
C
o

tx
er

es
 B

o
rr

el
l

TALLERS 
CULTURALS 
PRIMAVERA

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Abril, maig i juny del 2022

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


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS

ALTRES SERVEIS

DADES DE CONTACTE

ARTS ESCÈNIQUES

GASTRONOMIA

ITINERARIS

CONFERÈNCIES

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

HUMANITATS

DANSA I DIA DE LA DANSA

EXPRESSIÓ

RECURSOS

TALLERS FAMILIARS

ESCOLA TÍSNER, CASAL INFANTIL I DE 0 A 3 



RENOVACIONS per usuaris i usuàries  
d’HIVERN’22 del 7 al 20 de març.

Inscripcions a partir del 21 de març i fins 
exhaurir places.

Inscripcions en línia  
al nostre web cotxeresborrell.net

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
L’import de la inscripció només serà retornat si 
l’organització anul·la el taller per no arribar al 
mínim de places establertes o per altres raons 
tècniques. En el cas que l’usuari/ària no pugui 
realitzar el taller per causes alienes al Centre 
Cívic no es retornarà l’import abonat. No es po-
drà canviar de taller, cedir la plaça a altres per-
sones ni guardar la quota per un altre trimestre. 

INICI DELS TALLERS 
Setmana del 19 d’abril de 2022.  
Excepte aquells on s’indiqui una data diferent.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIONS

https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp
https://inscripcions.cotxeresborrell.net/MiramModular/buscador/buscador.jsp


ARTS ESCÈNIQUES

DEL TEXT A L’ESCENA

Amb Itziar Lember
Dilluns, 17.15 a 18.45 h. Inici 25 d’abril
A l’Espai Escènic Tísner
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Treballarem a partir d’eines i processos creatius 
d’exploració orientats a l’assaig i posada en es-
cena d’una selecció de guions contemporanis.
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CANT MODERN, POP I ROCK

Amb Romina Krieger
Dimarts, 19.45 a 21.15 h, a l’Espai Escènic Tísner
Preu: 71,87 € (9 sessions)

T’apassiona el repertori pop o rock i vols apren-
dre a cantar? Treballarem la respiració, apren-
drem a vocalitzar i trobarem el propi estil. No 
cal tenir coneixements musicals i vocals previs, 
treballarem des de zero. 

INICIACIÓ AL CANT 

Amb Romina Krieger
Dimarts, 18 a 19.30 h, a l’Espai Escènic Tísner
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Proposta dirigida a persones sense experièn-
cia prèvia i que vulguin aprendre les bases del 
cant modern. Es treballarà la respiració diafrag-
màtica i la por escènica. 



INTERPRETACIÓ TEATRAL 

Amb Anna Ponces 
Dimarts de 18.15 a 19.45 h. Inici 26 de març
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Experimenta i descobreix les teves possibilitats 
expressives explorant les bases de la interpretació 
teatral a partir de dinàmiques i improvisacions. 

TREBALL DE PERSONATGE

Amb Anna Ponces
Dimecres de 18.15 a 19.45 h. Inici 27 de març 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Abordarem la feina de creació de personatges 
de manera individual i lúdica, fent servir la im-
provisació, la caracterització i també el treball 
amb text per construir personatges de manera 
expressiva i orgànica.



INICIACIÓ AL TEATRE

Amb Anna Cerveró 
Dijous d’11 a 12.30 h. Inici 28 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Coneix les eines de la interpretació a través de 
jocs i escenes teatrals. Què vol dir això d’actuar? 
Com entrenen els actors i actrius? Si tens curio-
sitat, ganes de jugar, d’experimentar, i fer un tas-
tet de l’art d’interpretar, aquest és el teu taller.

IMPROVISACIÓ TEATRAL

Amb Anna Cerveró 
Dijous de 19.45 a les 21.15 h. Inici 28 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

A través del joc de la improvisació teatral treballa-
rem l’agilitat mental, el treball en equip, l’escolta, 
i com no, la capacitat d’adaptació. Ens ho passa-
rem bé i aprendrem alhora. Vols formar-ne part?



DANSA AFRICANA

Amb Anna Mbengué
Dilluns de 18 a 19.30 h. Inici 25 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Danses enèrgiques, divertides i alliberadores. 
Gaudeix dels ritmes africans i de la seva 
filosofia millorant la coordinació, la forma física 
i augmentant la teva autoestima

DANSA



BURLESQUE

Amb Laura Calveras 
Dilluns de 20.15 a 21.45 h. Inici 25 d’abril 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Muntarem coreografies elegants, sensuals, 
pícares i divertides amb influències del music-hall 
britànic, del vodevil americà i del cabaret francès.

GYPSY ORIENTAL 

Amb Laura “Banyari” 
Dilluns de 19 a 20.30 h. Inici 25 d’abril 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Enriquim la dansa oriental amb l’expressivitat, 
l’alegria i la força de les danses gitanes dels 
Balcans, l’Índia i Turquia.
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FLAMENC CONTEMPORANI

Amb Olga Santín
Dilluns de 19.45 a 21.15 h. Inici 25 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Introducció al flamenc des d’una mirada con-
temporània. Combinarem una base de treball 
corporal des de diferents perspectives amb 
l’estudi de la rítmica flamenca a través del cos, 
el moviment, les palmes i els peus i ens endin-
sarem en pals concrets on anirem descobrint 
els diferents elements que componen l’estruc-
tura d’un ball.



ETNO DANSA 

Amb Laura “Banyari”
Dimarts de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Expressivitat i bellesa que pren com a font di-
ferents danses del món creant un nou llenguat-
ge. Danses perses, orientals, índies i gitanes. 

RITMES LLATINS SENSE PARELLA

Amb Ildefons Vilanova
Dimarts d’11 a 12.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Salsa, merengue, txa-txa-txa, batxata, per ba-
llar sense parella i per a totes les edats.



DANSA CONTEMPORÀNIA

Amb Olga Santín
Dimarts de 20.15 a 21.45 h. Inici 26 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

El taller es basa en establir els fonaments bà-
sic de moviment través de diferents tècniques 
de dansa per afavorir la mobilitat, la percepció 
del cos i de l’espai i l’obertura de les capacitats 
creatives, amb la finalitat de gaudir del plaer de 
moure’ns i d’expressar-nos a través de la dansa.

RUMBA 

Amb Esperanza Rodríguez
Dimecres d’11 a 12.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Gaudeix ballant rumba, deixa’t portar per les 
passes, al teu ritme, coordinant braços, peus, 
cap, mans…. Alegria pel cos.



BROADWAY JAZZ

Amb Laura Calveras 
Dimecres de 20.15 a 21.45 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Ballarem divertides coreografies emulant els 
musicals d’aquesta famosa avinguda de Man-
hattan, mentre treballarem tècnica corporal.

DANSA AFROCONTEMPORÀNIA

Amb Anna Mbengué
Dijous de 18 A 19.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

De fusionar la dansa africana tradicional amb es-
tils i coreografies actuals utilitzades en la dansa 
contemporània, neix la dansa afro-contemporània. 



BOTTY DANCE/ TWERK  

Amb Esmeralda Sánchez
Divendres de 18.30 a 20 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mentre ballem, desbloquejant la nostra zona lum-
bar i prenent consciència corporal centrada en la 
pelvis i malucs, ens acostarem a diferents cultu-
res amb les seves músiques i històries, construint 
un espai segur per treballar la confiança. 

JAZZ-FOSSE

Amb Joseph Romero
Divendres de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Coreografies que es caracteritzen per la seva 
sensualitat, humor i precisió basades en el 
treball de Bob Fosse, reconegut coreògraf 
nord-americà. 



SWING INDIVIDUAL

Amb Laura Calveras 
Dissabte d’11 a 12.15 h
Preu: 59,89 € (9 sessions)

Originari d’USA, és un dels gèneres musicals 
més exitosos dels any 30 per la seva varietat 
de moviments i ritmes. Vine, balla i gaudeix.

BALLET TONO

Amb Laura Calveras 
Dissabte de 12.15 a 13.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mentre millores la postura amb exercicis de pi-
lates, ioga i fitness, treu el teu costat més artís-
tic expressant-te a través dels moviments més 
elegants. 



INTENSIUS 

FLAMENC ÀRAB

Amb Trinidad Colomar
Dissabte 21 de maig de 10 a 14 h
Preu: 21,30 € 

Aprendrem alguns dels ritmes àrabs bàsics i la 
seva influència en els pals flamencs. Desen-
volupant l’escolta, el pols, el compàs i la com-
prensió d’aquests, els seus codis, marcatges 
i desenvolupant a més un treball per palmes, 
acompanyat de vegades amb “cajón flamenco” 
i darbuka en viu. 



FLAMENC ARREL DESCALÇ

Amb Trinidad Colomar
Dissabte 21 de maig de 16 a 20 h
Preu: 21,30 € 

Relació amb la terra, obrint-se davant nostre un 
ventall més gran de possibilitats de moviment 
i expressives. Desenvolupant l’escolta, el pols, 
el ritme, la cadència dins del compàs per pal-
mes i molt, molt de ball. Acompanyament amb 
“cajón flamenco”.

EN MOTIU DEL DIA DE LA DANSA

MOSTRA DE DANSA 

Divendres 29 de d’abril a les 18 h

Exhibició a càrrec de diferents grups de tallers 
de dansa del centre. Acte obert a la sala Tís-
ner. Places limitades. Cal reserva prèvia pre-
sencial o a través del nostre web.



TALLER INTENSIU

DISCO DELS 80’S

Amb Laura Calveras
Dijous 28 d’abril de 20.15 a 22 h   
Gratuït

Celebra amb nosaltres el Dia de la Dansa i 
gaudeix al ritme de la música disco més desta-
cada dels 80’s. Village People, Donna Summer, 
ABBA…



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

En cas de tenir dubtes sobre alguna de les activitats 
físiques recomanem fer consulta mèdica prèvia.

PILATES 

Amb Laura Calveras
Grup A: dilluns i dimecres de 19 a 20 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)
Grup B: dimarts de 20.15 a 21.45 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Mitjançant exercicis i una respiració específica, 
aconsegueix enfortir la teva faixa abdominal que 
és la que sosté el cos. Treballa la concentració, el 
control del cos, la força muscular i la flexibilitat.



GIMNÀSTICA SUAU

Amb Marta Casado
Dilluns de 10 a 11.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Activitat alegre i dinàmica on treballarem exerci-
cis de gimnàstica suau, equilibris, cardiovascu-
lar suau, motricitat, estiraments, tonificació, cor-
recció postural, tot per mantenir-nos en forma. 



PILATES SUAU CONSCIENT

Amb Marta Casado
Dilluns d’11.45 a 13.15 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Treballarem, de manera conscient, per a enfortir 
les cadenes musculars alhora que ens estirem, 
equilibrant els sobreesforços del costat dèbil 
amb el costat fort de manera que començarem 
a treballar en equip. Quan es treballa massa 
ràpid i fort no treballem des dels músculs que 
realment ens ajuden a una millor qualitat de mo-
viment i salut. 



HIPOPILATES 

Amb Yaiza Ruiz
Dimarts i dijous de 19 a 20 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Combinació d’abdominals hipopressius i pilates 
per millorar la postura de l’esquena, i augmentar 
l’estirament abdominal amb diferents posicions.

TONIFICACIÓ 

Amb Natalia Corvalan
Dimarts de 20.45 a 21.45 h 
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

Treball de tonificació de la zona inferior i de la 
zona abdominal del cos i treball cardiovascular 
amb música. Glutis, abdominals i cames.



TAI TXI 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous d’11.45 a 12.45 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Basat en el treball integral de les energies vi-
tals a través de l’acció corporal i la respiració, 
amb moviments suaus encadenats. 

TXI KUNG 

Amb Joan Ordeix
Dimarts i dijous de 13 a 14 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

El txi kung integra la ment, el cos i les percep-
cions per mitjà de la respiració i els moviments. 
Desenvolupa l’energia interna (txi) per harmo-
nitzar amb les energies externes, com els ele-
ments de la natura. 



IOGA HATHA

Amb Carmen Chito
Dimarts i dijous de 13 a 14 h 
Preu: 95,83 € (18 sessions)

Integrar la percepció de l’ésser interior amb la 
del món exterior, reconeixent-la com una via de 
desenvolupament personal mitjançant aquesta 
pràctica originària de l’Índia.

IOGUILATES 

Amb Marta Casado
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Combinació de pilates i ioga per aconseguir 
un sistema d’entrenament físic i mental encara 
més complet. 



IOGA DINÀMIC

Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 19 a 20.15 h
Preu: 59,89 € (9 sessions)

Resiliència somàtica. Invitació a connectar amb 
la intel·ligència natural del cos, a través d’un 
flux de postures i moviments, connectats amb 
la respiració. Mentre la ment s’interioritza, es 
mobilitzen totes les articulacions i es relaxen i 
enforteixen tots els músculs. 

INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ 

Amb Elisabet Belmonte
Dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 47,92 € (9 sessions)

Espai on treballarem la relaxació del cos, a través 
de les sensacions per aconseguir aquietar la ment. 
No es requereix pràctica prèvia en meditació.



INICIACIÓ AL IOGA HATHA VINYASA

Amb Concha Pineda
Dimecres de 17.30 a 18.45 h. Inici 27 d’abril
Preu: 59,89 € (9 sessions)

Experimentarem des de la consciència corporal 
i des de la ment en calma però també com-
prendrem el ioga des de la seva filosofia, des 
dels vuit angas o esglaons, en els quals anem 
des del més dens cap al més subtil. 



IOGA NIDRA

Amb Concha Pineda
Dimecres de 19 a 20 h. Inici 27 d’abril
Preu: 47,92 € (9 sessions)

Inicia’t al Ioga Nidra, un mètode de relaxació 
profunda que elimina tensions físiques, mentals 
i emocionals. En cada sessió hi haurà una pre-
paració física per a entrar en la relaxació i una 
mica de teoria per a comprendre com actua en 
cada una de nosaltres.



GASTRONOMIA 

CUINA BASCA

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 25 d’abril al 16 de maig
Preu: 31,94 € (4 sessions)

Cuinarem receptes típiques de la gastronomia 
basca, uns plats plens de sabor. Un viatge culina-
ri al País Basc on aprendrem trucs de grans xefs.

Per als tallers de gastronomia s’ha de pagar un plus 
de material.



SABORS DE PRIMAVERA

Amb Eva Alcaraz
Dilluns de 18.30 a 20 h
Del 23 de maig al 13 de juny
Preu: 23,96 € (3 sessions)

Trobarem els sabors de la primavera cuinant 
plats amb un toc creatiu i per gaudir amb la fa-
mília i amb les amistats. Vine, no t’ho perdis!!!

PICA-PICA SORPRENENT

Amb Xisco Muñoz 
Dimarts de 19 a 20.30 h 
Del 26 d’abril al 17 de maig
Preu: 31,94 € (4 sessions)

T’explicarem tots els trucs i secrets de les tapes 
més icòniques de les bodegues de tota la vida, 
perquè converteixis casa teva en el bar de moda.



STREET FOOD VEGÀ

Amb Zero Waste BCN
Dimecres 18.30 a 20.30 h
25 de maig i 1 de juny 
Preu: 21,30 €  (2 sessions)

Coneixerem l’street food més tradicional de 
Chile i de l’Índia i elaborarem versions sense 
ingredients d’origen animal.

CUINA RÀPIDA PER QUI NO TÉ TEMPS

Amb Xisco Muñoz 
Dimarts de 19 a 20.30 h 
Del 24 de maig al 14 de juny
Preu: 31,94 € (4 sessions)

Es pot menjar bé encara que no tinguem temps 
de cuinar. Aprendrem receptes i tècniques per 
cuinar plats deliciosos i ràpids amb ingredients 
fàcils i saludables. 



CUINA NIKKEI

Amb Isa Márquez
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 28 d’abril al 19 de maig
Preu: 42,59 € (4 sessions)

Coneix alguns dels ingredients i plats més re-
presentatius de la cuina Nikkei, una fusió de la 
gastronomia japonesa i de la peruana. Cuina-
rem delicioses receptes.
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CUINA DEL VIETNAM

Amb Isa Márquez
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 26 de maig al 16 de juny 
Preu: 42,59 € (4 sessions)

En aquest taller prepararem algunes de les 
receptes més conegudes de la cuina vietnami-
ta com els farcellets rollitos d’estiu o el Bahn 
Mi, i també algunes menys conegudes però 
no menys sorprenents… Atreveix-te a portar a 
casa teva els aromes més exòtics i refrescants 
d’aquesta gastronomia tan saborosa.



TOTA LA MEDITERRÀNIA

Amb La Mamma Alicia
Divendres 18.30 a 20.30 h
Del 29 d’abril al 20 de maig
Preu: 42,59 € (4 sessions)

Delícies de diferents punts del Mediterrani, els 
nostres productes de sempre cuinats d’una altra 
manera. Una tapa original de Malta o un baba 
ganush de l’Orient Mitjà, entre d’altres receptes.
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CUINA JAPONESA DE PRIMAVERA

Amb Miho Miyata
Divendres de 18.30 a 20.30 h
Del 27 de maig al 17 de juny
Preu: 42,59 € (4 sessions)

Receptes casolanes i fresques del Japó per a 
assaborir l’arribada del bon temps.



INTENSIUS

TAPES VEGANES

Amb Zero Waste BCN
Dimecres 27 d’abril de 18 a 21 h
Preu: 15,97 €  

Per a un aperitiu o per a un sopar de pica-pica i 
tot sense aliments d’origen animal. 

COQUES DE SANT JOAN

Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures
Dimecres 22 de juny de 18.30 a 21 h
Preu: 13,31 € 

Fes la teva coca de Sant Joan! És molt més fà-
cil del que et penses. Farem la coca tradicional 
i una coca alternativa vegana.



EXPRESSIÓ 

INICIACIÓ A L’UKELELE

Amb Ivan Ilici
Dilluns de 17.15 a 18.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Ens familiaritzem amb l’Ukelele i aprendrem els 
acords i els rasguejos més elementals per po-
der-hi tocar un munt de cançons, alhora que ad-
quirirem estratègies d’autoaprenentatge per con-
tinuar aprofundint en els diferents recursos que 
ofereix l’instrument. Cal portar el teu ukelele.



RETRAT I AUTORETRAT

Amb Dana Jasovich
Dimarts d’11 a 12.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Dibuixarem a partir d’exercicis simples, apre-
nent a mirar per entendre les proporcions del 
rostre. Jugarem amb els diferents elements 
per, finalment, cercar una interpretació més ex-
pressiva, lliure i personal del retrat. Experimen-
tarem amb diferents tècniques de dibuix combi-
nant amb alguna altre tècnica pictòrica, sempre 
dins la nostra llibreta. No cal experiència prèvia. 
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URBAN SKETCHING

Amb Joan Gispert
Dimarts de 18.30 a 20 h 
Preu: 39,93 (5 sessions)
Del 10 de maig al 7 de juny

Urban sketching, dibuixar allò que ens envol-
ta, de forma ràpida, senzilla i a l’aire lliure. Ens 
mourem per Sant Antoni, Poble Sec i Montjuïc 
per observar i posar sobre el paper les pers-
pectives que ens ofereix el barri. Cada persona 
desenvoluparà el seu propi ritme, des del seu 
nivell i la seva trajectòria.
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TÈCNIQUES DE DIBUIX 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 18.15 a 19.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Gaudeix aprenent a dibuixar amb diferents tèc-
niques. No és necessari tenir coneixements en 
dibuix. 

DIBUIX CREATIU 

Amb Joan Gispert 
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

El dibuix com a mitjà d’expressió i de desenvolu-
pament creatiu amb alguna pinzellada d’artterà-
pia. No és necessari tenir coneixements en dibuix. 



NO M’EXPLIQUIS UN CONTE,  
ESCRIU-LO

Amb Patricia Font
Dimecres de 20 a 21.30 h. Inici 27 d’abril
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Pot ser d’un personatge o d’una situació, d’ac-
ció o introspectiu, poètic o aspre, pot ser com 
tu vulguis. A partir de la lectura de contes i re-
lats curts veurem com s’organitza i es constru-
eix un text. Aprofitarem les solucions tècniques 
dels escriptors i escriptores amb més reconei-
xement per poder escriure el nostre propi text, 
una història d’inici a fi que treballarem i que tin-
drem enllestida quan acabi el taller.



PERCUSSIÓ CORPORAL

Amb Paola Pastor
Dimecres de 20.15 a 21.45 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Una invitació a fer música amb el nostre propi 
cos. Coneixerem diferents possibilitats sono-
res, combinant-les i jugant amb elles. Apren-
drem ritmes musicals diversos, mentre deixa-
rem espai a la improvisació.



SUMI-E, PINTURA JAPONESA. 
FLORS I PAPALLONES

Amb Andi Dom-Dom
Dijous de 19 a 21.30 h 
Preu: 79,86 € (6 sessions)

Tècnica de pintura a l’aigua que es realitza 
amb pinzell i tinta xinesa. Amb delicats traços 
inspirats en la natura, donarem la benvinguda 
a la primavera viatjant per les pinzellades de 
precioses flors de la pintura oriental: cirerer, 
crisantem i orquídea. Pintarem, volant sobre el 
paper, com les papallones, bellesa i simplicitat.



AQUAREL·LA BOTÀNICA 
EXPERIMENTAL 

Amb Alejandra Morales
Divendres de 10 a 13 h
Del 6 de maig al 3 de juny
Preu: 79,86 € (5 sessions)

Coneix el món de l’aquarel·la i l’aiguada apre-
nent trucs i possibilitats creatives que ens apor-
ten recursos per pintar la vegetació i tots els 
seus colors.



INTENSIU PER SANT JORDI 

CREA EL TEU MICRORELAT 
EN CATALÀ

A càrrec del Consorci per a la  
Normalització Lingüística
Divendres 22 d’abril de 10 a 12 h
Activitat gratuïta

Taller on et presentarem activitats i estratègies 
per crear un microrelat entenedor i original, en 
català. 
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HUMANITATS 

LA FILOSOFIA DE LES DONES

Amb Xosé Díaz
Dimecres de 18.30 a 20 h. Inici 18 de maig
Preu: 31,94 (4 sessions)

On són les dones en la història de la filosofia? 
Per tal de respondre la pregunta caldrà fer 
una recerca dels indicis que ens poden portar 
a reconstruir una presència amagada, però 
existent. Estudiarem diferentes autores, des 
de l’origen de la filosofia fins al naixement del 
moviment feminista, per explorar i debatre les 
obres més emblemàtiques del pensament en 
clau femenina.   
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HISTÒRIA DEL CINEMA 

Amb Roger Gonzàlez
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Recorregut per la història del cinema, des dels 
seus inicis fins l’actualitat a través de fragments 
de pel·lícules que han fet gran el setè art.



ITINERARIS 

Dins de Vides a l’Aire, cicle d’activitats sobre la 
bicicleta i els VMP

RUTA CICLISTA GUIADA. ELS PATIS 
DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

A càrrec de Bici Cultura Bcn
Divendres 27 de maig a les 17.30 h
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

Ildefons Cerdà va projectar l’Eixample de Bar-
celona 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 pú-
blics. A la vegada ens permetrà veure com va 
canviant, amb el temps, la concepció dels ma-
teixos patis. Cal que portis la teva bicicleta.



PARC GÜELL, LA CIUTAT-JARDÍ

A càrrec d’AdaptamBCN
Dissabte 18 de juny de 10 a 12.30 h   
Preu: 13,31 €

Eusebi Güell va encarregar a Gaudí el projecte 
de fer una urbanització per a famílies benes-
tants a una gran finca que havia adquirit a la 
zona coneguda com la Muntanya Pelada. Volia 
re-crear els parcs residencials britànics i acostar 
a la burgesia a la natura. Alguna cosa no va sor-
tir bé i nosaltres sabem perquè.



CONFERÈNCIES 

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia

CICLE: RECICLATGE I SOSTENIBILITAT

MODA ÈTICA I UPCYCLING

A càrrec de Repara’t als municipis
Dimarts 10 de maig a les 18.30 h 

Parlarem de la indústria de la moda i el seu im-
pacte ambiental i humà, i veurem alternatives 
de consum més sostenibles i ètiques. Qüestio-
narem els principis de l’anomenada “fast fashi-
on” i exposarem mesures que podem prendre 
a casa per reduir l’impacte ambiental associat 
a la roba.

QUÈ ÉS EL RESIDU ZERO?

A càrrec de Zero Waste BCN
Dimarts 24 de maig a les 18.30 h 

T’interessaria dur un estil de vida més sostenible i 
ètic? Aprèn trucs per generar menys residus.



CICLE: JUNY MUSICAL

MÚSICA I CERVELL

A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada en 
bioquímica, doctora en biomedicina, divulgadora i 
conferenciant.
Dimarts 7 de juny a les 18.30 h

Tan sols unes notes conegudes, una cançó len-
ta 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, adul-
tes o ancians. 



AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

MIRADES SOBRE TETE MONTOLIU

A càrrec de Martí Farré, periodista i  
crític musical
Dimarts 21 de juny a les 19 h

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



RECURSOS 

LLENGUATGE INCLUSIU

Amb Lídia Palmer
Dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Activitats creatives i participatives a través del 
pensament de diferents autores per reflexionar 
sobre les conseqüències del sistema de gène-
res en el llenguatge. Detectarem usos sexistes 
de la llengua, per què existeixen, com funcionen 
i com evitar-los.



INICIACIÓ A L’ENQUADERNACIÓ

Amb Alicia Santmaría d’ Onda Lupita
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Preu: 53,24 € (5 sessions)
Del 17 de maig al 14 de juny

Hi ha moltes maneres senzilles de fer les nos-
tres pròpies llibretes de notes, blocs de dibuix o 
àlbums de fotos. Aprendrem a fer cosits de dife-
rents llibrets i fulles com ara el cosit copto, japo-
nès o la costura francesa. Farem tapes toves i 
tapes dures folrades de paper o roba per donar 
un toc únic i personal a les nostres enquaderna-
cions. Et faràs una bona col·lecció per tu o per 
regalar! Taller amb plus de material.



PARLEZ VOUS FRANÇAIS?

Amb Sara Dauge
Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Curs adreçat a tothom qui vulgui consolidar la 
seva base de francès oral per poder mantenir 
una conversa bàsica. Millorar la comprensió, 
l’expressió oral i ampliar lèxic mitjançant visio-
nat de vídeos, escolta de música i parlant so-
bre temes d’actualitat.

ANGLÈS PER VIATJAR 
(ELEMENTAL)  

Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 17.45 a 19.15 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Destinat a aquelles persones que, tot i haver 
assolit un nivell bàsic de coneixements d’an-
glès, no es troben segures a l’hora de fer front 
a situacions típiques que es presenten en el 
moment de viatjar a un país on no es parla cap 
llengua llatina.



CONVERSA EN ANGLÈS (INTERMIG) 

Amb Mariana Gleiser
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Preu: 71,87 € (9 sessions)

Per a tu, si el teu nivell d’anglès és intermig i 
vols practicar l’idioma i ampliar vocabulari men-
tre parles de temes del teu interès.

ITALIÀ, DE 0 A 10

Amb Paola Natalucci
Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 71,87 € (9 sessions)

De la mà d’una professora nadiua, una propos-
ta dissenyada per introduir-vos al vocabulari i 
a les estructures bàsiques de l’italià. Expressió 
oral simulant situacions de la vida quotidiana i 
utilització de les xarxes socials per tenir exem-
ples reals de la llengua. 



COSTURA A MÀ 

Amb Adriana Katz
Dijous de 17 a 18.30 h. Inici 28 d’abril
Preu: 63,89 € (8 sessions)

Taller de costura a mà per confeccionar peces 
petites per a nosaltres i la nostra llar. Apren-
drem les bases de la costura a mà, tipus de 
puntades, acabaments, materials de costura i 
aprofitament de roba, tècniques diverses com 
el “patchwork”, “trapillo”, etc. Bosses, garlan-
des, posagots, salva mantells, organitzadors, 
cistelles, objectes de decoració, per la cuina... 



INTENSIUS 

ELECTRICITAT BÀSICA

A càrrec de Repara’t als municipis
Dilluns 2 de maig a les 17.30 h
Gratuït 

Apropar-nos a l’electricitat per tal de comprendre 
el seu funcionament dins la llar. Prevenir erra-
des i esbrinar el seu origen, evitant fer malbé els 
equips. Podeu portar alguna llum o làmpada que 
vulguin reparar, el problema ha de ser elèctric.

ENDOLLS I INTERRUPTORS

A càrrec de Repara’t als municipis
Dilluns 9 de maig a les 17.30 h
Gratuït

Segona part del taller d’electricitat bàsica: 
aprendrem criteris i farem pràctiques per mun-
tar i reparar petites instal·lacions elèctriques on 
hi hagi un interruptor o un endoll. Podeu portar 
alguna llum o làmpada que vulguin reparar, el 
problema ha de ser elèctric.



TALLERS FAMILIARS

A les sessions dels tallers familiars cada nadó 
o infant ha de venir acompanyat d’una sola 
persona adulta.

IOGA AMB INFANTS 

Amb Vero Russo
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. 
Exercicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs 
amb el teu infant. Per a Infants d’1 a 2 anys.



IOGA AMB NADONS  

Grup A: dimarts, 17.15 a 18.15 h amb 
Jaquelina Quiroga
Grup B: dimecres, 10.15 a 11.15 h amb Vero Ruso
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

Moment per sentir, conèixer-se i relaxar-se. Exer-
cicis hipopressius mentre gaudeixes de jocs amb 
el teu nadó. Per a nadons de 2 a 12 mesos.



DANSA AFRICANA EN FAMÍLIA

Amb Anna Mbengue
Dijous de 16.45 a 17.45 h 
Preu: 47,92 € (9 sessions) 

Compartir, connectar i dansar amb el teu fill o 
filla i tot a ritme de tambors. Per a infants de 2 
a 4 anys.



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: de 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
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ESCOLA TÍSNER D’ESTIU 2021 

Del 27 de juny al 22 de juliol

L’Escola Tísner d’arts escèniques ofereix a l’es-
tiu 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 a P5)*
Petits/es artistes B: de 6 a 9 anys (de 1r a 4t)
Teloners/es: de 10 a 13 anys (5è, 6è i 1r ESO)
Debutants: de 14 a 17 anys (2n, 3r i 4t ESO i 
Batxillerat)
* Activitat per a infants amb 4 anys fets
Per a més informació consulteu el díptic del 
Tísner Estiu.
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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 selec-
cionats 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 es-
pai segur i pròxim.
Les famílies hi trobareu orientació i assessora-
ment i un espai de participació en diverses pro-
postes 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

Per a més informació consultar la programació 
de tardor 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 cri-
ança en un entorn educatiu i lúdic amb materi-
als 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 la programació 
del Casal infantil. 



ALTRES SERVEIS

PUNT D’INFORMACIÓ 

CESSIÓ D’ESPAIS

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

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



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

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/cccotxeresborrell/
https://www.instagram.com/cccotxeresborrell/
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