert o pel·lícula.

BDC

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

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

WATCHA
CIA. KATHIA PERICH
Divendres 13 de maig a les 19 h
Watcha:
1. Col·loquial, Xile [persona] Que no té parella
o està mal aparellat.
2. Col·loquial despectiu, Con Sud [nena] Que
ha estat abandonada pels seus pares després
de néixer.
3. Malsonant despectiu, Argentina [persona]
Que és mesquina i menyspreable.
Els marges, la solitud, la invisibilitat i un carro de supermercat que càrrega i (ens) conté.
Aquesta cerca neix a reconèixer l’univers intern
de la marginalitat, l’exclusió, i la necessitat de
les relacions en el viure.

GOOSEBUMPS CIA. UNAIUNA
Divendres 10 de juny a les 19 h
Quan la música i el llum s’encenen, el cos es
comença a moure de forma inevitable, amb l’objectiu d’alliberar endorfines. És la fórmula per
trobar el plaer, un anhel de transcendència mitjançant un camí d’introspecció que va lligat a un
moviment instintiu i sensorial, una evocació de
benestar, captada i generada pels músculs, pels
ossos, per la pell, i evidentment, per la ment.

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.

ALISON DARWIN
FICCIÓN Y REALIDAD
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Dijous 21 d’abril a les 19 h
Indie rock
Alison Darwin presenta el seu primer llarg “Ficción y Realidad”, un mostrari d’indie rock vitalista amb molt sentiment influenciat per l’entorn
personal i social. Es tracta d’un espectacle
orgànic i enèrgic, on el trío mostrarà la seva
proposta dinàmica i eclèctica sobre l’escenari,
amb moments per ballar i saltar i moments més
íntims i emotius.

ST. ANTONI CLÀSSICS: TUTTO ÒPERA
A l’Espai Escènic Tísner. Concerts gratuïts.
Cal reservar entrada. Aforament limitat.
Més informació al web.

UN VIATGE PER L’ÒPERA
Dimecres 25 de maig a les 19 h
Mezzosoprano: Mar Esteve Rodrigo
Piano: Guillem García
Un recorregut per part de la història de l’òpera
des del segle XVII al XX. Un recull de les àries
més emblemàtiques de cada època: des de
Monteverdi fins a Straus, passant per Mozart,
Rossini, Bellini i molts més.

PUR TI MIRO TRIO IL CANTO
Dimecres 15 de juny a les 19 h
Duets per a dues sopranos
Sopranos: Laia Camps i Maria Teresa Vert
Piano: Daniel García
Pur ti miro és un programa de duets per a dos
sopranos i piano. Un recorregut històric des de
Monteverdi, passant pels duets de l’òpera Così
fan tutte de W. A. Mozart, sense oblidar un dels
duos per a dues veus femenines més famós de
la història de la música: el duo de les flors de
l’òpera Lakme. Acabarem el concert amb una
obra de nova creació de Martínez Colás. Un recital per gaudir de l’amalgama de les dues veus
femenines amb l’acompanyament de piano.

MOZART I ROSSINI
Dimecres 29 de juny a les 19 h
Mezzosoprano: Mar Esteve Rodrigo
Piano: Guillem García
Un recorregut per part de la història de l’òpera
des del segle XVII al XX. Un recull de les àries
més emblemàtiques de cada època: passant
per Mozart I Rossini. Actualment i molt freqüentment comparteixen programacions als teatres més prestigiosos arreu del món. Us presentem un recull d’àries de les seves òperes
més emblemàtiques.

EL PETIT CINECLUB
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia.
Aforament limitat.
Més informació al web.
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3 CURTMETRATGES
Divendres 22 d’abril a les 18 h
3 curtmetratges, 47 minuts
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Anem a caçar un ós
Joanna Harrison, Robin Shaw, Anglaterra,
2016, 30’
Has anat mai a caçar un ós ben gros? Cinc
germans aprofiten que els seus pares marxen
de casa per sortir a l’aventura!

Càries Màgiques
Uzzi y Lotta Geffenblad, Suècia, 2015, 7’
En Topets i en Taquetes passen el dia menjant
dolços: un bombó farcit de xocolata, caramels,
piruletes que pinten la llengua… però què
passarà amb les seves dentetes?

Aston i els regals
Uzzi i Lotta Geffenblad, Suècia, 2012, 9’
A l’Aston li agrada molt regalar coses a la
seva mare i al seu pare, tant que no pot evitar
embolicar tots els objectes que troba per casa.

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

ALMA
CIA. LABÚ TEATRE
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Divendres 1 d’abril a les 18 h
Teatre. A partir de 2 anys. 40 minuts
Alma és un viatge poètic i sensorial a través de
les quatre estacions de l’any, cada una amb una
ànima pròpia que prendrà forma a través dels
objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista. Alma és un espectacle per a la primera
infància de petit format, basat en el teatre d’objectes i el moviment. Els més petits gaudeixen
d’una proposta amb materials naturals, divertida
i alhora poètica, que parla del pas del temps.

PETJADES
CIA. LABÚ TEATRE
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Divendres 20 de maig a les 18 h
Dansa i música en directe
Dansa: Francesca Salcedo Piano:Víctor Oller
Durada: 35 minuts Edat: de 4 a 9 anys
Tots els animals del planeta deixen petjades en
moure’s. Petjades més profundes, petjades més
suaus, alguns fins i tot només un rastre. Les petjades són moviment, i el moviment és vida.

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

ADMIRA, MIRADA I DRAMA
ELSA NATTORIO
Del 19 d’abril al 21 de maig
Pintura
Admira, mirada i drama. Tres paraules formades a partir de les mateixes lletres defineixen
aquesta exposició i simbolitzen la seva naturalesa canviant i ambigua. El temps s’atura mentre l’artista crea i, a partir del seu art, intenta representar el pas del temps. D’aquí es desprèn
l’essència melangiosa de les seves pintures
atemporals, sovint al voltant de col·lectius vulnerables.
Elsa Nattorio és el pseudònim de l’artista darrere del concepte “Admira, mirada i drama”.
G.C.V. (1979) Gerard Costa Villà.

ANDREA MARTIN
Del 31 de maig al 2 de juliol
Acrílic fluid i oli
Les col·leccions de l’Andrea estan basades en
un conjunt de pintures abstractes, que conviden a l’espectador/a a transportar-se a un món
sensorial, de misteri i màgia, mitjançant el color
i la llum. Mostrarà diferents col·leccions a l’exposició, la seva inspiració prové de la natura, la
felicitat, la geometria...

CONFERÈNCIES
Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.
Més informació al web
cotxeresborrell.net/conferencies

CICLE: RECICLATGE I SOSTENIBILITAT
MODA ÈTICA I UPCYCLING
Dimarts 10 de maig a les 18.30 h
A càrrec de Repara’t als municipis
Parlarem de la indústria de la moda i el seu impacte ambiental i humà, i veurem alternatives
de consum més sostenibles i ètiques. Qüestionarem els principis de l’anomenada “fast fashion” i exposarem mesures que podem prendre
a casa per reduir l’impacte ambiental associat
a la roba.

QUÈ ÉS EL RESIDU ZERO?
Dimarts 24 de maig a les 18.30 h
A càrrec de Zero Waste BCN
T’interessaria dur un estil de vida més sostenible i ètic? Aprèn trucs per generar menys residus en tots els àmbits de casa i del teu dia a dia.

CICLE: JUNY MUSICAL
MÚSICA I CERVELL
Dimarts 7 de juny a les 18.30 h
A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada
en bioquímica, doctora en biomedicina,
divulgadora i conferenciant.
Tan sols unes notes conegudes, una cançó lenta o una cançó ràpida … La música té múltiples
efectes en el nostre cervell, però també en la
resta del cos. En aquesta conferència veurem
que molts d’aquests efectes són beneficiosos
pel nostre organisme, ja siguem infants, adultes o ancians.

MIRADES SOBRE TETE MONTOLIU
Dimarts 21 de juny a les 19 h
A càrrec de Martí Farré, periodista i crític musical
Amb motiu del Dia internacional de la Música

Fotografia (cc) Brian McMillen

Vint-i-cinc anys després de la mort del jazzman
Tete Montoliu, la seva importància i reconeixement internacional no fan més que créixer.
Farem un recorregut per la seva vida i coneixerem algunes de les seves sucoses anècdotes
tot escoltant algunes de les seves peces més
representatives.

FESTIVAL LA TROIANA
Reserva d’entrades a través de la
pàgina web calabria66.net

Com cada any, excepte el passat, al barri
dediquem un mes per a que els nostres veïns i
la gent d’arreu puguin veure i gaudir de la feina
feta per aquelles companyies que assagen a
Sant Antoni.
La darrera edició va estar molt afectada per
les condicions canviants de la pandèmia,
especialment per les afectacions al procés
creatiu i d’assaig.
Enguany, en aquesta 5a edició, havent pogut
gaudir d’unes condicions més favorables per
a la tasca teatral, proposem un programa
de tretze representacions repartides en els
diferents equipaments del barri.

RESERVOIR DOGS THE XOSPIELERINS
Divendres 6 de maig a les 21h
Durada: 75 minuts. Edat: a partir de 16 anys
Una obra basada en la pel·lícula Reservoir
Dogs, que parteix del repte de convertir al format teatral un dels grans clàssics de Quentin
Tarantino.
L’obra, com la pel·lícula, ens explica la història
d’un atracament fallit que duu a terme una banda organitzada de delinqüents professionals,
però amb una missió que, en aquesta ocasió,
no arribarà a bon port.
Assistirem als recels i tensions entre els delinqüents al magatzem on s’amaguen després del
desastre i també veurem com es va preparar la
missió, en la fase prèvia, o moments de corredisses i fugides volant en mà immediatament
posteriors al robatori.
Tot explicat amb un relat que, com en el cas de
la pel·lícula, no és lineal ni cronològic, sinó que
va endavant i enrere contínuament per mantenir la tensió de principi a fi.

QUAN SOC DOLENTA... SOC MILLOR!
SICALÍPTICS TEATRE
Dissabte 7 de maig a les 19 h
Durada: 90 minuts. Edat: a partir de 16 anys
Dues amigues actrius, disposades a tot per tal
de triomfar. Un famós productor de televisió
assetjat pels deutes amb la màfia. Un estudiant
universitari que es vol reinventar com a taxista.
Un guia turístic amb un passat tèrbol. Una portera molt religiosa però amb un passat ocult.
Un bibliotecari reprimit a la recerca de fortuna,
i un gai romàntic a la recerca de l’amor... o de
sexe mentrestant.
El destí entrellaçarà les seves vides enmig de
la sabana africana. O és cosa dels Àngels?

CICLE VIDES A L’AIRE
Cicle d’activitats sobre la bicicleta i els VMP
Activitats gratuïtes. Places
limitades. Cal inscripció prèvia.

RUTA CICLISTA GUIADA. ELS PATIS
DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Divendres 27 de maig a les 17.30 h
A càrrec de Bici Cultura Bcn
Ildefons Cerdà va projectar l’Eixample de Barcelona el 1859 i des de llavors aquesta part central
de la ciutat s’ha transformat molt. La ruta guiada
ciclista pretén mostrar com han evolucionat els
seus diferents barris i quina personalitat pròpia tenen. Les aturades, per a fer explicacions, es faran
a l’interior dels patis d’illa, que actualment s’utilitzen com espais públics. A la vegada ens permetrà
veure com va canviant, amb el temps, la concepció dels mateixos patis.
Cal que portis la teva bicicleta.

KALABAZI JESSICA ARPIN
Diumenge 29 de maig a les 18 h
Clown i bicicleta acrobàtica. Públic Familiar.
Espectacle camí amic. No cal inscripció prèvia.
Lloc: Ronda Sant Antoni amb carrer Urgell
Una jove ho té tot preparat per casar-se, però…
li falta el marit! Selecciona dos voluntaris i els
hi fa passar una sèrie de proves per escollir el
millor candidat mentre ella intenta enamorar-los
amb les seves acrobàcies i poesia cantada.

BICICLETES VS COTXES
Dijous 2 de juny a les 19h
Director: Fredrik Gertten. Any: 2015. V.O.S
Durada: 91 minuts. A l’Espai Escènic Tísner
El món està immers en una gran crisi global
que tard o d’hora s’haurà d’afrontar: el canvi
climàtic, l’esgotament dels recursos fòssils, la
contaminació urbana i dels oceans. La bicicleta s’erigeix com una poderosa eina pel canvi,
però la indústria automobilística inverteix milions de dòlars cada any per afavorir els seus
negocis.Bicicletes vs. Cotxes ens presenta
diversos activistes i pensadors que lluiten per
aconseguir ciutats més sostenibles. Es neguen
a deixar d’anar amb bicicleta, tot i l’augment
del nombre de morts en accidents de trànsit.

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. 4t, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h. 39,90 € al mes
Inici de classes setmana del 4 d’abril
Inscripcions obertes fins a exhaurir places
Renovacions pel curs 2022/2023
a partir de l’1 de juny

ESCOLA TÍSNER D’ESTIU 2022
Del 27 de juny al 22 de juliol
L’Escola Tísner d’arts escèniques ofereix a
l’estiu un casal artístic on es treballen tècniques
d’interpretació, veu i cant, cos i moviment.
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Preu per setmana: 81,80 €
Inscripcions a partir del 25 d’abril presencialment al centre cívic. Places limitades!
Petits/es artistes A: de 4 a 6 anys (P3, P4, P5)*
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys (1r a 4t)
Teloners/es: de 10 a 13 anys (5è, 6è i 1r ESO)
Debutants: de 14 a 17 anys (2n a 4t ESO i Batx.)
* Activitat per a infants amb 4 anys fets.

Més informació al díptic específic

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

Els nens i les nenes seran 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 qualificades 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 participació en diverses propostes compartides amb els vostres infants.

Casal Infantil de 4 a 12 anys: de dilluns a
dijous de 16.30 a 19.30 h
Quota trimestral: 25,78 €
Renovacions: del 14 al 24 de març
Inscripcions: a partir del 25 de març
Inici: divendres 1 d’abril
Aforament limitat

Tarifa reduïda del 15% per a famílies nombroses i
monoparentals

Ludoteca familiar Petita infància 0-3: divendres
Abonament 5 sessions: 15,47 €
Abonament 10 sessions: 30,93 €
Tiquet esporàdic: 3,87 €
Ludoteca familiar de 4 a 12 anys: última
setmana de mes
Tiquet esporàdic: 3,87 €
Per a més informació consultar el web del
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 criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials especialitzats i suport professional.
Grup A: dimarts de 10 a 12 h
Grup B: dijous de 10 a 12 h
Renovacions: del 14 al 24 de març
Noves inscripcions: a partir del 25 de març
Inici: dimarts 5 d’abril
Quota trimestral: 41,60€ trimestre (10 sessions)
Tarifa reduïda del 15% per a famílies nombroses i
monoparentals

Cessions d’espai a grups de famílies organitzades
Per a més informació consultar al web del
Casal infantil.

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

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 @cccotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques
HORARI
De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

MAPA
Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec
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Carrer Marqués de C. Sagrado

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

