
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)

BDC

Abril, maig i juny del 2023

ACTIVITATS 
CULTURALS 
PRIMAVERA

Centre Cívic Cotxeres Borrell
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CONFERÈNCIES

Activitats gratuites. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia presencial o en línia a  
www.cotxeresborrell.net

CICLE: VIDES A L’AIRE. EN CONSTRUCCIÓ 
COORDINACIÓ AMB ENTITATS I 
EQUIPAMENTS DEL CAMÍ AMIC

Ciutats saludables. Exemples propers
Dimarts 25 d’abril a les 18.30 h 
A càrrec d’Adolf Sotoca, professor del Departament 
d’Urbanisme a la ETSAV-UPC

CICLE: ASTRONOMIA DEL MÉS  
PROPER AL MÉS LLUNYÀ EN EL  
NOSTRE SISTEMA SOLAR

A càrrec de Jaume Más, divulgador de 

 l’astronomia, coordinador i divulgador  
del Planetari Municipal de Barcelona
La Lluna, sorprenent i desconeguda
Dimarts 9 de maig a les 18.30 h
Voyager, la missatgera de la Humanitat
Dimarts 23 de maig a les 18.30 h

CICLE: L’ONA LAIETANA A LA  
BARCELONA DELS 70’S  
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL  
DE LA MÚSICA

L’Ona laietana: Música i transformació social
Dimarts 6 de juny a les 18.30 h
A càrrec d’Àlex Gómez Font
Folk, cançó i música laietana dels 70’s
Dimarts 20 de juny a les 18.30 h
A càrrec de Xavier Batllés

ESPECTACLE FAMILIAR

Espectacle dirigit a públic familiar. Entrada gratuïta. 

Cal reservar entrada. Aforament limitat

LUMIÈRE CIA. TXEMA MUÑOZ BDC

Divendres 28 d’abril a les 18 h 
Teatre. 55 minuts. Tots els públics
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.

EL PETIT CINECLUB BDC

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva prèvia. 
Aforament limitat.

PETITS HEROIS I HEROÏNES 

Divendres 5 de maig a les 18 h 
Format: 5 curtmetratges. Durada total: 45 minuts
Edat recomanada: 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
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Carrer Marqués de 
C. Sagrado

Metro Sant Antoni

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
Els dissabtes del mes de juliol el 

centre romandrà tancat.

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

Fotografia (cc) NASA / Alberto Bertolin

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 descoberta 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 (de 1r a 4t)
Dijous, 17.30 – 18.30 h. 27.23 € al mes
Petits/es artistes C. De 6 a 9 anys (de 1r a 4t)
Dimecres, 17.30 – 8.30 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 € 
Inici de classes: setmana de l’11 d’abril 
Inscripcions obertes fins a exhaurir places
Renovacions pel curs 23/24 durant el mes de juny

ESCOLA TÍSNER D’ESTIU 2023 

Del 26 de juny al 21 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: 83.45 €
Inscripcions presencials a partir del 17 d’abril
Petits/es artistes A. De 4 a 6 anys (P3 a P5)  
Activitat per a infants amb 4 anys fets
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. 14 a 17 anys (2n a 4t ESO i Batxillerat)

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.

EDRA  CIA. ANCORAE DANZA 1r 
premi

. 

Divendres 14 d’abril a les 19 h 
Dansa amb música en directe 

Tots els públics. 50 minuts 
Guanyadora del 1r premi de la 5a convocatòria del 
Laboratori d’arts escèniques Tísner.
Solo de dansa contemporània acompanyada per 
un quartet de jazz en un format escènic híbrid on 
s’exposa el diàleg entre les diferents disciplines.

 

(OLGA) SAINTS BEHAVE BADLY  
CIA. GESPALKA’P 2n 

premi

Divendres 12 de maig a les 19 h 
Text-Cabaret. Públic adult. 75 minuts
Guanyadora del 2n premi de la 5a convocatòria del 
Laboratori d’arts escèniques Tísner.
Saints Behave Badly és la segona entrega de 
la Trilogia de les oblidades de la companyia 
Gespalka’p, un projecte que vol fer arribar al públic 
tres vides de personatges femenins històricament 
amagats.

PUPILAS PINTABAN MIS SÁBANAS. 
QUADRE #2: TERESA  CIA. LALÍNEA

Divendres 9 de juny a les 19 h 
Conferència performativa. Públic adult. 60 minuts
A finals dels anys 70, la Teresa va trobar en el 
consum de drogues un mitjà per assajar noves 

feminitats més enllà de l’opressiu mite de la dona 
servil. Ho va fer entre Menorca i Barcelona, amb 
el seu grup d’amigues i lluny de la seva família 
biològica. 

CONCERTO PER A EMBORE CIA. LES AUNTIES 

Divendres 30 de juny a les 19 h 
Dansa - Teatre. A partir de 13 anys. 60 minuts
Un sopar de celebració. Un grup d’aristòcrates 
que seuen amb l’esquena recte. I tots els desitjos 
i ansietats que, durant anys, han anat acumulant 
sota la taula - els plats - les mans - la boca. 

Benvingudis a Concerto per a EMBORE!

RUTES MUSICALS

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

Aforament limitat.

AMAIA MIRANDA CUANDO SE  
NOS MUEREN LOS AMORES BDC

Dijous 13 d’abril a les 19 h
Folk. 55 minuts
La cantautora i guitarrista basca presenta el disc de 
debut, Cuando se nos Mueren los Amores (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. 

CARLES GUTIÉRREZ TOT ÉS ARA

Dijous 15 de juny a les 19 h
Jazz, pop. 60 minuts
Proposta artística que fusiona instruments clàssics 
de jazz amb d’altres no tan comuns com l’údu, el 
bendir o percussions reciclades amb alguns efectes 

electrónics. una barreja que inclou el jazz, el pop, la 
música mediterrània i la música d’arrel.

ST ANTONI CLÀSSICS: TUTTO OPERA 

Concerts gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner 
Cal reservar entrada. Aforament limitat.

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 compositor 
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.

LES DONES DE L’ÒPERA 

Dimecres 3 de maig a les 19 h
Soprano: Laura del Río. Piano: Josep Buforn 
Un meravellós viatge per la història de l’òpera 
a través de dones molt diverses com la reina 

Cleopatra, la Condesa Rosina de Almaviva, la 
esclava Liú, la Madame Butterfly, la extraviada 
Violetta Vallery i l’amiga de Mimì, Musetta. 
Descobreix la història de cadascuna d’elles i la visió 
que tenen de la vida. 

“LÍRICA GUAY” CLÀSSICS PER A TOTHOM 

Dimecres 24 de maig a les 19 h 
Soprano: Lucrecia Gil Tapia. Tenor: Pablo Vanella 
Violí: Wonderful Leslie. Piano: Rosángela Orlando 
Producció: Juan De Carlo
Un recorregut pels repertoris de la música per a 
veu lírica més coneguda, acompanyat per piano i 
violí, en un marc d’apropament cultural i expansió 
d’aquest gènere, disociant-lo amb llocs específics, 
classe social o intel·lecte determinat. 

100 ANYS DE CALLAS,UN VIATGE A 
TRAVÉS DE LA VEU DE “LA DIVINA”

Dimecres 21 de juny a les 19 h 
Soprano: Romina Krieger. Piano: Olga Kobekina 
En motiu del dia internacional de la música
Dones, teatre i vida. Es tracta d’un tribut a la 
meravellosa cantant que ha revolucionat el món de 

l’òpera, unint una perfecta tècnica i la revisió dels 
rols de la “coloratura” clàssica, a la construcció 

del personatge a través d’un treball impecable 
d’aprofundiment musical i teatral. 

SALA D’EXPOSICIONS 

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

SEYLAN KANDAK  
LOS CONCEPTOS QUE IMPORTAN 

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 els 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 i deixar que el públic 

s’expressi sobre aquests temes a través de l’art.

JUAN CARLOS BENEYTO PÉREZ  
ARMONIA I TONALITAT 

De l’1 al 30 de juny 
Inauguració dijous 1 de juny a les 19 h
Pintura acrílica 
El Juan Carlos ens mostrarà obres acríliques 
abstractes de diferents mides.Té un gran recorregut 
com artista plàstic. Ha fet varies exposicions de 
pintura i escultura a galeries i espais culturals a 

Espanya, Alemanya i els EUA.Guionista i il·lustrador 
del comic “Kabel”.

SILVIA CASADO ETS EL QUE “ALGORITMAS”, 
UNA IL·LUSTRACIÓ PER GESTOS DEL S XXI

Del 6 al 28 de juliol
Inauguració dijous 6 de juliol a les 19 h
Decollage 

El treball es basa en la distorsió d’imatges 
publicitàries mitjançant el tall i l’eliminació de 
material sobrant. Al fer confluir dues imatges en 
el mateix pla es genera una nova. La intervenció 
dona lloc a aberracions, produint un conjunt 

fantasmagòric. 


