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Més espais
La xarxa de Centres Cívics de 
Barcelona segueix ampliant-se 
amb la incorporació de nous 
centres en barris on encara 
mancava aquest equipament. 
L’1 de juliol va obrir les portes 
Can Clariana Cultural a l’edifici 
que havia acollit el teatre de 
l’Associació de Veïns de Congrés-
Indians, a Sant Andreu. I aquesta 
tardor s’inaugurarà Vil·la Urània 
en la que va ser residència de 
l’astrònom Josep Comas i Solà al 
barri del Farró, a Sant Gervasi.  
En total, el 2018 la xarxa integrarà 
52 centres cívics.

Més formació
L’oferta cultural i de serveis també 
augmenta. El 2016 van oferir 
11.322 activitats de formació, 
entre cursos i tallers. Entre tots 
els centres cívics es va arribar a les 
143.154 inscripcions.

Més difusió cultural
Els  Centres Cívics continuen amb 
l’objectiu de consolidar-se com 
a infraestructures culturals de 
proximitat a Barcelona. La darrera 
temporada es van programar 
7.172 actes de difusió cultural 

Més centres cívics

entre actuacions i espectacles, 
exposicions i mostres, i xerrades, 
als quals van assistir-hi prop de mig 
milió de persones.

Més projectes
Els diferents centres cívics 
col·laboren cada cop més per tirar 
endavant conjuntament projectes 
com Música}BCN o Barcelona 
Districte Cultural, un circuit de 
teatre, dansa, audiovisual, música 
i circ en centres de culturals de 
proximitat i de projectes de creació 
comunitària. A més, la xarxa també 
incrementa les col·laboracions 
amb esdeveniments ja consolidats 
com el 48h Open House, el Primavera 
Sound, el Docfield i, des d’aquest 
any, també l’In-Edit i el Festival del 
Joc DAU.

Més participació
També ofereixen més eines per a 
l’accés a les diferents activitats. 
A més dels generals de la xarxa, els 
centres disposen de llocs webs per 
estar al dia de les seves activitats i 
de compte de Twitter i de Facebook 
propis. També mantenen les portes 
obertes per acollir iniciatives 
culturals i fomentar la pràctica 
artística de la ciutadania. 
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Cicle de concerts
Balkan Paradise Orchestra · Cantos del aire · Flamenco viu 
L’era del swing · Les icones del rock · Música de conte 
Música de pel·lícula · The voice of the viol 

MÚSICA BCN

Novembre 2017 - febrer 2018

Centres Cívics de Barcelona

VIATGE SONOR PER LA
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Centre Cívic Can Verdaguer
Centre Cívic El Sortidor
Centre Cívic Guinardó 
Centre Cívic La Sagrera 
Centre Cívic Sarrià

Centre Cívic Can Verdaguer
Centre Cívic El Sortidor
Centre Cívic Guinardó 
Centre Cívic La Sagrera 
Centre Cívic Sarrià
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Expressió 
interior
En el Cicle Il·lustra’t el dibuix 
s’entén com una eina relacionada 
amb la salut mental atès que 
permet l’expressió de les emocions 
interiors. El programa inclou 
un concurs de dibuix ràpid i la 
presentació del llibre Dibujando 
con María de Miguel Gallardo. 
à Centre Cívic Can Castelló.
Castelló, 1. T. 932 417 874.
barcelona.cat/cccancastello.
Del 9 al 13 d’octubre.

Arts visuals
Sentir el 
Guernica
L’Acció d’Art que proposa aquest 
trimestre el Pere Pruna és una 
pictofonia inspirada en el 
Guernica. La força de l’obra de 
Picasso sentida a través de la 
música en directe de Cori Mercadé, 
Daniel Antolí (piano) i Carme 
Murio (mezzosoprano).  
à Centre Cívic Pere Pruna. 
Ganduxer, 130. T. 934 186 537.
barcelona.cat/ccperepruna. 
27 d’octubre, a les 20h.

Can Felipa
estima l’art
El centre cívic que ocupa una 
de les antigues fàbriques més 
emblemàtiques del Poblenou 
ha esdevingut ja una referència 
en el circuit de suport a la 
creació i d’exhibició de les arts 
visuals a Barcelona. Atenció a la 
convocatòria anual que s’obre a la 
primavera, centrada en projectes 
de creació artística, comissariat 
i disseny, i al programa 
d’exposicions que se’n deriva.
à Centre Cívic Can Felipa.
Pallars, 277. T. 932 563 840.
www.cccanfelipa.cat.

On exposar
Són diversos els centres cívics que 
integren zones d’exposició on es 
programen mostres diverses o 
que estan obertes a les propostes 
de creadors emergents o entitats 
del barri. Consulteu la informació 
al respecte a la secció de 
convocatòries o als webs de centres 
com La Sedeta, Can Verdaguer, Zona 
Nord, Urgell, Besòs, Barceloneta, 
Casa Elizalde, Sant Martí...
à barcelona.cat/centrescivics.

Sant Andreu és 
Contemporani
El programa públic dedicat a 
l’art emergent del Centre Cívic 
de Sant Andreu pot presumir ja 
de marca pròpia. Sant Andreu 
Contemporani es conforma al 
voltant del Concurs d’Arts Visuals 

Centres cívics 2017-18 Arts visuals

Premi Miquel Casablancas, 
que atorga incentius als joves 
creadors en quatre modalitats: 
obra, projecte, publicació i 
comunicació gràfica.  El SAC 
també organitza el FIC Programa 
de Residències Artístiques, que 
ofereix tres places a la Fabra 
i Coats - Fàbrica de Creació, i 
el Programa de Residències 
Curatorials, destinat a convidar 
un comissari internacional que 
desenvoluparà una selecció dels 
artistes presentats al Concurs 
Miquel Casablancas. 
à Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 111. T. 933 119 953. 
santandreucontemporani.org.

Creació jove
L’Stripart és la Mostra d’Art Jove 
impulsada pel Centre Cívic 
Guinardó i destinada a potenciar 
l’obra d’artistes menors de 35 
anys. Al  llarg de l’any obren 
quatre convocatòries de diferents 
especialitats. La primera per 
escollir la gràfica que il·lustrarà 
la mostra, la segona premia un 
projecte que aproximi l’art al 
barri, la tercera va destinada 
als artistes que transformen 
localitzacions concretes i la 
quarta és multidisciplinar. Del 30 
de juny al 13 de juliol de 2018 es 
podrà veure al centre el fruit de 
totes les convocatòries. 
à Centre Cívic Guinardó.
Ronda Guinardó, 113. T. 934 503 987. 
ccguinardo.cat.

Les millors 
vinyetes
Ja fa 19 anys que des de Can 
Verdaguer celebren l’art de la 
vinyeta amb el Concurs de Còmic 
de Nou Barris. A partir del març 
obren el període de recepció 
d’obres en tres categories: còmic 
en català creat per artistes de 9 a 
15 anys, còmic en castellà dins 
de la mateixa edat i una tercera 
per a majors de 16 anys. I d’abril a 
juliol el centre s’omple d’activitats 
relacionades amb el novè art: 
xerrades, tallers, actes destinats 
a escoles i, com no, el lliurament 
de premis i l’exposició de les obres 
presentades al concurs.
à Centre Cívic Can Verdaguer.
Piferrer, 94-100. T. 932 768 077.
www.canverdaguer.com.
De març a juliol de 2018. 

La mirada 
documental
El sistema penitenciari és el 
tema d’aquesta tardor del cicle 
de documental Mirades que cada 
trimestre proposa tres títols per 
reflexionar a través del cinema 
al voltant d’alguna qüestió 
d’actualitat. Les sessions compten 
amb un debat posterior amb 
membres dels equips dels films. I 
a partir de gener arriba el Miradocs, 
el cicle centrat en la ciutat de 
Barcelona i els seus habitants.
à La Casa Elizalde. València, 302. 
T. 934 880 590. www.casaelizalde.com.
24 d’octubre, 31 d’octubre i 7 de novembre.

Sang, cinema  
i fetge
La ja clàssica Marató de Terror de 
Sants engega un any més amb 
la Panoràmica de Curts, amb més 
d’un centenar de títols que es 
projecten al llarg d’una setmana. 
El divendres 17 de novembre 
se celebra la gala de premis i el 
dissabte arriba l’esperada La Nit 
Més Llarga, una vetllada cinèfila 
per passar-s’ho de por. No apta per 
a estómacs delicats.
à Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Sants, 79. T. 932 918 701.
cotxeres-casinet.org.
Del 13 al 19 de novembre.

La il·lustració i l’obra gràfica 
cobren protagonisme des 
d’aquesta temporada al 
Centre Cívic Urgell a través de 
diferents línies expositives i de 
suport a la formació i la creació. 
El centre col·labora amb l’APIC 
l’Associació de Professionals 
de la Il·lustració de Catalunya, 
en dos esdeveniments. 
L’exposició Premis Junceda 
d’Il·lustració on, del 2 al 30 

Il·lustra’t a Urgell

d’octubre, s’exhibiran les 
obres guanyadores i finalistes 
d’aquest certamen. I, a 
més, el centre esdevé la seu 
del Bill Festival, el Festival 
d’Il·lustració a Barcelona. A 
l’apartat de tallers trobareu 
els especialitzats en aquesta 
disciplina que ofereix el centre.
à Centre Cívic Urgell.
Comte d’Urgell, 145. T. 934 536 480.
ccurgell.cat.

Pioner de l’astronomia al 
nostre país, Josep Comas i Solà 

va dur a terme moltes de les 
seves investigacions des de 

l’observatori que tenia instal·lat 
a la seva residència del barri del 
Farró, Vil·la Urània. Després de la 
seva mort l’any 1937, la casa va 
passar a mans de l’ajuntament 

per voluntat expressa del 
científic. Vil·la Urània ha estat 

ara condicionada i completada 
amb noves instal·lacions per 

convertir-se en el nou centre cívic 
de Sarrià-Sant Gervasi. 

VIL·LA URÀNIA
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Fantàstic 
Medieval 
Coll Fantasy, el cicle d’activitats 
que du a terme cada novembre  
el Centre Cívic El Coll-La Bruguera 
per reivindicar el gènere  
fantàstic i la ciència-ficció, gira  
en aquesta tretzena edició al  
voltant de la fantasia medieval.   
Al programa hi destaca el Concurs 
de curtmetratges amb la seva 
corresponent entrega de premis així 
com la mini marató de pel·lícules 
independents destacades del 
gènere terror i fantàstic. 

Però també s’organitza una 
exposició sobre l’univers del 

medieval fantàstic, xerrades, 
una demostració de vídeojocs de 
medieval fantasy, una jornada 
lúdica amb grups de rol i estratègia 
i una Mostra d’autors i editorials 
emergents. 
à Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
Aldea, 15. T. 932 562 877.
barcelona.cat/ccelcoll.
Del 16 de novembre a l’11 de  
desembre de 2017.

Mitja & Films 
Us agrada fer mitja en  
companyia d’altres persones  
amb la mateixa afició? Però  
també gaudiu de fer anar les 
agulles davant d’una bona 
pel·lícula? A la Casa Sagnier us 
permeten combinar les dues 
experiències amb el Cineknitting. 
Amb llicència per tricotar,  un cicle 
que té lloc un dijous al mes per 
veure films en grup mentre feu 
ganxet o treneu les llanes.
à Centre Cívic Casa Sagnier.
Brusi, 51-61. T. 934 140 195.
barcelona.cat/cccasasagnier.
Fins a finals del 2017. Dijous de 

pel·lícula
La programació cinematogràfica 
d’alguns centres cívics permet 
repescar pel·lícules que se us han 
escapat a les sales comercials, 
reflexionar sobre temes candents 
a través de propostes fílmiques 
o complementar l’oferta de la 
cartellera amb títols diferents.  

Al Fort Pienc els dijous toca 
Cine-Fòrum, centrat cada trimestre 
en alguna temàtica concreta. 
Aquesta tardor projecten sota la 
idea d’Excentricitats films com 
Ed Wood de Tim Burton o El Gran 
Hotel Budapest de Wes Anderson. 
Aquests títols es combinen amb 
els de El documental del mes. Al 
final de cada sessió s’obre el torn 
per al debat. 

I a Cotxeres Borrell un dijous de 
cada  mes també és De Pel·lícula. 
Entre els cicles programats per als 
propers mesos destaca el dedicat 
a l’art a la gran pantalla, amb 
títols com Pollock, d’Ed Harris, 
sobre el mestre nord-americà de 
l’expressionisme abstracte.
à barcelona.cat/centrescivics.

El Carmel com 
a gran plató
L’activitat cinematogràfica que 
organitzen des del Centre Cívic 
Carmel no s’assembla a la resta. 
En lloc de projectar pel·lícules o 
presentar exposicions i xerrades, 
en un dels barris que més s’enfila 
de Barcelona, conviden els veïns 
i veïnes... a rodar una pel·lícula! 
Al llarg d’una setmana El Cel del 
Carmel organitza tallers diversos 
per aprendre els oficis del cinema 
amb l’ajuda de professionals 
del tema, de la producció al 
maquillatge, de les localitzacions 
a l’enregistrament del so. Es tracta 
de al final cridar tots junts: llum, 
silenci i acció!
à Centre Cívic Carmel. Santuari, 27. 
T. 932 563 333. barcelona.cat/cccarmel.
Primera quinzena de maig 2018.
 

Un món convuls
El prestigiós Andoni Lubaki 
presenta a Can Basté l’exposició 
Imatges d’un món convuls, que 

ressegueix tres conflictes armats 
encara actius. Viatjarem per la 
violència quotidiana al Sàhara, a 
la Líbia de la Primavera Àrab i a la 
Síria en plena guerra civil. 
à Centre Cívic Can Basté.
Passeig de Fabra i Puig, 274. T. 934 206 651.
www.canbaste.com 
Del 30 de novembre al 20 de gener.

Els objectes 
es rebel·len
A través de les seves fotografies, 
David Pérez Pol proposa que ens 
mirem els utensilis quotidians 
que tantes vegades ens passen 
desapercebuts des d’un altre punt 
de vista. Des de La rebel·lió dels 
objectes, l’exposició de l’octubre 
a Sant Andreu, ens reclamen una 
mirada diferent.
à Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 111. 
T. 933 119 953.
barcelona.cat/ccsantandreu.
Del 5 al 25 d’octubre.

Fotos al 
Català-Roca
Entre la programació d’aquesta 
tardor dedicada a la fotografia 
que es pot veure a l’Espai Català-
Roca (Llançà, 21) de la Casa 
Golferichs, destaca la mostra We 
Keep Waiting, del 24 d’octubre al 
15 de novembre, la contribució 
d’aquest centre cívic al Festival 
DocField 2017. Aquesta 

Amb l’arribada de la calor,  
els jardins i terrasses d’alguns 
centres cívics treuen les 
butaques a la fresca i les 
planten davant d’una pantalla 
de cinema. Per recuperar  
films de la temporada sota 
la llum dels estels atenció a 
l’agenda del Cinema al Jardí,  
els dimarts de juliol al Centre 
Cívic Sarrià  i el Cinema a la 
Fresca, els dijous de juny  
i juliol a les Cotxeres de Sants  
i alguns divendres de juliols a 
la Barceloneta.  
à barcelona.cat/centrescivics.

Cinema sota les estrelles

El Palace, l’únic cinema que 
operava a Ciutat Meridiana, va 
tancar les portes l’any 1984. 

L’Ajuntament va comprar l’edifici 
per instal·lar-hi un centre cívic 
que des de 1987 dona servei a 
aquest barri i als veïns de Torre 
Baró i Vallbona. El Centre Cívic 
Zona Nord presumeix ara d’un 
teatre amb capacitat per a 334 
persones i una caixa escènica 

de 100 m2. En conseqüència, ha 
centrat la seva especialització 
en tots els àmbits de les arts 

escèniques. 

ZONA NORD

Documentals 
musicals més 
a prop

El Festival Internacional 
de Cinema Documental 
de Barcelona In-Edit 
estrena  enguany la secció 
KM 0 dedicada a films que 
mostren històries properes. 
La xarxa de Centres Cívics 
col·labora amb el certamen 
tot projectant alguns dels 
seus títols més destacats 
aquells mateixos dies. Podreu 
trobar programació del KM 0 
de l’In-Edit  al Centre Cultural 
Albareda, l’Auditori de Sant 
Martí, l’Ateneu Fort Pienc, La 
Sedeta i la Farinera del Clot.

També en col·laboració 
amb l’In-Edit aquesta tardor 
es podran veure documentals 
musicals com Fonko, Rumba 
Tres,  Callas i They will have 
to kill us first dins de la 
programació de Barcelona 
Districte Cultural a l’Albareda, 
Besòs i Matas i Ramis.
à  barcelona.cat/centrescivics.

Arts visualsCentres cívics 2017-18

FOTOGRAFIA
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En femenívoltant de la fotografia més 
compromesa amb el seu entorn i 
el seu present.  

Si sou fotògrafs afeccionats 
o professionals, pareu atenció 
també a la seva convocatòria 
per a exposicions, oberta fins 
al 7 d’octubre i pensada perquè 
pugueu mostrar el vostre  
treball en una de les localitzacions 
històriques més antiga de la 
nostra ciutat. 
à Centre Cívic Pati Llimona.
Regomir, 3. T. 932 566 100.
www.patillimona.net. Maig 2018.

propi desenvolupament personal 
a partir de dos projectes diferents. 
Des de fa més de 25 anys, les 
Dones en Forma proposen una 
sèrie d’activitats socioculturals 
obertes a tothom que enriqueixen 
la convivència a la comunitat. I 
editen la revista La veu de Torre 
Llobeta. I el grup Descobreix-te 
treballa més en l’aspecte personal 
i espiritual. A més de col·laborar 
en la programació d’activitats, 
també gestiona l’espai de trobada 
per a la reflexió anomenat El 
despertar de les Deesses.
à Centre Cívic Torre Llobeta.
Provença, 480. T. 934 508 917.
www.ccsagradafamilia.net.
Tot l’any.

Escrivim  
en igualtat 
Un any més, el Centre Cívic 
Sagrada Família obre convocatòria, 
de novembre a febrer, per al Premi 
de narracions curtes Relats en 
Femení, que estimula la creació 
literària en mans de les dones. 
Trobareu més informació i les 
bases a:  premirelatsenfemeni.cat.

A la Sagrada Família estan 
especialitzats en Gènere i Igualtat, 
per tant sempre s’hi té en compte 
la mirada en femení, des de la 
programació a la valoració de nous  
projectes. 
à Centre Cívic Sagrada Família.
Provença, 480. T. 934 508 917.
www.ccsagradafamilia.net.
De novembre 2017 a febrer 2018. 

La Casa Elizalde obre cada 
dos anys la Convocatòria d’Arts 
Visuals destinada a estimular 
la creació en aquest àmbit. 
Aquesta tardor podem 
veure el projecte guanyador 
de la cinquena edició, Los 
Triángulos: cróniques d'una 
cooperativa, on l'artista Daniel 
Gasol recull la memòria 
històrica al voltant de les 
lluites veïnals per dignificar la 
zona de Diagonal Mar.  Gasol 
es remunta als orígens del 

barri, quan als anys setanta els 
treballadors de les fàbriques 
del voltant van erigir tres 
illes de cases en forma de 
triangles. L’exposició inclou un 
documental, una instal·lació, 
una peça audiovisual, una 
sèrie de cartells, una sèrie de 
fotografies i un petit cicle de 
cinema.
à Centre Cultural La Casa Elizalde.
València, 302. T. 934 880 590.
www.casaelizalde.com.
Del 23 de novembre al 22 de desembre.

Contra la violència de gènere
Amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones, 
el 25 de novembre, diferents 
centres cívics organitzen 
activitats diverses. A la 
Barceloneta proposen visibilitzar 
la fibromiàlgia amb, entre altres 
actes, l’exposició Fibromiàlgia: 
convivint amb ella, del 23 de 
novembre al 29 de desembre. 
Fins a l’1 de desembre,  

La Farinera programa obres de 
diverses disciplines firmades 
en femení dins del cicle Muses, 
Dones Creadores. A Font de 
la Guatlla us convoquen a la 
commemoració el dia 25 al 
pati del centre. El 25 des del de 
Vallvidrera-Vázquez Montalbán us 
conviden a redescobrir la ciutat 
amb ulls femenins am l’itinerari 
BarceloDona. I el mateix dia, 
així com el 8 de març, Baró de 
Viver  viuen un Temps de dona, 
a partir de mirades artístiques 
que commemoren aquestes 
efemèrides. A El Coll-La Bruguera 
es reserven la celebració del 
Dia de la Dona per a la primera 
quinzena de març, mentre que 
a Drassanes la cita del DonArt, el 
festival en femení, és al maig. 
 à barcelona.cat/centrescivics.

Fem barri
Amb l’objectiu d’enfortir la xarxa 
feminista al Poble-sec, aquesta 
tardor El Sortidor organitza la 
jornada Nosaltres fem barri, un 
espai de trobada per a entitats i 
dones que vulguin aprofundir en 
la perspectiva de gènere.
à Centre Cívic El Sortidor.
Pl. del Sortidor, 12. T. 934 434 311.
barcelona.cat/ccelsortidor .

Dones en forma
Al Centre Cívic Torre Llobeta ja 
fa temps que acullen dos grups 
de dones que treballen en el seu 

BARCELONETA

Un edifici nou projectat per 
l’arquitecte Josep Roselló i 
Til l’any 1994 acull el centre 
cívic del barri mariner per 

excel·lència. La instal·lació 
allotja, a més del Centre Cívic, 
el Casal de la Gent Gran i el Pla 
Comunitari de la Barceloneta. 
El centre s’ha especialitzat en 
les arts en moviment i les arts 

visuals, amb diversos programes 
i cicles dedicats a la dansa i a 

l’expressió artística. 

exposició de la fotògrafa Maria 
Contreras té com a principal 
objectiu posar cara als migrants i 
refugiats. 

Ja entrats al 2018, l’Espai 
també organitza  una nova edició 
del festival biennal Fotofesta. 
à Centre Cívic Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491.
 T. 933 237 790. www.golferichs.com.
Tot l’any.

En cooperació
Salvant refugiats és el títol de 
l’exposició al Centre Cívic 
Teixonera que també resumeix 
la tasca de Proactiva Open Arms, 
l’organització no governamental 
que es dedica a rescatar al mar 
persones que fugen dels seus 
països per motius de tot tipus, 
de les guerres a la persecució 
política. La mostra de fotos va 
acompanyada d’una conferència 
per donar a conèixer la realitat 
tant de l’ONG com dels refugiats. 
à Centre Cívic La Teixonera.
Arenys, 75. T. 932 563 388.
barcelona.cat/ccteixonera.
Del 7 al 28 de novembre.

Els orígens de Diagonal Mar

Enfocar al 
Pati Llimona
Un altre espai a tenir apuntat 
a l’agenda per als amants 
de la fotografia és el Centre 
Cívic Pati Llimona. A més 
de les d’exposicions, tallers i 
activitats, cada final d’hivern 
organitza l’Enfocats, les jornades 
d’Acció Fotogràfica i Fotografia 
Social que combinen mostres, 
conferències, trobades, taules 
rodones i tallers formatius al 
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En petit format
Tots els gèneres tenen cabuda a les  
Petites Bambolines del Vil·la Florida 
que al llarg d’octubre i  novembre  
presenta produccionsprofessionals 
i amateurs de gran qualitat. I 
al Centre Cívic Sarrià evoquen 
l’ambient d’èpoques passades 
al Llums de Bohèmia, el programa 
d’arts escèniques de proximitat que 
té lloc els dijous de febrer. 
à barcelona.cat/centrescivics. 
Octubre, novembre i febrer.

Arts escèniques
Busqueu sala?
Sou una companyia amb obra però 
us falta un espai on estrenar? El 
Denominació d’Estrena al  Centre 
Cívic Vil·la Florida  reserva una 
actuació per a artistes novells als 
seus cicles culturals.  El Mostra’T 
del Parc Sandaru obre concurs 
cada juny per a  companyies 
emergents.  I l’Estrena’t de la Casa 
Groga us ofereix l’oportunitat 
d’entrar  al circuit professional.
à barcelona.cat/centrescivics. 

Closer a  
Sant  Andreu
Amb la col·laboració de la 
companyia Clip Teatres, el  Centre 
Cívic Sant Andreu porta a escena 
Closer, l’obra de teatre de Patrick 
Marber al voltant dels desitjos 
creuats de dues parelles que van 
protagonitzar al cinema Jude Law, 
Julia Roberts i Natalie Portman. 
à Centre Cívic Sant Andreu. 
Gran de Sant Andreu, 111. T. 93 311 99 53. 
barcelona.cat/ccsantandreu. 
27, 28 i 29 d’ oct., 3, 4, 5, 10, 11 i 12 nov.

Divendres  
al teatre 
Res millor que encetar el cap  
de setmana amb una bona obra.  
Al  Centre Cívic Casa del Rellotge 
cada quinze dies programen  
un Divendres a escena, i al 
Guinardó,  d’octubre a juny, cada 
divendres a les 20h programen  
Guinardó a escena,  on en els 
espectacles de creació pròpia es 
convida els espectadors a xerrar 
amb els artistes.
à barcelona.cat/centrescivics. 

Vine a l’assaig!
Professionals i amateurs partici-
pen en aquest esperadíssim cicle 
titulat Assaig en companyia,  que 
permet gaudir en primícia d’un 
espectacle de nova creació.
à Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. 
Rector Triadó, 53. T. 934 230 440. 
www.cotxeres-casinet.org. 
5 octubre, 2 novembre i 14 desembre.
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Escena  
inclusiva
En col·laboració amb de la 
Fundació Joia, el Centre Cívic 
Can Felipa organitza un any més 
el Cicle d’Arts Escèniques i Salut 
Mental i, que mostra la feina de 
diferents grups de dansa i teatre  a 
través de tot tipus de llenguatges.
à Centre Cívic Can Felipa. Pallars, 277.  
T. 932 563 840. www.cccanfelipa.cat.       
Octubre 2017. 

De riure
El Centre Cívic Torre Llobeta celebra 
aquest octubre el seu quinzè 
aniversari amb el cicle Somriure, 
els sentits de l’humor. La Sedeta i 
El Coll s’apunten a Gràcia Riu, el 
programa ple de comicitat que se 
celebra el mateix mes al districte. 
A Bon Pastor reflexionen a través 
de l’humor sobre la nostra relació 
amb la roba amb l’obra Quina tela! 
(17 de novembre). Al maig és 
l’hora dels pallassos i pallasses a 
Baró de Viver, on regna el BaróNàs. 
I quan arriba el juliol, la Farinera 
activa les Endorfines, el Cicle 
d’Humor i d’Estiu a la terrassa del 
Centre Cultural.
à barcelona.cat/centrescivics. 

Joves RBLS
El Poblenou inaugura aquest any 
la primera edició de RBLS, Festival 
de Teatre Jove, amb la seu principal 
a Can Felipa. Una proposta 
destinada a adolescents entre 13 
i 18 anys amb passió per les arts 
escèniques d’essència urbana.
à Centre Cívic Can Felipa.
Del 16 al 19 de novembre. 

Crea i estrena
La programació teatral de la 
ciutat es veu enriquida amb les 
propostes dels centres cívics que 
donen cabuda a obres molts cops 
desenvolupades allà mateix en 
programes de residència i ajut a la 
creació.  De gener a maig el Parc-
Sandaru acull l’estrena de les obres  
creades dins de la convocatòria 
Kinètic. Si voleu gaudir del què 
es cou a El Sortidor en matèria 
d’arts escèniques no us perdeu el 
programa Balandra. El Mínim de 
Sarrià obre convocatòria dos cops 
l’any per mostrar obres en procés 
de creació. Drassanes també 
ofereix residències el fruit de les 
quals es pot veure al novembre 
al festival 7 Files, i el maig i juny a 
elravalésteatre. La Sedeta aixeca el 
teló els caps de setmana per a les 
companyies de teatre amateur que 
assagen a les seves instal·lacions. 
I Cotxeres Borrell complementa la 
seva convocatòria del Laboratori 
d’Arts Escèniques Tísner amb una 
programació estable de teatre.
à barcelona.cat/centrescivics. 

Teatre físic
Una de les convocatòries 
imprescindibles del Centre Cívic 
La Sagrera “La Barraca” és el cicle 
internacional dedicat a la dansa i 
el teatre físic Teló Amunt.
à Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”.
Martí Molins, 29. T. 933 511 702.
barcelona.cat/cclasagrera. 
Gener-març 2018.

Tot en una nit
La nit més llarga és una proposta del 
Parc Sandaru en forma de taller 
intensiu nocturn que permet els 
joves  submergir-se en tot el procés 
de creació teatral en una única nit. 
à Centre Cívic del Parc-Sandaru.
Buenaventura Muñoz, 21. T. 933 090 635.
barcelona.cat/ccparcsandaru. Juny 2018.

En la programació del 
Barcelona Districte Cultural, 
en Marc Martínez rememora 
el Raval dels anys 70 a Mal 
Martínez. Humor i hòsties.  
I la Sònia Gómez interactua 
amb la seva progenitora a Mi 
madre y yo, mentre que Les 
Impuxibles reflexionen sobre 
què significa ser transexual a 
Limbo.  La companyia Patricia 
Palomares opta per l’humor a 

Aixequem el teló!

ANEBODA the Show i ens podem 
esperar el millor de loscorderos.
sc & Za! a Afasians-The last 
conference. Trobareu aquests 
i altres espectacles en algun 
dels següents centres cívics: 
Albareda, Auditori Sant Martí, 
Baró de Viver, Besòs, Can Clariana 
Cultural, El Coll,  Joan Oliver “Pere 
Quart”, Urgell i Zona Nord. 
à www.districtecultural.barcelona.
Octubre, novembre i desembre 2017.

CAN CLARIANA CULTURAL
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El passat 1 de juliol es va 
inaugurar el nou centre cívic 
de Can Clariana Cultural, al 
districte de Sant Andreu. El 

centre, que pren el nom d’una 
antiga masia del barri, se situa 
en l’edifici que havia acollit el 
teatre de l’Associació de Veïns 
del Congrés-Indians, que ha 

estat convenientment remodelat 
per a l’ocasió. Així, amb aquesta 
sala per a 200 espectadors el 

Centre Cívic Can Clariana Cultura 
s’especialitza amb activitats i 

tallers d’arts escèniques.
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Barceloneta 
contemporània 
Patricia Habchy, Nicolas Ricchini 
Company, Melissa Scioscia i 
Siberia/Paloma Muñoz són 
alguns dels protagonistes del cicle 
Contemporanis a la Barceloneta, 
que un dijous al mes ens presenta 
de forma gratuïta una actuació 
lligada als llenguatges del cos. 
Al mateix centre celebra el 3 de 
novembre el Festival MiTS dedicat 
a la videodansa entesa com una 
eina de transformació social.
à Centre Cívic Barceloneta.
Conreria, 1-9. T. 932 563 300.
barcelona.cat/ccbarceloneta. 
D’octubre a juny.
 

Danses 
urbanes 
Dins de la programació estable de 
dansa i arts en moviment, La Casa 
Elizalde presenta el 4 d’octubre 
peces del Festival Hop, dedicat a 
les danses urbanes. També acull 
obres lligades a la performance 
com Homenatge a Severiano Naudín 
de Mariona Naudin (26 d’octubre) 
o l’espectacle Teenage Dream  
(30 de novembre). 
à Centre Cultural La Casa Elizalde. 
València, 302. T. 934 880 590.
www.casaelizalde.com.
D’octubre a juny.

Swing al carrer
A Sant Andreu us conviden un 
dissabte de cada mes a ballar 
swing a un dels racons més 
emblemàtics del barri, la plaça 
Orfila. Que no baixi el ritme!
à Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 111. T. 933 119 953.
barcelona.cat/ccsantandreu.
28 d’oct., 18 de nov. i 16 de des.

Vine a ballar 
Apropa’t a la Dansa, proclamen des 
de la Sagrada Família. Amb motiu 
del Dia Internacional dedicat a 
aquesta disciplina proposen una 
sèrie d’activitats destinades tant a 
adults com a infants. 
à Centre Cívic Sagrada Família.
Provença, 480. T. 934 508 917.
www.ccsagradafamilia.net.
Primavera 2018.

Miratges 
Els diferents espais de la Vil·la 
Florida acullen a la primavera 
els Miratges, propostes de dansa 
obertes a joves artistes i adaptades 
a cada localització segons 
l’estil. Contemporània i clàssica 
més intimista a l’interior; i les 
coreografies més vistoses i urbanes, 
al jardí.  Una exposició recorda les 
imatges de l’edició de l’any passat.
à Centre Cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544. T. 932 546 265.
barcelona.cat/ccvil.laflorida.
Segona setmana maig 2018.

Aprèn amb  
els millors
El Barcelona Summer Dance, 
el Curs Internacionald’Estiu 
que convoquen des del Casinet 
d’Hostafrancs, suposa una 
oportunitat immillorable per 
aprendre dansa de la mà de 
ballarins de prestigi arribats 
d’arreu del món. L’oferta comprèn 
diferents modalitats de ball 
(ballet, contemporània, hip-hop, 
musical...), categories segons els 
coneixements,  edats i durades.
à Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. 
Rector Triadó, 53. T. 934 230 440.  
cotxeres-casinet.org.
Del 26 de juny al 27 de juliol de 2018. 

Envaïm Sarrià
Les entitats de cultura popular 
de Sarrià es conxorxen cada 
primavera per ocupar els carrers 
del barri amb el Llençart, la Mostra 
d’Arts de Carrer, una rua boja on 
hi tenen cabuda el circ, la música, 
la ballaruga, l’animació i la teca. 
Tothom hi és convidat!
à Centre Cívic Sarrià.
Eduardo Conde, 22-42. T 932 562 720.
barcelona.cat/ccsarria.
Dissabte segona quinzena maig 2018.

Sant Martí 
artístic
Les arts de carrer tenen com a 
mínim dues cites al districte de 
Sant Martí. Al juny, a través del 
Perpetracions, els carrers de Sant 
Martí  de Provençals, la Verneda i 
la Pau es converteixen en un espai 
per a l’experimentació artística i 
comunitària, un territori obert on 
s’exploren temàtiques concretes 
a partir de propostes d’art efímer i 
compromès. 

I el primer dissabte de juliol 
tindrà lloc la 21 edició del 
Mercateatre, la Fira de Circ i 

Animació al Parc de Sant Martí 
que aplega el bo i millor dels 
artistes joves, emergents i les 
futures promeses d’aquestes 
disciplines i els mostrarà al públic 
que s’apropi a aquesta localització 
imperdible del barri.
à Centre Cívic Sant Martí.
Selva de Mar, 215.T 932 565 760.
barcelona.cat/ccsantmarti.
Juny i juliol 2018.

Territori en dansa, el cicle 
d’activitats al voltant de la 
dansa i les seves tendències 
contemporànies que acull el 
Centre Cívic Teixonera, arriba 
aquest 2018 a la seva sisena 
edició.  En la mateixa línia el 
centre organitza Portàtils en 

Desplaça’t a 
la Casa Groga 
El centre cívic de Sant Genís 
dels Agudells implica tot el 
barri durant el mes de maig 
per omplir l'espai públic 
d'activitats artístiques. En el 
Desplaça't, que aquest 2018 
celebrarà la seva 14 edició, 
hi participen artistes de tot 
tipus, les escoles de la zona, 
els botiguers, el Mercat  i 
les entitats del barri en un 
intercanvi d’experiències 
culturals i vivencials.
à Centre Cívic Casa Groga.
Av. Jordà, 27. T. 934 186 531.
barcelona.cat/cccasagroga.
Maig 2018.

Participa i balla a la Teixonera

moviment el 28 d’octubre i el 18 
de novembre, tallers gratuïts 
per formar-se en el ball de la mà 
de professionals de prestigi.  
à Centre Cívic Teixonera.
Arenys, 75. T. 932 563 388.
barcelona.cat/ccteixonera.
Del 27 al 29 d’abril del 2018.
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Un dels quatre centres cívics 
del districte de Les Corts ret 

homenatge des del seu nom al 
poeta Joan Oliver, conegut com 
a Pere Quart. En una zona abans 

poblada de masies , el centre 
s’ubica en un edifici de nova 

factura, obra de Toni Toscano i 
Pau Calleja, que es va inaugurar 
el maig del 1999 i es va ampliar 
el 2015. S’ha especialitzat en la 
innovació social a través de les 

noves tecnologies. 

DANSA

AL CARRER

JOAN OLIVER “PERE QUART”
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L’Eixample 
més literari
Amb motiu de la Festa Major 
del barri, la Casa Golferichs 
organitza una festa literària 
on hi participaran l’Escola 
Bloom, l’Obrador d’Històries, les 
editorials Comanegra, Raig Verd i 
Periscopi i la biblioteca Joan Miró. 
Com a colofó, un espectacle a les 
golfes dedicat a dues escriptores 
vinculades a l’Eixample: Maria-
Mercè Marçal i Montserrat Roig. 
à Centre Cívic Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 
T. 933 237 790.  www.golferichs.org.
6 d’octubre.

Paraules per 
donar i vendre
El Festival de Narració Oral de 
Barcelona Munt de Mots escampa 
per tota la ciutat el gust per les 
paraules dites. El certamen 
presenta espectacles, tallers i 
conferències a localitzacions 

Lletres
diverses, entre elles els centres 
cívics Pati Llimona, La Sedeta on 
es podrà veure Jugue-Conte- 
Cantemos, a càrrec de Fanny 
Fuguet, o Font de la Guatlla, que 
presenta l’espectacle Los viajes del 
espantapájaros basat en un text 
d’Antonio Orlando Rodríguez. 
à barcelona.cat/centrescivics. 
Del 16 al 22 d’octubre.

El llibre 
era millor?
El Pati Llimona ens convida 
a Literatura en 24 fotogrames 
a endinsar-nos en el debat de 
les pel·lícules rodades a partir 
de novel·les conegudes, per 
aprofundir tant en l’original 
literari com en els recursos per 
adaptar-lo a la gran pantalla. Per 
a aquest trimestre proposen tres 
grans títols: Anthony Burguess vs 

Stanley Kubrick amb A clockwork 
orange - La taronja mecànica; 
Raymond Carver vs Robert 
Altman amb Short Cuts - Vides 
creuades; i Philip K. Dick vs Ridley 
Scott amb Blade Runner.
à Centre Cívic Pati Llimona.
Regomir, 3. T. 932 566 100.
www.patillimona.cat.
25 octubre, 15 novembre i 13 desembre.

El pot petit de 
la literatura
Pels volts de Sant Jordi el Centre 
Cívic Matas i Ramis organitza un 
Concurs de Microrelats, amb algun 
motiu diferent cada any, que 
premia la capacitat per dir molt 
amb poques paraules. 
à Centre Cívic Matas i Ramis.
Feliu i Codina, 20. T. 934 072 356.
barcelona.cat/ccmatasiramis.
Març-abril 2018.

Mots al centre
El món de la paraula és un dels 
eixos que defineixen les activitats 
de Torre Llobeta, un edifici que 
respira literatura d’ençà que Joan 
Maragall el va convertir en seu 
de les seves tertúlies. Atenció a la 
seva agenda de tallers i concursos.
à Centre Cívic Torre Llobeta.
Santa Fe, 2 bis. T. 933 585 614.
barcelona.cat/cctorrellobeta.

Àfrica musical
Des del Centre Cívic Navas ens 
acosten al continent negre a través 
de la música i la dansa: Michel 
Doudou NDione ens farà ballar 
amb el Mbalax (ritmes tradicionals 
que es barregen amb jazz, blues o 
rock), Ngomez Nokass transmetrà 
la força del Senegal a través del 
timbal i la sabadellenca d’origen 
guineà Nakany Kanté ens portarà 
el seu afropop mandinga. 
à Centre Cívic Navas. Ptge. Doctor Torent, 1. 
T. 933 493 522. ccnavas.cat.
6 octubre, 16 novembre i 14 desembre. 

Concert de  
Festa Major!
Les Festes Majors de barri no 
s’acaben amb Gràcia i Sants. A les 
Corts la celebren fins al 8 d’octubre 
i el centre cívic de la Riera Blanca 
organitza un concert perquè balleu 
fins que us facin mal els peus amb 
Los Boozan Dukes, especialitzats 
en cançons crioll-franceses de 
Nova Orleans, Haití i la Martinica.
à Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 1-3. T. 934 480 499.
www.ccrierablanca.com. 7 octubre.

La Plaça del Sortidor és el cor de 
l’Eixample de Santa Madrona, al 
Poble-sec. Ara hi ha una font estil 
Canaletes, però la que va donar 
nom a la plaça era la dedicada 
a la deessa Ceres, que primer 

es trobava al Passeig de Gràcia 
i més tard es va traslladar a la 
plaça de Sant Jordi a Montjuïc. 
El centre cívic es va inaugurar el 
2003, una època on encara hi 

havia una mancança de serveis 
al barri. Ara és un referent per a 
qualsevol persona amant de la 

gastronomia, la nutrició i la bona 
taula, les seves especialitats.

EL SORTIDOR

Música

El cicle Música}BCN ens permet 
fer un recorregut per la història 
de la música a través dels seus 
estils més representatius.  Els 
centres cívics que hi participen, 
en col·laboració amb l’Escola 
Superior de Música de 
Catalunya – ESMUC, són els 
de El Sortidor, Can Verdaguer, 
La Sagrera, Guinardó i Sarrià.  
Podreu gaudir de cançons 
angleses del segle XVII amb  

Música }BCN

The voice of the viol; Flamenco 
viu; l’esperit dels balcans amb 
la Balkan Paradise Orchestra; 
l’art de la tonadilla i la seguidilla 
amb Cantos del Aire; el record 
de les estrelles fugaces amb Les 
icones del rock; música de conte 
amb un quintet de vent-fusta; 
de l’era del swing, i de música de 
pel·lícula.  
à barcelona.cat/centrescivics. 
Del 2 de novembre al 3 de març 2018.

Notes al Parc
A Música al Parc, el centre cívic de 
Vallvidrera converteix Collserola 
en un auditori natural per on 
passaran al llarg d’octubre i 
novembre artistes com Larumbé, 
The Flat Pack, Morning Blind i 
Clara Sagallo.
à Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán. 
Reis Catòlics, 16-34. T. 934 069 053. 
www.ccvazquezmontalban.com.
7 i 21 octubre i 4 i 18 novembre.

Castellonitza’t
Un divendres al mes, el Musica’t 
de Can Castelló acosta artistes 
emergents de clàssica o jazz al 
públic. I el cicle Instrumenta’t 
se centra aquesta tardor en la 
guitarra amb un concert i un 
seminari.
à Centre Cívic Can Castelló.
Castelló, 1. T. 932 417 874.
barcelona.cat/cccancastello.

DO d’Autor
El programa musical de la Casa 
Elizalde programa aquest trimes-
tre  artistes que beuen del pop i el 
folk com el duet Morningblind, 
Santi Careta, la banda Cálido 
home i Estúpida Erikah.
à Centre Cultural La Casa Elizalde.
València, 302. T. 934 880 590. 
www.casaelizalde.com.
Divendres d’octubre i novembre.
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el Festival Al Ras, especialitzat 
en música bluegrass, amb les 
actuacions de Michael J. Miles 
(USA) i Jake Schepps (USA).

Amb l’arribada de la calor, de 
maig a juny, és l’hora del Vermut 
Jazz al Casinet d’Hostafrancs; al 
Pere Pruna al juny és temps de Jazz 
al jardí; i els divendres de juliol 
el Centre Cívic la Sagrera ocupa la 
incomparable plaça Masadas amb 
les Nits de Jazz.
à barcelona.cat/centrescivics.

Amb duende
(In)fusión flamenca, el Cicle de 
Flamenc al Besòs que s’organitza 
des del 2003 programa com cada 
any tota una sèrie d’actuacions 
en directe, tallers formatius, 
exposicions, xerrades i 
espectacles familiars impregnats 
del duende del flamenc.
à Centre Cívic Besòs.
Rambla Prim 87-89. T. 932 564 901.
www.ccbesos.org.
Del 3 al 25 de novembre.

Quin gust a 
Les Planes
El grup musical Gosto BCN vol 
transmetre ja des del seu nom el 
sentit que tenen els algerians de 
sentir-se a gust amb qui et rodeja 
en un espectacle actiu i dinàmic.
à Centre Cívic L’Elèctric.
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6’5.
 T. 932 054 009. barcelona.cat/cclelectric.
10 de novembre.

Can Verdaguer 
musical
El centre cívic del barri de Porta 
s’incorpora a l’agenda musical 
de la ciutat amb una nova línia 
d’activitats melòmanes que 
inclouen Cicles de concerts, 
Audicions comentades al voltant de 
la clàssica, la participació al cicle 
Música BCN i els concerts acústics 
de Tardes al jardí de la masia els  
dijous de juliol. 
à Centre Cívic Can Verdaguer.
Piferrer, 94-100. T. 932 768 077.
www.canverdaguer.com. 

El so com a 
protagonista
Més enllà de la música tal com 
la concebem habitualment, al 
Convent de Sant Agustí exploren 
a través dels Recorreguts sonors, 
del 21 al 25 de novembre, les 
possibilitats del so com a eina 
creativa i mitjà d'expressió en 
un cicle amb espectacles en 
directe, instal·lacions artístiques i 
projeccions audiovisuals. 
A més, el centre cívic del barri de 
Sant Pere organitza cada dos anys 
la Mostra Sonora i Visual que 

La música clàssica i coral es fa 
sentir a molts centres cívics. 
A partir del 17 d’octubre, a 
Navas us conviden a Audicions 
comentades, aquest trimestre 
amb els compositors del Barroc 
com a protagonistes. A Fort 
Pienc els divendres programen 
concerts de cambra al Cicle de 
Música Clàssica. Des de Cotxeres-
Casinet apleguen les entitats 
corals del districte als concerts 
d’Advent Coral a l’Alcaldia el 16 
i 17 de desembre. El Resonare 
de Sant Martí permet gaudir a 
l’Església de Sant Martí  
de concerts escollits a partir 
d’una convocatòria oberta. 

Tots els acords de la clàssica

Al Pere Pruna paren especial 
atenció a la clàssica a través de 
cicles com el de Compositors 
catalans al novembre, el de 
Música religiosa al llarg del mes 
de març i la Primavera Coral que 
té lloc a l’abril. El Matas i Ramis 
acosta la clàssica als veïns 
d’Horta amb el Cafè Concert 
i, amb la resta de centres del 
districte, participa al cicle 
Clàssica al Guinardó. Ja de cara 
a l’estiu, el Sarrià els dimecres 
de juliol converteix els jardins 
de Santa Amèlia en l’escenari 
perfecte per escoltar clàssica a 
l’aire lliure En clau de sol.
à barcelona.cat/centrescivics.

Digueu-ho fort
Una de les cites musicals més 
arrelades de la ciutat, el Say It Loud 
el Festival de Música Negra de La 
Farinera, arriba a la seva desena 
edició amb un cicle dedicat al 
Black Power. El programa inclou 
el concert de Nomadic Massive, 
una marató de 8 hores de reggae i 
un xou de reggae per a nens i nenes 
així com l’exposició Els carrers són 
nostres de Roc Blackblock.
à Centre Cultural la Farinera del Clot.
Gran Via de les Corts Catalanes, 937.
 T. 932 918 080.  www.farinera.org.
Del 19 al 29 d’octubre.

Emergències
El Coll-La Bruguera (10 de 
novembre) i La Sedeta (11 de 
novembre) acullen els concerts 
de les semifinals del concurs 
Districte Musical Jove de Gràcia, 
que dona a conèixer les bandes 
emergents de la zona. La final serà 
el 24 de novembre a l’Espai Jove 
La Fontana. I el Centre Cívic Bon 
Pastor allotja el 21 d’octubre la 7a 
edició del D9RÀDIO LIVE!, un seguit 
de concerts també de nous grups.
à barcelona.cat/centrescivics.

Divendres a la
casa Orlandai
L’Imperdible del divendres és el 
cicle de concerts i espectacles en 
petit format que organitza la Casa 
Orlandai per encetar els caps de 
setmana. Se celebren en algun 

dels racons del bell edifici: davant 
els finestrals del Cafè Orlandai, 
al Pati d’en Marcel o pujant les 
escales cap a la Sala J. V. Foix.
à Centre Cívic Casa Orlandai.
Jaume Piquet, 23. T. 932 524 262.
www.casaorlandai.cat.

Jazz i molt més 
La programació de jazz, blues, soul 
i ritmes emparentats als centres 
cívics no te l’acabes. Del 2 al 8 
d’octubre al Carmel celebren el 
Jazztast, una setmana amb música i 
tapes per diferents espais del barri.  
Els dissabtes d’octubre i maig, La 
Sedeta ofereix al porxo els seus 
Aperitius de jazz. Al Mini-concert 
al vespre de la Teixonera Aquesta 
vegada toca jazz, el 18 d’octubre a 
les 19h.  Golferichs i la Societat de 
Blues de Barcelona organitzen 
els concerts de Wax & Boggie (19 
d’octubre) i Carl Sonny Leyland (30 
de novembre); i el 12 de desembre 
enceten una conversa al voltant 
dels 20 anys sense Tete Montoliu. 
Fort Pienc inaugura aquesta tardor 
un cicle de Vespres de Jazz a la seva 
sala d’actes on actuaran el Quartet 
Reqi (25 d’octubre) i Trio Nilo (22 
de novembre). A l’Urgell van A tot 
Jazz!  a partir del 27 d’octubre amb 
Pablo Martin 4tet, Bernat Font 
Trio i Biel Ballester Trio; i a l’hivern 
programaran jazz en femení. 
A Cotxeres Borrell emprenen 
Rutes Musicals per la música 
afroamericana un dijous al mes 
a les 20 h. Els dijous també hi ha 
Jazz a Les Corts a Can Deu. I el 10 de 
novembre, a La Sedeta hi fa parada  

A l’Albareda han convertit 
la música en l’eix de les 
seves activitats. Aquest 
octubre inauguren el cicle 
Insòlits, dedicat a propostes 
inclassificables com les que 
presenten Marc Egea amb 
African Tales, Seward amb We 
prefer to i, dins de la programació 
de Barcelona Districte Cultural, 

Música insòlita a l’Albareda

loscorderos.sc & Za! amb 
Afasians - The Last Conference. 
I un cop al mes la Sarah Ardite 
conduirà el cicle de xerrades 
i music sessions Musicalment 
parlant, per endinsar-nos a estils 
com el reggaeton.
à Centre Cultural Albareda.
Albareda, 22-24. T. 934 499 719.
barcelona.cat/ccalbareda.
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A recer del fred 
Els dissabtes del primer trimestre 
de l’any, la Farinera del Clot us 
escalfa amb el Caliu del 3r Cicle 
de Músiques d’Hivern, on cobra 
rellevància la posada en escena.
à Centre Cultural la Farinera del Clot.
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. 
T. 932 918 080. www.farinera.org.
Gener-març 2018.

Districte 
musical 
Aquesta tardor la programació 
musical de Barcelona Districte 
Cultural presenta concerts de 
primera que giraran per alguns 
d’aquests centres cívics: Albareda, 
l’Auditori de Sant Martí, Baró de 
Viver, Besòs, Can Clariana Cultural, 
El Coll-La Bruguera, Matas i Ramis, 
Urgell, Vil·la Urània i Zona Nord. 
S’hi podrà veure la formació 
Aurora presentant el disc del 
mateix nom que  apropa el jazz 
al flamenc; la rumba catalana 
de La Màlaga; la música negra 
de Monique Makon & The Soul 
Titoo’s; les cançons populars dels 
45 cerebros y 1 corazón de Maria 
Arnal i Marcel Bagès; el pop per a 
la mainada Sempre de vacances 
de 2princesesbarbudes; l’afropop 
de Nakany Kanté; i els Amors 
d’estiu de Judit Neddermann 
amb el Quartet Brossa, que també 
interpretaran juntament amb el 
titellaire Jordi Bertran Faristolitis.
à barcelona.cat/centrescivics.

Llimonades
d’estiu 
Els concerts als balcons de les 
cases del Gòtic, on sonaran 
músiques de tot tipus, posaran 
el punt i final un any més a 
les Llimonades, el Festival 
d’estiu del  Gòtic impulsat des 
del Pati Llimona. A més de la 
música, el barri també s’omple 
de projeccions a la fresca i 
exposicions de fotografia. 
à Centre Cívic Pati Llimona.
Regomir, 3. T. 932 566 100.
www.patillimona.net.
28 de juny al 20 de juliol 2018.

A tota veu 
El cicle Veus de Vil·la Florida 
reivindica al llarg de febrer i 
març tots aquells estils, del 
fado al gospel passant per la 
bossanova, que converteixen 
la veu en l’instrument 
protagonista. El programa 
també vol servir d’aparador 
per a aquells intèrprets joves 
sorgits de les escoles de la 
ciutat que volen incorporar-
se als circuits musicals.
à Centre Cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544. T. 932 546 265.
barcelona.cat/ccvil.laflorida.
Febrer i març 2018.

aquest 2018 arribarà a la onzena 
edició i incideix en la vessant 
més creativa i experimental dels 
llenguatges relacionats amb el 
so i la imatge. Pels volts de juny, 
l’edifici del convent s’omple de 
creació audiovisual en directe, 
instal·lacions interactives i un 
apartat especial per a infants. 
à Centre Cívic Convent de Sant Agustí.
Comerç, 36. T. 932 565 000.
conventagusti.com. 

Popularment, s’anomenava Casa 
Groga a Can Gresa, una antiga 
masia amb els murs d’aquest 
color que s’aixecava al cor de 

San Genís dels Agudells, un dels 
barris més muntanyencs de la 

ciutat. El casalot es va enderrocar 
pel seu mal estat i al seu lloc es 
va construir el centre cívic Casa 

Groga, projectat per Francisco de 
la Guardia i inaugurat el 1991. 
Dinamitzador cultural del barri, 

el centre disposa d’una ludoteca 
per a nens i nenes fins a 12 anys, 

i s’especialitza en activitats 
lligades a les noves tecnologies 

de la informació i la comunicació.

CASA GROGA

A l’antic Egipte
Núria Castellano, especialista en 
Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc, ofereix  
a Navas una sèrie de conferències 
al voltant d’Egipte, terra de 
mòmies i faraons. Les properes 
sobre Imhotep, l’”inventor” de la 
piràmide i Les mòmies animals.  
à Centre Cívic Navas.
Ptge. Doctor Torent, 1. T. 933 493 522.
www.ccnavas.cat.
4 octubre i 8 novembre.

La reforma 
protestant
Dins dels actes organitzats pel 
Consell Evangèlic de Catalunya 
amb el suport de l’Ajuntament, el 
cicle de conferències d’aquesta 
tardor de la Casa Golferichs se 
centra en El llegat de la Reforma. 
Analitza l’herència dels 500 anys 
de la Reforma Protestant amb 
experts com D. Giralt-Miracle, 
David Estrada i Marc Correa.
à Centre Cívic Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 
T. 933 237 790. www.golferichs.org.
25 octubre, 8, 15 i 29 novembre.

Gestió artística
Dins de les activitats de suport a la 
creació del centre cívic Joan Oliver 
“Pere Quart”, aquest novembre 
ofereixen el seminari Clip Kultural 
destinat a artistes, companyies 
i gent del món de la cultura que 
necessiti donar una articulació 
més professional, legal i pràctica a 
la seva vocació artística. 
à Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Comandant Benítez, 6. T. 933 398 261.
www.ccperequart.com.
Del 8 al 29 de novembre. 

Barcelona 
pensa
També la Casa Golferichs 
s’apunta a l festival Barcelona 
pensa promogut per la UB amb 
una Marató nocturna de ciència i 
filosofia el dijous 16 de novembre 
de 2 a 6 de la matinada. Consulteu 
l’agenda del centre cívic per saber 
quines altres xerrades i debats  
del cicle  De lletres i de ciències hi 
tenen lloc aquesta tardor.
à Centre Cívic Casa Golferichs.
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Quins són els efectes, 
conseqüències i oportunitats 
que produeix el canvi climàtic 
a la nostra societat i al nostre 
planeta? Amb motiu de 
l’exposició Després de la fi del 
món que tindrà lloc al Centre 
de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) del 24 
d’octubre de 2017 al 29 d’abril 
de 2018, la xarxa de Centres 
Cívics en col·laboració amb 

Quan el món s’acaba

Biblioteques de Barcelona 
organitza el febrer i març de 
2018 un cicle d’activitats per 
aprofundir en aquesta temàtica 
que requereix la nostra atenció 
urgent. Consulteu l’agenda dels 
actes en els següents centres: 
Can Deu, Casa Golferichs, Casa 
Orlandai, Joan Oliver “Pere Quart, 
El Coll-La Bruguera, El Sortidor 
i Urgell.
à barcelona.cat/centrescivics.
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Fem memòria
Els centres cívics contribueixen 
a la recuperació de la memòria 
històrica dels barris i la ciutat. Des 
d’El Coll-La Bruguera continuen 
la tasca de mantenir viu el llegat 
de l’editorial que els dona nom  i 
aquesta tardor munten una taula 
rodona i una exposició al voltant 
dels 100 anys dels invents del 
TBO. A La Sedeta prossegueixen 
recuperant la memòria oral al  
voltant de l’antiga fàbrica tèxtil 
dins del projecte La Sedeta, 
un fil a la memòria. De fàbrica 
a equipaments. A l’Albareda 
conviden els veïns del Poble-sec 
a portar-hi les seves pel·lícules 
familiars de Súper 8 que es 
podran veure al novembre en el 
marc de l’exposició veCINES, la 
xarxa veïnal a través de processos 
cinematogràfic. A la Casa del 
Rellotge estimulen la participació 
veïnal de la Marina en la difusió 
de la memòria històrica a De la 
indústria a la cultura.
à barcelona.cat/centrescivics.

Rutes culturals
Les seus de molts centres cívics 
són edificis històrics que val la 
pena visitar. Per fer-ho, aprofiteu 
els itineraris que us proposen 
centres com La Farinera o les 
jornades 48h Open House, el 21 i 22 
d’octubre (més informació a En 

col·laboració). D’altra banda, a El 
Sortidor us acompanyen a visitar 
alguns dels museus i centres 
culturals de Sants-Montjuïc, 
mentre que des del de Vallvidrera-
Vázquez Montalbán emprenen una 
ruta d’Enoturisme a Collserola, 
Valls i vinyes de Can Calopa, que 
permet descobrir un dels racons 
més ocults de la muntanya.
à barcelona.cat/centrescivics.

Desembre 
solidari
Al centre cívic del barri d’El Coll 
converteixen el desembre en 
el mes per reflexionar i actuar 
al voltant de L’economia social i 
solidària, una alternativa necessària i 
real, amb concerts solidaris, taules 
rodones, una exposició sobre el 
cooperativisme i la presentació de 
la campanya Roba Neta. 
à Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
Aldea, 15. T. 932 562 877.
barcelona.cat/ccelcoll.
Del 2 desembre 2017 al 7 de gener 2018.

Plantar al balcó
El Centre Cívic Vil·la Florida posa 
a disposició de vuit famílies les 
jardineres de la seva terrassa per 
tal d’aprendre el cicle anual de 
cultiu d’un Hort al Balcó. 
à Centre Cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544. T. 932 546 265. 
bcn.cat/villaflorida. De setembre a juliol. 

Més carnívores
i menys residus
Des del Joan Oliver “Pere Quart” 
ens proposen una sèrie de reptes. 
Els dijous del 5 d’octubre al 21 de 
desembre,  a través de l’activitat  
Posa una carnívora a la teva vida, 
en Toni Solé ens endinsarà des 
de diferents àmbits al misteriós 
món d’aquestes plantes. I els 
dimarts  del 3 d’octubre al 5 de 
desembre, la Xènia Elias aconsella 
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Aquest palauet urbà al bell 
mig de l’Eixample sintetitza 
la història del barri. La Casa 

Elizalde es va edificar a finals 
del segle xix per encàrrec de 

Francesc Jaurés, que hi va viure 
amb la seva dona Josefa Rouvier 
i Elizalde.  Sense fills, a la mort 
del matrimoni la casa va passar 
a mans del nebot Artur Elizalde. 
Durant el segle xx l’edifici pateix 
tot de transformacions i se salva 
pels pèls de l’enderroc als anys 
setanta. L’actual Casa Elizalde 

ja porta més de vint-i-cinc 
anys com a centre cultural de 

referència a tota la ciutat.

CASA ELIZALDE
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totes aquelles persones que 
s’hagin proposat dur un Estil de 
vida Residu Zero per contribuir a 
la millora del medi ambient i la 
pròpia salut. 
à Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Comandant Benítez, 6. T. 933 398 261.
www.ccperequart.com.

Horts en comú
Aquest novembre el Centre 
Cívic Can Deu obre convocatòria 
pels Tallers d’Horticultura 
Urbana que tindran lloc a partir 
de gener de 2018,  per tal  que 
associacions, particulars i famílies 
puguin prendre contacte amb 
les diferents taules de cultiu i 
aprenguin a tenir-ne cura de 
manera autònoma. També 
ofereixen tallers pràctics oberts 
al públic per potenciar aquesta 
alternativa de consum. N’hi ha 
d’encara disponibles per a octubre 
i novembre!
à Centre Cívic Can Deu.
Plaça Concòrdia, 13. T. 934 101 007.
www.cccandeu.com.

Nou Barris  
amb la natura
A més dels actes concrets amb 
motiu del  Dia Mundial del Medi 
Ambient el 5 de juny, a Can 

Tasta la tardor
A Taula, el projecte distintiu d’El 
Sortidor al voltant de la cultura 
de l’alimentació, ha celebrat 
aquest 30 de setembre el seu 
desè aniversari. I, com sempre, 
ofereix al llarg de la tardor tota 
una sèrie d’activitats, tallers, 
itineraris i xerrades relacionats 
amb tots els àmbits de la cuina, 
des de les tècniques a la història 
passant per la salut i les diferents 
cultures gastronòmiques. Us en 
llepareu els dits, tingueu l’edat 
que tingueu. 
à Centre Cívic El Sortidor.
Placa del Sortidor, 12. T. 934 434 311.  
barcelona.cat/ccelsortidor.

Menjar sa
A mitjans de juny, coincidint amb 
la Festa Major de Sant Gervasi, el 
Vil·la Florida organitza les Jornades 
de Salut i Gastronomia, una setmana 
plena de tallers, show cookings, 
activitats i xerrades per aturar-nos 
uns moments, conèixer i gaudir de 
la cuina sana, natural i ecològica.
à Centre Cívic Vil·la Florida.

Verdaguer mantenen activitats 
tot l’any per tal d’aproximar als 
veïns i veïnes de Nous Barris a 
l’entorn natural del districte a 
través de sortides, tallers, debats, 
itineraris verds, exposicions, 
intercanvi de roba...
à Centre Cívic Can Verdaguer.
Piferrer, 94-100. T. 932 768 077.
www.canverdaguer.com.

Primavera 
verda
Com cada mes maig, El Coll-La 
Bruguera celebra l’arribada 
de la  Primavera Verda amb un 
cicle d’activitats d’educació i 
sensibilització ambiental que 
inclouen exposicions, taules 
rodones, tallers, projeccions, 
itineraris per la Barcelona verda, 
xerrades, presentacions, accions  i 
una Festa Verda!
à Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
 

Curar-se  
en salut 
La divulgació de la ciència i la 
salut és una de les especialitats 
del Centre Cívic Urgell que 
per aquest trimestre proposa 
diferents xerrades, sobre el fetge 
gras, els medicaments o la ciència 
quotidiana, dins del programa 
A la recerca de la salut; una sèrie 
de conferències aplegades al 
Cicle sobre bioètica; i un Taller de 
Medicina Integrativa. 
à Centre Cívic Urgell.
Comte d’Urgell, 145. T. 934 536 480. 
www.urgell.cat. Tardor 2017. 
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Crea el teu    
propi robot 
El curs de Robòtica educativa amb 
LEGO de Cotxeres de Sants proposa 
que la mainada construeixi 
diversos models de robots als 
quals donaran vida a través d’un 
programa informàtic. Aprendre 
i crear a través de la tecnologia 
en un taller adaptat a diferents 
franges d’edat.  
à Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Sants, 79. T. 932 918 701.
cotxeres-casinet.org.
Del 3 d’octubre al 16 de desembre.

 
La petita 
flauta màgica
L’òpera més popular de W.A. 
Mozart, La flauta màgica,  
adaptada per als més petits i 
narrada pels seus protagonistes, 
Papageno i Papagena. És una 
de les activitats familiars que 
ofereixen al Bon Pastor un cop al 
mes de forma gratuïta. A l’agenda 
del centre trobareu els espectacles 
que programen en motiu de la 
Tardor Solidària i el Nadal. 
à Centre Cívic Bon Pastor.
Robert Gerhard, 3. T. 933 147 947. 
barcelona.cat/ccbonpastor.
18 d’octubre.

En família
Els superherois 
beuen llet 
Centres cívics com La Sedeta, Parc 
Sandaru o Sant Andreu... presenten 
al llarg de la tardor Els superherois 
també beuen llet, una obra de teatre 
que parla dels drets dels infants 
a través d’un imaginari que els hi 
és proper. 
à barcelona.cat/centrescivics.

Túnel del terror 
Quan s’apropa la Nit d’Ànimes el 
Centre Cívic Trinitat Vella - Espai 
via Bàrcino es transforma en un 
Túnel del terror en forma de vaixell 
pirata amb més de 1000m2 de 
recorregut. 
à Centre Cívic Trinitat Vella.
Via de Bàrcino, 75. T. 933 602 874.
barcelona.cat/cctrinitatvella. 27 d’octubre.

Música d’aigua 
El centre cívic de Vallvidrera us 
convida a l’espectacle Aquofonia, on 
Pau Elies  juga amb els recursos de 
l’aigua i la llum a l’hora d’interpretar 
música, des de peces clàssiques fins 
a temes moderns, amb ampolles 
mig plenes i mig buides.
à Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalván.
Reis Catòlics, 16-34. T. 934 069 053.
bcn.cat/ccvazquezmontalban.
10 novembre.

A jugar!
El 21 de novembre, arriba una 
nova edició del Dau Barcelona, el 
gran festival del joc que ofereix 
activitats tant per al públic més 
familiar com per a jugadors 
experimentats. La xarxa de 
centres cívics hi col·labora amb 
una seu per districte: hi podeu 
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participar a Can Clariana Cultural, 
Tomasa Cuevas-Les Corts, La Sedeta, 
Vil·la Florida, Fort Pienc, La Farinera 
del Clot, El Sortidor, Drassanes, 
Carmel i Zona Nord. 
à barcelona.cat/centrescivics.

Cap de setmana 
espectacular
Què fem aquest dissabte i 
diumenge?  Al pati interior de La 
Casa Elizalde molts diumenges 
de tardor trobareu espectacles 
teatrals com el de Festuc Teatre 
i Dudu Clown. El Petit Sandaru 
aixeca el teló un diumenge 
(o dissabte) des de l’octubre 
fins l’abril. El Sortidor omple 
d’espectacles familiars la plaça 
que li dona nom. Can Verdaguer 
oferta activitats d’allò més 
variades, de ioga a percussió, per a 
tota la família un dissabte al mes. 
A Torre Llobeta també organitzen 
mensualment Dissabtes 
familiars. A Can Felipa i al Casinet 
d’Hostafrancs  ho fan un diumenge 
al mes, un cada 15 dies als Matinals 
de la Casa del Rellotge. I l’Espai 
Infantil El Parc de Sarrià roman 
obert els dissabtes al matí a més 
dels dies feiners.
à barcelona.cat/centrescivics.

Niu de ciència
Una proposta diferent per als caps 
de setmana. Ciència en família 
és l’espai del Guinardó, on un 
dissabte al mes mares i pares 

organitzen una activitat científica 
per viure-la amb mainada de 3 a 
7 anys i aprendre de la forma més 
lúdica possible. 
à  Centre Cívic Guinardó.
Ronda Guinardó, 113.T. 9345 03 987.
ccguinardo.cat. Tota la temporada. 

Ara ve Nadal
Us falten idees per passar les 
vacances de Nadal en família? 
Podeu visitar la Mostra de Jocs i 
Joguines que munten el desembre 
a Fort Pienc, apuntar-vos al taller 
de Tió de Nadal que  imparteixen 
a Sant Andreu el 16 de desembre, 
visitar l’exposició Pessebres del 
món a Can Castelló o gaudir de 
les activitats alternatives de Pau 
sense treva a Cotxeres-Casinet.
à barcelona.cat/centrescivics.

Festes al barri
Molts centres cívics participen en 
la celebració de festes populars i 
tradicionals. La Sedeta us convida 
a la Castanyada. Baró de Viver 
proposa passar el Cap d’Any amb 
els més menuts.  Per a Carnestoltes 
consulteu les agendes del Coll-La 
Bruguera i Cotxteres-Casinet, que 
també s’apunten a la de Sant Joan. 
A La Farinera continuen la tradició 
del Clot de celebrar la revetlla 
de Sant Pere. Can Verdaguer i El 
Sortidor dinamitzen la majoria 
de festes populars dels seus 
barris respectius. I centres com 
els de Torre Llobeta i Baró de Viver 
organitzen les seves pròpies festes 
d’aniversari. No hi falteu!
à barcelona.cat/centrescivics.

Cau del castor
A Sarrià us proporcionen oferta 
d’espectacles infantils més 
enllà del cap de setmana. Feu 

una ullada a l’agenda del Cau del 
Castor, el cicle d’activitats per 
famílies que també funciona els 
dimarts i els dimecres. 
à Centre Cívic Sarrià.
Eduardo Conde 22-42. T. 932 562 720. 
barcelona.cat/ccsarria. Tota la temporada.

A escena 
de ben joves
L’Escola d’Arts Escèniques Petit 
Tísner de Cotxeres Borrell ofereix 
itineraris formatius per grups 
d’edats destinats als infants i joves 
entre 4 i 17 anys que es vulguin 
apropar a les arts escèniques.
à Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Viladomat, 2-8. T. 933 248 350. 
www.cotxeresborrell.net.

Ona d’art
El programa educatiu de Sant 
Andreu Contemporani Ona aporta 
un espai per a tota la família on 
artistes i quitxalla experimenten 
i gaudeixen amb estratègies 
creatives que desdibuixen les 
fronteres entre art i pedagogia.
à Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 111. T. 933 119 953.
www.santandreucontemporani.org.
Tota la temporada.

Amb les escoles
Can Verdaguer desenvolupa una 
oferta dirigida a les escoles del 
barri i centrada en les tres línies 
del centre: còmic, medi ambient 
i blues, perquè els alumnes puguin 
aprofundir en aquests  àmbits. 
Fort Pienc treballa amb les escoles 
de l’Eixample per apropar l’art 
contemporani als nens i nenes. 
I Zona Nord convida els col·legis 
al teatre.
à barcelona.cat/centrescivics.

El Barcelona Districte Cultural 
ens porta pel·lícules  europees 
d’animació de durades 
diverses per acostar el cinema 
a la quitxalla. Els films seran 
presentats per un personatge 
singular i acompanyats d’una 
fitxa que permet comentar-los 
després a casa. Les propostes 
del Petit Cineclub de tardor 
són Petits herois, una selecció 
de curts recomanats per a 
mainada a partir de 4 anys; La 
sopa de pedres i altres contes 
capgirats, una altra tria de 

Cine per als menuts

curts per a públic a partir 
de 3 anys; i el llarg Ernest & 
Célestine. Es podran veure a 
alguns d’aquests centres cívics: 
Auditori Sant Martí, Baró de 
Viver, Matas i Ramis, Urgell, Vil·la 
Urània i Zona Nord.
à barcelona.cat/centrescivics.
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Arts escèniques
Si us pica el cuquet de pujar a un 
escenari, consulteu l’oferta de 
tallers en  els centres especialitzats 
en arts escèniques com Drassanes, 
Can Felipa, Cotxeres Borrell, on fins 
i tot us instrueixen en com formar 
una companyia.  

Arts plàstiques
El Centre Cívic Urgell  ha ampliat 
l’oferta de tallers dedicats a les 
belles arts. A la tardor programen 
un taller de fanzine amb 
l’il·lustrador Marc Torrent, un de 
tinta xinesa, un de llibre d’artista i 
un de creació de personatges amb 
Laia Codina, a més dels habituals 
de dibuix i pintura.  Pati Llimona, 
Casa Elizalde i Can Basté també 
disposen d’un bon ventall de 
tallers d’arts plàstiques i visuals.

‘Arts & crafts’
L’art tèxtil disposa del seu propi 
espai a La Galeria de la Casa 
Sagnier, on trobareu tot de tallers 
dedicats a posar fil a l’agulla. La 
creativitat manual també troba el 
seu lloc a Casa Elizalde, Drassanes i 
Golferichs.

Creació 
audiovisual
El Convent de Sant Agustí aporta 
eines i recursos per aprofundir 
en la creació visual i sonora, 
sobretot en les fases de producció i 
postproducció digital. Al Guinardó 

també hi té protagonisme la 
tecnologia lligada a la creació. I 
al Pati Llimona trobareu tallers al 
voltant de la teoria i la pràctica del 
cinema documental.

Circ
Des del Centre Cívic Tomasa Cuevas-
Les Corts organitzen un taller de 
circ per infants  que té l’objectiu 
d’ensenyar i gaudir d’aquest art 
escènic a través de disciplines 
com els malabars, les acrobàcies 
i els equilibris. Hi ha tres grups 
segons les edats dels nens i nenes 
participants.  A Cotxeres Borrell 
ensenyen l'art del trapezi. I a 
Torre Llobeta fins i tot us podreu 
introduir en l’art del clown.

Còmic
Si voleu conrear el novè art, pareu 
atenció als tallers que presenten 
a Can Verdaguer, el centre cívic 
de Barcelona especialitzat en les 
vinyetes. El taller d’iniciació al 
còmic és gratuït! També trobareu 
cursos de dibuix de còmic a Casa 
Sagnier. 

Converses en 
altres llengües
A Baró de Viver potencien 
l’aprenentatge d’altres llengües 
com l’àrab i l’anglès entre els més 
petits. A Casa Sagnier, Guinardó, 
Navas, La Sedeta, Torre Llobeta, 
Vil·la Florida i Zona Nord  també 
engresquen a parlar en català i en 
altres idiomes. 

Cuina, nutrició  
i gastronomia
Tots els gustos del món troben 
lloc als tallers gastronòmics i 
nutricionals dels centres cívics. A 
Can Verdaguer ensenyen des de cuina 
de la mare a la més internacional, 
passant per monogràfics sobre 
coques, gintònics, tast de vins… 
A Can Castelló apleguen els 
tallers especialitzats al seu cicle 
gastronòmic A la carta. En destaca 
un destinat a tota la família amb el 
nom de La cuina dels bons hàbits. 
Al Vil·la Florida adrecen un taller de 
cuina i nutrició a la Generació 2.0, 
els joves de 17 a 29 anys, perquè 
entenguin la cuina com una font 
tant de salut com de plaer. I no 
oblideu que El Sortidor disposa d’un 
espai estable dedicat a la cultura 
gastronòmica, l’A Taula que aquest 
2017 compleix 10 anys.

Dansa 
A La Cadena treballen la dansa 
clàssica tot desenvolupant la 
creativitat, ampliant el
coneixement del propi cos i 
potenciant la capacitat d’expressió. 
A Can Verdaguer podeu aprendre 
balls en línia, country, flamenc, 
sevillanes, balls de saló, salsa, 
zumba, Bollywood... A Torre Llobeta 
ballen a ritme de swing amb les 
classes de lindy hop. Al Convent 
de Sant Agustí trobareu tallers 
d’expressió corporal, moviment 
i danses més inesperades com el 
burlesque. No us perdeu tampoc els 
tallers de Barceloneta.

Tallers Flamenc
L’Escola de flamenc del Centre 
Cívic Besòs és referència per a qui 
vulgui aprendre qualsevol de 
les vessants d’aquest art, des de 
la dansa al cant, passant per les 
palmes, la guitarra o la caixa. 

Fotografia
Tots els secrets de la fotografia, 
des de l’ús de la càmera a 
l’aprofitament del laboratori els 
descobrireu als tallers, cicles 
i cursos de la Casa Golferichs, 
que disposa de l’Espai Francesc 
Català-Roca dedicat des de fa 25 
anys a la imatge fixa i amb serveis 
com el de laboratori o plató. Una 
proposta similar la trobareu a 
Can Basté, també amb un Espai 
Fotogràfic propi, i al Pati Llimona. 

Humanitats 
i ciències
L’oferta pedagògica de la 
Casa Elizalde al voltant de les 
humanitats i les ciències és ingent. 
Tallers d’art, història, filosofia, 
música, literatura, cinema, 
actualitat...  que aporten eines 
per gaudir de la cultura i claus 
per analitzar el món actual. A 
Urgell també aprofundeixen en 
la història del pensament, l’art, 
la Barcelona contemporània 

o el cinema a través de tallers 
especialitzats. Golferichs, La Sedeta 
i Navas se centren igualment en 
tallers de ciències i de lletres. 

Música
El Centre Cívic Albareda és un dels 
més melòmans de la ciutat. La 
seva oferta pedagògica inclou 
tallers en instruments com 
l’ukelele i la guitarra, o la iniciació 
en l’estudi de so. A Cotxeres Borrell 
us formen en tècnica vocal i a 
Torre Llobeta aprendreu la copla, 
la sardana i les sevillanes a ritme 
de castanyoles. El Convent de 
Sant Agustí es parada obligatòria 
per a tallers lligats a les noves 
expressions del so i la música. 

Noves 
tecnologies
A més dels tallers varis de creació 
visual i sonora, el Convent Sant 
Agustí disposa del MakerConvent, 
un entorn d’aprenentatge on 
els nens, adolescents, adults i 
famílies poden jugar i crear junts, 
i on la reutilització de materials 
i les noves tecnologies  tenen 
un especial protagonisme.  Al 
Guinardó cobreixen tot l’espectre 
de l’ensenyament de noves 
tecnologies, des del Raconet centrat 
en l’alfabetització digital als tallers 
i cursos especialitzats en creació 
digital i noves tecnologies.  Al Joan 
Oliver “Pere Quart” ens ensenyen 
a aprendre a través dels MOOCS, 
els cursos d’autoaprenentatge 
col·lectiu, gratuït i en xarxa. 

Qualitat de vida
Mai no és tard per millorar el 
nostre benestar. A Joan Oliver “Pere 
Quart” imparteixen un taller de 

pensament creatiu i innovador 
per propiciar la renovació interior. 
A Torre Llobeta podeu apuntar-
vos  al taller de Biodansa i al de 
l’Eneagrama de la personalitat. 
I a Can Verdaguer, com a tants 
altres centres cívics, trobareu un 
ventall de propostes per a tenir 
cura de la vostre salut i benestar, 
des de pilates i ioga a meditació  i 
tècniques de memòria. 

Tallers familiars
Busqueu formes d’aprenentatge 
que pugueu compartir amb  els 
vostres nadons o fills petits? A Can 
Verdaguer paren especial atenció a 
la conciliació familiar amb tallers 
com els de kangueroo, massatge 
pel teu nadó, mamifit, pilates amb 
el teu nadó, estimulació musical... 
A Can Felipa també han pesant 
tallers en família lligats al ioga, 
la música i la dansa. I rebusqueu 
igualment entre l’oferta de tallers 
de Barceloneta, Cotxeres Borrell, La 
Sagrera, Navas, Sagrada Família...

En un paisatge tan marcat pel 
passat industrial com el de Sant 
Martí sobresurt la seu del Centre 

Cívic Can Felipa, una antiga 
fàbrica dissenyada per Benet 
Puig i Russinyol i remodelada 

per al seu ús actual per Antonio 
Montes. L’edifici va albergar 

durant més d’un segle tasques 
lligades a la indústria tèxtil. 

El nom li ve d’un dels primers 
propietaris, Felip Ferrando, tot i 
que a partir dels anys 50 també 

se la coneixia com a CATEX, 
per l’empresa que el va ocupar 
posteriorment. Ara és un centre 

de referència a Barcelona en arts 
escèniques i visuals. 

CAN FELIPA

Tallers

26  timeout.cat    timeout.cat  27

Centres cívics 2017-18



Vols estrenar, exposar, crear... una obra? 
Atenció a l’agenda de convocatòries!    Arts visuals      Arts escèniques     Música      Lletres

Convocatòries destacades 

Centres cívics 2017-18
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Escena 
Poblenou
Can Felipa col·labora en el Festival 
de Creació Contemporània Escena 
Poblenou, un certamen d’arts 
escèniques multidisciplinar arrelat 
al territori i compromès amb la 
realitat social. A la programació 
d’enguany destaquen, entre 
d’altres, la companyia de circ EIA, 
Juan Callate, Mònica Muntaner, 
Les Impuxibles i Txalo Toloza.
à escenapoblenou.com.
Del 19 al 22 d’octubre.
 

DOCfield
El festival de fotografia 
documental i fotoperiodisme 
gira en aquesta cinquena edició 
entorn de la mobilitat humana i 
el viatge. I fa parada a la Golferichs 
amb We Keep Waiting de Maria 
Contreras Coll; al Pati Llimona 
amb Un bosc a l’altra banda, on 
el sirià Eyad Abou Kasem retrata 
la seva experiència a un camp de 
refugiats, i Live, Love, Refugee, del 
també sirià Omar Imam; i a Can 
Basté amb Île d’Anna Jornet Puig, 
sobre una família que viu aïllada.
à docfieldbarcelona.org.
Del 19 d’octubre al 30 de novembre.

48h Open House
Un cap de setmana a l’any 
les portes dels edificis més 
emblemàtics de Barcelona 
s’obren de bat a bat perquè ens 
puguem perdre pels seus interiors 
i gaudir de la seva excel·lència 
arquitectònica. Una sèrie de 
centres cívics situats en espais 
singulars, com Can Verdaguer i  Torre 
Llobeta, s’afegeixen a la iniciativa. 
Consulteu-ne la llista al web.
à www.48hopenhousebarcelona.org.
21 i 22 d’octubre.

Brot
El Brot, Festival de Bandes Novelles 
de Barcelona, que cada primavera 
pretén donar impuls als talents 
emergents de la ciutat, arrela, 
entre d’altres espais, al Centre 
Cultural  Albareda.
à lameva.barcelona.cat/festivalbrot.
Març-maig. 

El Dorado
El Parc-Sandaru ha fet aquest 
2017 deu anys, els mateixos que 
compleix la seva col·laboració  
amb la Sociedad Flamenca 
Barcelonesa El Dorado, que hi 

organitza les actuacions dels 
Dijous Flamencs. Entre els 
convidats d’aquesta temporada, 
Sonia Miranda i Patricia Guerrero.
à eldorado-sfb.com. Tot l’any.

Primavera 
als barris
El Fórum no és l’única seu del 
Primavera Sound. El festival de 
música independent ofereix 
també un cicle de concerts 
gratuïts per diferents centres 
cívics i espais joves de la ciutat.
à www.primaverasound.es. 
primaveraAlsBarris. Maig.

Barris en dansa
Comandant per Álvaro de la Peña, 
Barris en dansa és un projecte de 
ball comunitari on participen, 
a través d’alguns centres cívics, 
els habitants del Raval, Les Corts 
i Ciutat Meridiana. Tot plegats 
acabaran creant un espectacle de 
dansa contemporània. 
à americat.barcelona. Tot l’any.

Hamaques
Continua la col·laboració també 
del Parc-Sandaru amb la Casa 
Amèrica amb les Hamaques, 
el cicle que ens acosta cada 
any el millor de la música 
llatinoamericana. Per aquest 
trimestre compten, entre d’altres, 
amb les actuacions dels argentins 
Florencia Ruiz i Juan Falú.
à  americat.barcelona. Tot l’any.

En col·laboració
Al llarg de l’any, la xarxa de centres cívics dona suport a tot  tipus d’iniciatives  
emergents i esdeveniments consolidats que tenen lloc a Barcelona.
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CONVOCATÒRIA  CENTRE CÍVIC  DATA
à Exposicions Pati Llimona Fins al 7 d’octubre
à Exposicions  Can Verdaguer  Consulteu al centre
à Exposicions  La Sedeta  Consulteu al centre
à Exposicions per a artistes  

menors de 35 anys  Guinardó  Consulteu al centre

à Convocatòria Mínim de suport  
a la creació (tardor)  Sarrià  Setembre-octubre

à Sant Andreu Contemporani-Fabra  
i Coats. Programa internacional  
de residències curatorials  Sant Andreu  Octubre-desembre

à Sant Andreu Contemporani-Fabra 
i Coats. Programa de residències  Sant Andreu  Novembre-desembre

à Imatge gràfica per al Stripart  Guinardó  Novembre

à Resonare. Cicle de música clàssica  
a l’església de Sant Martí  Sant Martí  Novembre

à Relats en femení. Premi de relats curts  Sagrada Família  De novembre a febrer

à#Instantcraft  Casa Sagnier  Fins al 15 de desembre

à Convocatòria Mínim de suport  
a la creació (hivern)  Sarrià  Gener- febrer

à Al meu barri fan performance Can Felipa  Primer trimestre 2018

à Concurs Literari de Nou Barris  Torre Llobeta  Primer trimestre 2018

à Laboratori d’Arts Escèniques Tísner Cotxeres Borrell  Febrer

à Mediació cultural Stripart  Guinardó  Febrer
à Site específic i propostes  

artístiques Stripart  Guinardó Març

à Concurs de Microrelats  Matas i Ramis  Març-abril

à Concurs de Còmic de Nou Barris  Can Verdaguer  Del març al 20 de maig

à Concurs d’Arts Visuals  
Premi Miquel Casablancas  Sant Andreu  Primavera

à La Gàbia Sònica  Sant Martí  Abril

à Arts Visuals  Can Felipa  Maig

à Residències arts escèniques  Can Felipa  Maig
à Mostra’T. Convocatòria de suport  

a l’exhibició d’arts escèniques  Parc Sandaru  De l’1 al 15 de juny

à Concurs de Directes de Sarrià  Sarrià  Juny-juliol

à Estrena’t  Casa Groga  De juliol a setembre
à Kinètic. Convocatòria de suport  

a la creació d’arts escèniques  Parc Sandaru  De l’1 al 15 de setembre
à Infusiona’t. Suport a la creació a  

propostes escèniques vinculades  
al flamenc  Besòs  Consulteu al centre

à Balandra. Projecte de suport  
a la creació d’arts escèniques  El Sortidor  Tot l’any
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CIUTAT VELLA
1. Centre Cívic Drassanes.
Nou de la Rambla, 43. T. 934 412 280.
barcelona.cat/ccdrassanes.  
@CCDrassanesb.

2. Centre Cívic Convent de Sant Agustí.
Comerç, 36. T. 932 565 000.
conventagusti.com.  @ConventAgusti.

3. Centre Cívic Pati Llimona.
Regomir, 3. T. 932 566 100.
www.patillimona.net. @ccpatillimona.

4. Centre Cívic Barceloneta.
Conreria, 1. T. 932 563 320.
barcelona.cat/ccbarceloneta. @ccbcneta.

EIXAMPLE
5. Centre Cívic Urgell - Centre Cultural Teresa
 Pàmies. Comte d’Urgell, 145. 
T. 934 536 480.
www.ccurgell.cat. @CCUrgell.

6. Centre Cultural  Casa Elizalde.
València, 302. T. 934 880 590.
www.casaelizalde.com. @casaelizalde.

7. Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Pl Fort Pienc, 4. T. 932 327 827.
www.fortpienc.org.  @fortpienc.

8. Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Viladomat, 2. T. 933 248 350.
www.cotxeresborrell.net. @CCCBorrell.

9. Centre Cívic Sagrada Família.
Provença, 480. T. 934 508 917.
www.ccsagradafamilia.net.
@centrecivicsafa.

10. Centre Cívic Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 
T. 933 237 790.
www.golferichs.org. @ccgolferichs.

GRÀCIA
11. Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
Aldea, 15 . T. 932 562 877.
barcelona.cat/ccelcoll.

12. Centre Cívic La Sedeta.
Sicília, 321. T. 932 073 613.
barcelona.cat/cclasedeta.

HORTA-GUINARDÓ
13. Centre Cívic Matas i Ramis.
Feliu i Codina, 20. T. 934 072 356.
barcelona.cat/ccmatasiramis.
@Matasiramis.

14. Centre Cívic Teixonera.
Arenys, 75. T. 932 563 388.
barcelona.cat/ccteixonera. @ccteixonera.

15. Centre Cívic Carmel.
Santuari, 27. T. 932 563 333.
barcelona.cat/cccarmel. @civiccarmel.

16. Centre Cívic Casa Groga.
Av Jordà, 27. T. 934 186 531.
barcelona.cat/cccasagroga. @casagroga

17. Centre Cívic Guinardó.
Rda Guinardó, 113. T. 934 503 987.
barcelona.cat/ccguinardo. @ccguinardo.

LES CORTS 
18. Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Comandant Benitez, 6. T. 933 398 261.
barcelona.cat/ccperequart.
 @CCPereQuart.

19. Centre Cívic Can Deu.
Pl Concòrdia, 13. T. 934 101 007.
barcelona.cat/cccandeu. @cccandeu.

20. Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx 
(abans Riera Blanca).
Riera Blanca, 1. T. 934 480 499.
barcelona.cat/ccjosepmtriasipeitx.
@ccrierablanca.

21. Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33. T. 932 916 462.
barcelona.cat/cctomasacuevas.
@CCLesCorts.

NOU BARRIS
22. Centre Cívic Can Basté.
Pg Fabra i Puig, 274. T. 934 206 651.
www.canbaste.com. @CanBaste.

23. Centre Cívic Can Verdaguer.
Piferrer, 94. T. 932 768 077.
www.canverdaguer.com. @CanVerdaguer.

24. Centre Cívic Torre Llobeta.
Santa Fe, 2. T. 933 585 614.
barcelona.cat/cctorrellobeta.
@CCTorreLlobeta.

25. Centre Cívic Zona Nord.
Vallcivera, 14. T. 933 591 251.
barcelona.cat/cczonanord.

SANT ANDREU
26. Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”.
Martí Molins, 29. T. 933 511 702.
barcelona.cat/cclasagrera.
 @CCLaSagrera.

27. Centre Cívic Navas.
Navas de Tolosa, 312. T. 933 493 522.
barcelona.cat/ccnavas. @NavasCC.

28. Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 111. T. 933 119 953.
barcelona.cat/ccsantandreu. @CCSAndreu.

43. Centre Cívic Font de la Guatlla.
Rabí Rubèn, 22. T. 934 248 506.
barcelona.cat/ccfontdelaguatlla.

44. Centre Cívic La Cadena.
Mare de Déu de Port, 397. T. 933 313 498.
barcelona.cat/cclacadena. @cclacadena.

SARRIÀ – SANT GERVASI 
45. Centre Cívic Pere Pruna.
Ganduxer, 130. T. 934186 537.
barcelona.cat/ccperepruna.  @cc_PerePruna.

46. Centre Cívic Can Castelló.
Castelló, 1. T. 932 417 874.
barcelona.cat/cccancastello.
@CanCastello.

47. Centre Cívic Vil·la Florida.
Muntaner, 544. T. 932 546 265.
barcelona.cat/ccvil.laflorida. 
ccvilaflorida.

48. Centre Cívic Sarrià.
Eduardo Conde, 22. T. 932 562 720.
barcelona.cat/ccsarria. @CCivicSarria.

49. Casa Orlandai.
Jaume Piquet, 23. T. 932 524 262.
casaorlandai.cat.  @Casaorlandai.

50. Centre Cívic Casa Sagnier.
Brusi, 51. T. 934 140 195.
barcelona.cat/cccasasagnier.
@Galeria_Sagnier.

51. Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán.
Reis Catòlics, 16. T. 934 069 053.
barcelona.cat/ccvallvidreravazquezmontalban.
@CCVallvidrera.

52. Centre Cívic L’Elèctric.
Ctra Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6’5.
 T. 932 054 009.
barcelona.cat/cclelectric. @CClelectric.

53. Centre Cívic Vil·la Urània.
Saragossa, 29-31. Pròxima obertura.

29. Centre Cívic Bon Pastor.
Pl Robert Gerhard, 3. T. 933 147 947.
barcelona.cat/ccbonpastor.

30. Centre Cívic Trinitat Vella.
Foradada, 36. T. 933 457 016.
barcelona.cat/cctrinitatvella. @CCTrinitatVella.

31. Centre Cívic Baró de Viver.
Quito, 8. T. 932 565 097.
barcelona.cat/ccbarodeviver. @ccbarodeviver.

32. Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Felip II, 222. T. 933 407 012.
barcelona.cat/cccanclarianacultural.

SANT MARTÍ
33. Centre Cultural la Farinera del Clot.
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. 
T. 932 918 080.
www.farinera.org. @farinera.

34. Centre Cívic Sant Martí de Provençals.
Selva de Mar 215. T. 932 565 760.
barcelona.cat/ccsantmarti.

35. Centre Cívic Besòs.
Rbla Prim, 87. T. 932 564 901.
barcelona.cat/ccbesos. @ccivicbesos.

36. Centre Cívic Can Felipa.
Pallars, 277. T. 932 563 840.
www.cccanfelipa.cat. @calafelipa.

37. Centre Cívic del Parc - Sandaru.
Buenaventura Muñoz, 21. T. 933 090 635.
barcelona.cat/ccparcsandaru. @parcsandaru.

SANTS MONTJUÏC
38. Centre Cívic Cotxeres de Sants.
Sants, 79. T. 932 918 701.
www.cotxeres-casinet.org. @CotxeresCasinet.

39. Centre Cívic Casinet d”Hostafrancs.
C Rector Triadó, 53. T. 934 230 440.
www.cotxeres-casinet.org. @CotxeresCasinet.

40. Centre Cívic El Sortidor.
Pl Sortidor, 12. T. 934 434 311.
barcelona.cat/ccelsortidor. @CCElSortidor.

41. Centre Cívic Casa del Rellotge.
Pg Zona Franca, 116. T. 934 322 489.
barcelona.cat/cccasadelrellotge.

42. Centre Cultural Albareda.
Albareda, 22. T. 934 433 719.
barcelona.cat/ccalbareda. @ccalbareda.
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MÉS INFORMACIÓ
Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
Tel. 933 161 000
Horari: de dilluns a diumenge,  
de 10 a 20.30 h

Atenció a persones  
amb discapacitat auditiva
Missatges de text curt  
al tel. 933 171 416

010: Barcelona Informació
Horari: les 24 hores, cada dia 
de l’any

SEGUEIX-NOS  A

barcelona.cat/centrescivics 

@CcivicsBCN 

CentresCivicsBCN


