
CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa d’espais 
de lloguer per a grups i entitats. Consulteu possibili-
tats 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 

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 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 
avisin amb antelació trucant al mateix telèfon. Seients 
no numerats. Es prega puntualitat. No es permet l’ac-
cés un cop iniciat l’espectacle, concert o pel·lícula.

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

Amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones

BDC

FM

D

Gener, febrer, març i abril

ACTIVITATS 
CULTURALS 
HIVERN 2023

Centre Cívic Cotxeres Borrell

C
ot

xe
re

s 
B

or
re

ll ESPECTACLES FAMILIARS

Espectacles dirigits a públic familiar. Entrada 
gratuïta. Cal reservar entrada. Aforament limitat. 

HAMELÍ CIA. XIP XAP FM

Dissabte 21 de gener a les 17.30 h 
Teatre. A partir de 5 anys. 55 minuts. A l’Envelat 
(Rocafort amb Tamarit)
Accessibilitat: Àudio descripció, llenguatge de 
signes i subtítols.
Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al 
pas del temps i continuar oferint lectures que 
ens resulten completament contemporànies com 
HAMELÍ, un espectacle basat en un conte clàssic 
que manté viva una essència que pensem que és 
imprescindible explicar.

LUMIÈRE CIA. TXEMA MUÑOZ BDC

Divendres 28 d’abril a les 18 h 
Teatre.Tots els públics. 55 minuts
Mai havia estat tan divertit haver d’esperar que 
arribi el tren! Acompanya el Txema Muñoz, la 
seva imaginació et transportaran a un lloc màgic, 
entranyable i còmic. 

SALA D’EXPOSICIONS 

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

REDESCOBRIR BARCELONA 
LUIS RODRIGO ANAYA 

De 2 de febrer al 4 de març
Inauguració dijous 2 de febrer a les 19 h
Tècnica mixta. Comissariat per Taller Balam
En aquesta sèrie Luis Rodrigo Anaya pren com a 
referència elements de la decoració modernista que 
hi ha per tot Barcelona, per tal de redescubrir la 
ciutat i proporcionar-li noves perspectives. Aquestes 
obres, basades en gravats, incorporen el color per a 
complementar les formes característiques d’aquest 
moviment artístic.

L’ESPAI SIDERAL LOLA CHACON  D
Del 9 de març al 6 d’abril
Inauguració dijous 9 de març a les 19 h
Acrílics fluids (pouring)
Lola Chacón, a l’actualitat, és una pintora amb 
discapacitat visual. Mitjançant diferents formats, 
va realitzant una sèrie de pintures abstractes que 
li permeten expressar formes creatives i resultats 
visuals lograts per l’artista de manera individual per 
desenvolupar l’expressivitat dins de l’art a través 
de la tècnica dels acrílics fluids,mostrant la seva 
maduresa en l’àmbit de la creació pictòrica i el seu 
grau de professionalitat.

LOS CONCEPTOS QUE IMPORTAN 
SEYLAN KANDAK

Del 20 d’abril al 20 de maig
Inauguració dijous 20 d’abril a les 19 h
Pintura
El projecte expositiu pretén compartir els sentiments 
sobre grans conceptes com el somni, la mort, 
la paciència, la memòria, l’alegria, la guerra, 
etc. L’objectiu de l’artista és compartir els seus 
sentiments a través de les seves obres.

CONFERÈNCIES

Activitats gratuites. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia, presencial o en línia a: cotxeresborrell.net
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CENTRE CÍVIC  
COTXERES BORRELL

ADREÇA I HORARI

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

De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

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

CICLE: BARCELONA N
A càrrec de Jordi Pisa, guia cultural,  
professor i conferenciant tant en l’àmbit de la cultura 
com en el de la història.

Un dia a la Barcino romana
Divendres 27 de gener a les 18.30 h

Un dia a la Barchinona medieval
Divendres 24 de febrer a les 18.30 h

La Barcelona desapareguda. La ciutat d’ahir
Divendres 24 de març a les 18.30 h

CICLE: CONEIXENT EL JAPÓ N
A càrrec d’Espai Daruma, centre de  
divulgació de la cultura japonesa

Tòpics del Japó. El que pensem que sabem
Dimarts 7 de febrer a les 18.30 h

Expressions culturals del Japó. De l’ikebana i 
l’ukiyo-e al manga i el videojoc
Dimarts 28 de febrer a les 18.30 h

El cinema del Japó. Dels clàssics de Kurosawa als 
hits de l’anime
Dimarts 21 de març a les 18.30 h

ITINERARIS FM

ITINERARI LITERARI: LES LLIBRERIES DEL BARRI

Dilluns 16 de gener a les 18 h
Guia: Maria Nunes
Inici: La Llama Store, Villarroel 34
Activitat gratuïta. Places limitades.
Reserva prèvia una setmana abans de forma 
presencial o al telèfon o al web del C.C. Cotxeres 
Borrell o del C.C. Golferichs. 
Activitat organitzada per la comissió de cultura de la 
Taula Comunitària. 
Amb la col·laboració de l’actriu Lorena Carrizo
Recorregut per llibreries del barri per tal de 
visibilitzar la seva singularitat i reivindicar Sant 
Antoni com un barri de llibres. 
La Llama Store, La Prole, Terranova, Universal, 
Calders i Espai Crisi.

 

ITINERARI PEL BARRI DE SANT ANTONI 

Dissabte 28 de gener a les 11 h
A càrrec de Mar Trallero. Activitat gratuita
Celebra amb nosaltres que fa 20 anys que estem al 
barri!

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


COTXERES A ESCENA 

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

CARTA - MAR  
CIA. CLÀUDIA SERRAHIMA URGELL 3r 

premi

Divendres 24 de febrer a les 19 h 
Teatre d’objectes. A partir de 14 anys 
Guanyadora del 3r premi de la 5a convocatòria del 
Laboratori d’arts escèniques Tísner. 
Històries d’un capità de barco i l’espera de la seva 
família. L’espectacle parteix de les experiències 
vitals d’un capità de barco del 1900, i de les 
vivències de la seva família, narrades a partir de la 
correspondència que en queda.

TU I JO CIA. FILL VERMELL BDC  

Divendres 10 de març a les 19 h
Teatre. 60 minuts. A partir de 16 anys
Un home i una dona comparteixen la vida, els dub-
tes, els neguits, les hores violentament forçades a 
romandre, a continuar existint, a encarar el seu dia 
a dia sense mitjans a Tu i jo.

SENSESPAI SALA FLYHARD BDC

Divendres 21 d’abril a les 19 h 
Teatre. 55 minuts. A partir de 12 anys
Un no-lloc on s’experimenta el tot. Les criatures que 
habiten a El sensespai s’apropen a nosaltres en 
nom de l’amor amb la missió d’alliberar-nos. Però 
ho han de fer amb una condició: no poden expli-
car-nos la seva procedència.

RUTES MUSICALS

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

LA VOODOO JAZZ BAND FM

Dijous 19 de gener a les 19 h
Swing Jazz, New Orleans. 70 minuts
Quintet format per artistes amb un llarg recorregut. 
Repertori de jazz antic amb arranjaments propis i 
diversos backgrounds musicals. 

ALBA ALSINA BDC

Dijous 9 de febrer a les 19 h
Flamenco-jazz. 70 minuts
Jove saxofonista que fusiona flamenco-jazz amb 
ambients electrònics, creant un directe impactant i 
d’alt nivell interpretatiu. Amb “El Principio”, el primer 
disc com a líder, saxofonista i compositora, presen-
ta diferents paisatges sonors acompanyats per la 
bailaora Aina Núñez. 

HENRIO BDC

Dijous 30 de març a les 19 h  
Cantautor
Henrio és el projecte independent de l’igualadí Enric 
Verdaguer, teclista del grup Pantaleó que, en aquesta 
vessant més intimista i com a cantautor, evoca paisat-
ges sonors d’aires folk, molt vinculats a la nostàlgia i la 
sensibilitat amb lletres introspectives i poètiques. 

AMAIA MIRANDA CUANDO  
SE NOS MUEREN LOS AMORES BDC

Dijous 13 d’abril a les 19 h  
Folk. 55 minuts
El disc de debut de la cantautora i guitarrista basca 
Amaia Miranda Cuando se nos Mueren los Amo-
res (2022) és un àlbum sensible que reivindica la 
força de les cançons nues, sense ornaments, amb 
una voluntat de trobar la bellesa de la imperfecció. 
Potser per aquest motiu és un disc enregistrat pel 
segell català Vida Records en una sola presa. 

ST ANTONI CLÀSSICS: TUTTO ÒPERA 

Programació estable de música lírica. Concerts 
gratuïts. Cal reservar entrada. Aforament limitat. 
 

DE LA VEU A L’INSTRUMENT, DE 
L’INSTRUMENT A LA VEU

Dimecres 22 de febrer a les 19 h
Soprano i flauta: Laia Camps  
Piano: Joan Martínez Colás
La veu va ser el primer instrument musical de la 
humanitat. Els instruments musicals posteriors la 
imitaven, volien aconseguir la seva expressivitat i 
bellesa. Al llarg dels anys les tornes van canviar i va 
ser a partir del barroc que es va tractar la veu com 
un instrument. 

LA DIVA MARIA MALIBRAN  
DONA, COMPOSITORA I SOPRANO  D
Dimecres 22 de març a les 19 h
Soprano: Mireia Latorre Guitarra clàssica: Raúl 
Sandi Bañuelos
Malibran és considerada com una de les millors 
cantants de la història de l´òpera, per la seva gran 
capacitat tècnica i talent. Va poder encarnar pa-
pers diversos sempre deixant bocabadats el públic 
i la crítica especialitzada. Grans compositors com 
Rossini, Donizetti , Bellini, Chopin i Mendelssohn no 
van dubtar a dedicar-li tant òperes com lieds. 

MOZART LIEDER, ÀRIES I UNA SONATA

Dimecres 19 d’abril a les 19 h 
Soprano: Gisela Villamajor Piano: Jordi Romero 
Concert dedicat al gran geni W.A.Mozart, compo-
sitor austríac, àmpliament considerat un dels més 
destacats de la història de la música i representant 
del classicisme musical. Gaudirem d’un recital líric 
d’obres per a soprano i piano amb música exclusi-
vament de W. A. Mozart, combinant gèneres, llen-
gües i contextos. Lieder, àries, sonates per a piano i 
música sacra. 

EL PETIT CINECLUB BDC

Programació estable de cinema familiar a l’Espai 
Escènic Tísner. Activitats gratuïtes. Cal reservar 
entrada. Aforament limitat.

PETITS HEROIS I HEROÏNES

Divendres 3 de febrer a les 18 h
5 curtmetratges. Durada total: 45’
A partir de 4 anys. Doblat al català

Por de volar (Fear of flying)
Conor Finnegan, Irlanda, 2012, 9’10’

El cérvol i la conilleta (Nyuszi és Öz)
Péter Vácz, Hongria, 2013, 16’17’

Grand Prix
Marc Riba i Anna Solanas, Espanya, 2011, 7’15’

El cassó de l’Anatole (La petite casserole d’Anatole)
Éric Montchaud, França, 2014, 5’47’ 

Ser o no ser…taronja (Orange ô désespoir)
John Banana, França, 2011, 3’41’’, sense diàlegs

LA BELLESA DE LA VIDA (TO THE BRIGHT SIDE) 

Divendres 17 de febrer a les 18 h
5 curtmetratges. Xina, 2021, 83’
A partir de 6 anys. . Doblat al català 

LA FADA DE LES ESTACIONS

Divendres 17 de març a les 18 h
2 curtmetratges. Durada total: 40’
A partir de 4 anys. Doblat al català

La fada de les estacions (Dame saisons)
Célia Tisserant, França, 2020, 26’

Ampolles al mar (Les bouteilles à la mer)
Célia Tocco, França, 2020, 11’

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER 

L’Escola Tísner apropa a infants i joves de 4 a 17 
anys a les arts escèniques. És un espai de desco-
berta i experimentació on les diverses disciplines 
esdevenen una eina expressiva i d’enriquiment 
emocional. Es segueixen itineraris formatius que 
s’alternen durant tot el curs. Aquests es treballen i 
adapten a cada grup d’edat.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

Petits/es artistes A de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30 – 18.30 h. 27.23 € al mes

Petits/es artistes B de 6 a 9 anys (1r, 2n, 3r i 4t)
Dijous, 17.30 – 18.30 h. 27.23 € al mes

Teloners/es de 10 a 13 anys ( 5è, 6è, 1r d’ESO )
Dimarts, 17.15 – 18.45 h. 41,39 € al mes

Joves de 14 a 17 anys (2n , 3r, 4t d’ESO i Batxillerat)
Dimecres, 17.30 – 19.30 h. 55,18 € al mes

Inscripcions obertes durant tot el curs fins  
exhaurir places
Inici de trimestre: setmana del 9 de gener 
Classes obertes: setmana del 13 de febrer

6A CONVOCATÒRIA LABORATORI D’ARTS 
ESCÈNIQUES TÍSNER FEBRER 2023 

La convocatòria està dirigida als diferents creadors 
i creadores vinculades al sector de les arts 
escèniques que tinguin un projecte desenvolupat 
però no estrenat.
Un jurat format per professionals del sector 
seleccionarà 9 projectes, els 3 primers tindran 
premi econòmic i residència artística; els 6 
restants podran accedir a la residència artística 
que inclou sales d’assaig, suport tècnic i de formació. 
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 que tinguin en compte 
una perspectiva inclusiva: igualtat de gènere, 
interculturalitat i accessibilitat.


