
ACTIVITATS 
CULTURALS

CENTRE CÍVIC 
DE LES CORTS

ABR
JUN

2011

PROGRAMA D’ACTIVITATSENS TROBAREU A 
C. Dolors Masferrer, 33-35
08028 Barcelona
Tel. 93 291 64 62 

TRANSPORTS 
Bus: 7, 15, 43, 59, 63, 67, 70 i 72 
Metro: L3 Les Corts / Maria Cristina

cclescorts@bcn.cat
www.bcn.cat/lescorts

CENTRE CÍVIC DE LES CORTS

Més informació:

Yuko Yamada
Exporiental 2011: romàntica, 
revolucionària, vital

DEL 4 AL 18 D’ABRIL

Amnistia  
Internacional
Bones notícies

DEL 3 AL 16 DE MAIG 

Maria Tarradellas
Cromàtic

DEL 17 AL 30 DE MAIG

El gurú del sexo
13 D’ABRIL

El bazar  
de las sorpresas
4 DE MAIG

Antes del atardecer
11 DE MAIG

Los viajes de Sullivan
18 DE MAIG

Nacidas para sufrir
25 DE MAIG

Robert Cifré
La força de la vida

DEL 31 DE MAIG  
AL 14 DE jUNY

Mercè Albaje
Tercera edat creativa

DEL 15 AL 30 DE jUNY

Al servicio  
de las damas
1 DE jUNY

Va a ser que nadie  
es perfecto
8 DE jUNY

Las zapatillas rojas
15 DE jUNY

... ¡¡¡Sorpresa!!!
22 DE jUNY

EXPOSICIONS

CINEMA PER A GENT GRAN

CASAL DE JOVES
De dilluns a dissabte, de 18 a 22.30 h
Tel. 932 916 499 · lescorts@casaldejoves.org

ESPAI DE TROBADA
De dilluns a dissabte,  
de 18 a 22.30 h

LUDOTECA 
De dilluns a dissabte,  
de 18 a 22.30 h

REVISTEkA 
De dilluns a dissabte,  
de 17 a 22.30 h

ESPAI D’ExPOSICIONS
Exposicions joves 

ESPAI OBERT DE break
Dilluns i divendres,  
de 20.30 a 22 h;  
dissabtes, de 20 a 22 h

ROCòDROM
De dilluns a dissabte, de 18 
a 22.30 h (cal estar federat)

BUC D’ASSAIG
2 hores a la setmana  
per grup

PETIT fòRUM 
Quan acabi la pel·lícula hi haurà un petit fòrum.   

ELS DIMECRES, A LES 17 h
Organitza: Casal de la Gent Gran de Can Novell 
Gestiona: Centre Cívic de les Corts

ALTRES ESPAIS  
I SERVEIS

· ACTAC (ASSOCIACIó DE 
LES COMPANYIES DE 
TEATRE DE L’AUDITORI 
DE LES CORTS)

 Informació:  
actac07@yahoo.es

 
· INSTITUCIó CULTURAL 

DE LES CORTS (ICC)
 Companyia ICC Teatre 

Obert. Tempus Musici Cor 
de Cambra. Àrea d’Activi-
tats Socioculturals

 Informació: 606 896 207  
iccorts@cmail.cat

· AGRUPAMENT ESCOL-
TA PI DE LES CORTS

 Activitats i sortides per 
a nens i nenes de 6 a 17 
anys.

 Dissabtes de 16.30 a 19 h.

· GRUP DE TEATRE RIA-
LLES DE LES CORTS

· LAPSUS TEATRE
 Grup de teatre

· AGRUPACIó SOCIOCUL-
TURAL L’ESfERA

· GRUP MOU-TE LES 
CORTS 

 Gimnàs, tai-txi, dansa 
oriental, natació i txi-kung, 
sortides culturals i festes 
tradicionals. Adreçat a 
dones. 

 Informació: dilluns i dime-
cres, de 17 a 18.30 h

· AULA D’ExTENSIó 
UNIVERSITàRIA PER 
A GENT GRAN LES 
CORTS-EST

 Les conferències col·loqui 
tenen lloc a l’auditori els 
dilluns, de 17.15 a 18.45 h. 
Informació i inscripcions: 
dilluns, dimarts i dijous, de 
10.30 a 13 h

· BANDA SIMfòNICA LES 
CORTS 

 Assaig a l’auditori dos 
dissabtes al mes.

· ORfEó DE LES CORTS
 Informació: dimecres,  

a les 20 h. Assaig cada 
dimecres de 20 a 22 h.

· EL COLOMAR
 Informació: dimarts,  

de 17 a 19 h,  
i divendres, de 10 a 12 h

· AMPA CEIP LES CORTS
 Informació: 934915058 

info @ampaceiplescorts.es
 www.xtec.cat/ceiplescorts

    ENTITATS

Les Corts

 ESPAI

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL  
DE LES CORTS
Adreçat a joves entre 12 i 35 anys, famílies i entitats de jo-
ves. Servei d’atenció directa, servei d’assessorament, punt 
d’Internet Wi-Fi i espai de recerca de feina.

· hORARIS D’ATENCIó
 De dilluns a divendres, de 18 a 22 h,  

i dimecres, de 10 a 14 h

· hORARI D’ASSESSORIA  
D’ITINERARIS ACADèMICS

 Dimarts, de 18 a 20 h, amb cita prèvia 

PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ  
DE LA DONA DE LES CORTS
Hi trobaràs respostes a demandes d’informació i orientació 
sobre recursos laborals, formatius, personals, violència de 
gènere, participació en espais de trobada i relació, associa-
cionisme femení, i organització de grups i tallers.

· ATENCIó DIRECTA 
 Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h;  

dimarts i dijous, de 16 a 19 h

· ASSESSORAMENT jURÍDIC
 Visites concertades. La primera setmana de cada mes, 

assessorament especialitzat en estrangeria.

· ACOMPANYAMENT PSICOLòGIC
 Visites concertades.

 Tel. 932 916 491 (contestador les 24 h)
piad_lescorts@bcn.cat

ESCOLA D’ADULTS
· ENSENYAMENTS INICIALS I BàSICS
 Anglès i francès
 Castellà i català per a estrangers
 Castellà i català bàsics

· CURSOS D’INfORMàTICA  
INICIAL I NIVELL D’USUARI 

· CICLE EDUCACIó SECUNDàRIA

· PREPARACIó A PROVES D’ACCÉS 

· PROGRAMA «ACTIVA’T PER L’OCUPACIó», DE BAR-
CELONA ACTIVA, A LES CORTS 

 Dijous, sessions informatives.  
Cal fer la inscripció prèvia al 012  
o a www.barcelonaactiva.cat/activat

· SESSIONS INfORMATIVES D’ACOLLIDA  
A PERSONES ESTRANGERES DE LES CORTS

 Els dimecres 13 d’abril, 11 de maig, 8 de juny i 6 de juliol 

 Telèfon de contacte: 625 177 743, o a acollida3@bcn.cat

 SERVEIS

CONNECTA’T SENSE fILS (xARxA WI-fI)
Connecta’t a la xarxa sense fils del Centre Cívic Les Corts. 
Accedeix a Internet sense restriccions, comparteix dades 
amb altres usuaris o crea la teva partida en xarxa sense 
fils. Només necessites un equip portàtil (ordinador portàtil, 
PDA o Tablet PC) i un dispositiu d’accés a la xarxa Wi-Fi de  
54 Mbits.

De dilluns a divendres, de les 9 a les 22 h

SERVEI D’ExPOSICIONS
De 15 a 20 exposicions a l’any d’artistes amateurs del 
districte de les Corts i exposicions monogràfiques. Durada 
aproximada, 15 dies cada una.

ESPAI D’ExPOSICIó PERMANENT
Al Centre Cívic tenim una exposició permanent de pintures 
a l’oli i aquarel·la d’artistes amateurs, participants i/o guan-
yadors del Concurs de Pintura Ràpida del Districte de les 
Corts de diferents anys. 

CESSIó I LLOGUER DE SALES I ESPAIS 
Cessió i lloguer de sales i espais a entitats, grups i 
col·lectius d’acord amb els preus públics vigents. 

Horaris d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 932 916 462 
Correu electrònic: cclescorts@bcn.cat

ESPAI DE TROBADA I LECTURA
Un espai confortable per trobar-nos i llegir.



ACTIVITATS
Auditori del Centre Cívic de les Corts Auditori del Centre Cívic de les Corts

DIVENDRES DANSA TEATRE A LES CORTS

Preu de l’entrada general: 5,10 €
Abonament per a 3 sessions, Targeta Rosa i Carnet Jove: 25 % dte.
Capacitat: 147 persones  
Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i dotat d’anell magnètic

Preu de l’entrada general: 5,10 €
Abonament per a 3 sessions, Targeta Rosa i Carnet Jove: 25 % dte.
Capacitat: 147 persones 
Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i dotat d’anell magnètic

Preu de l’entrada general: 4,75 €
Abonament per a 3 sessions, Targeta Rosa i Carnet Jove: 25 % dte.
Capacitat: 147 persones 
Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i dotat d’anell magnètic

black Out 
Companyia de dansa integra-
da Alta Realitat Dia Interna-
cional de la Dansa
DIVENDRES 29 D’ABRIL 
a les 22 h

PrOyectO Mariage 
QUè ÉS L’AMOR? 
Companyia Mariage

DIVENDRES 6 DE MAIG 
a les 22 h

agNuS Dei
Cicle el Teatre de Thriller

Companyia: ICC Teatre Obert
Autor: John Pielmeier
Direcció: Enric Estany
Durada: 1 hora i 30 minuts
Recomanació per edats:  
no recomanada per a menors  
de 12 anys

La història d’Agnus Dei relata un viatge que emprenen 
tres dones acompanyades pel públic; un viatge inquietant i 
difícil. Enguany celebrem el 15è aniversari de la inauguració 
del Centre Cívic Les Corts, i Agnus Dei va ser la primera 
obra que es va representar a l’auditori, a càrrec també 
d’ICC Teatre Obert. Quinze anys després, molts dels seus 
interrogants continuen vigents.

SOMNi D’uNa  
Nit D’eStiu
Companyia: L’Esfera
Autor: William Shakespeare
Direcció: Equip directiu  
de L’Esfera
Durada: 2 hores i 30 minuts
Recomanació per edats:  
Tots els públics

Somni d’una nit d’estiu és una de les comèdies romàntiques 
més representatives del món del teatre. Escrita pel gran 
dramaturg William Shakespeare, evoca l’amor des de 
diferents vessants. Una obra màgica, enèrgica i, sobretot, 
amorosa que deixarà un gust dolç i primaveral a la memòria.

DISSABTE 2 D’ABRIL
a les 21.30 h

DIUMENGE 3 D’ABRIL
a les 18 h

DISSABTE 30 D’ABRIL
a les 21.30 h

DIUMENGE 1 DE MAIG
a les 18 h 

DISSABTE 7 DE MAIG
a les 21.30 h

DIUMENGE 8 DE MAIG
a les 18 h

DEBAT-TEATRE
com vivim junts en la diversitat?
Pla Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona

DILLUNS 16 DE MAIG 
a les 10.30 h

TALLER PER A DONES
taller Para MujereS
El que hem perdut: parlem-ne
lo que hemos perdido: hablemos de ello
 
És un espai vivencial i participatiu al voltant de les experièn-
cies que tenim respecte dels diferents tipus de pèrdues (edat, 
imatge pròpia, ideal, amistats, família, país, estatus social, 
feina, parella, etc.) i separacions que experimentem al llarg de 
la vida. Mirarem d’entendre quins aspectes de la pròpia histò-
ria subjectiva i cultural tenen un paper en la manera de viure 
les relacions afectives i la pèrdua, que de vegades pot suposar 
una davallada anímica difícil de superar. Trobarem nous recur-
sos per millorar en benestar.

Activitat gratuïta*

DEL 28 D’ABRIL AL 30 DE jUNY
Els dijous, de 17.30 a 19.30 h
 
* Per inscriure-s’hi cal adreçar-se al Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) de les Corts per formalitzar la inscripció i fer una entre-
vista prèvia. 

Tel.: 932 916 491 (bústia de veu les 24 hores)
A/e: piad_lescorts@bcn.cat
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h; 
dimarts i dijous, de 16 a 19 h 

DIMARTS 5 D’ABRIL

19 h Inauguració 
d’Exporiental 2011: 
romàntica, revolucionària, 
vital. (gravats, xilografies, 
litografies, col·lagrafies),  
a càrrec de Yuko Yamada.

DIMECRES 6 D’ABRIL 

17 h Presentació i projecció
pel·lícula a concretar 

DIjOUS 7 D’ABRIL

18 h Xerrada-debat 
Què entenem per felicitat 
 des de la filosofia oriental? 
I des de l’occidental? 
a càrrec de Karma Yeshe  
Drolma, Lhà Filosofia Oriental,  
i Xavier Guix, escriptor  
i psicòleg.

20 h Espectacle japonès 
Paraules sota la llum de la 
pluja i la lluna, a càrrec 
de Yoshihira Hioki i Sílvia 
Lezcano (de Casa Àsia i el Pla 
Interculturalitat Barcelona). 

DIVENDRES 8 D’ABRIL

20 h Taller de cal·ligrafia 
japonesa, a càrrec de Yoshihi-
ra Hioki (de Casa Àsia i el Pla 
Interculturalitat Barcelona). 
Places limitades amb inscrip-
ció prèvia.

21.30 h Projecció d’anuncis 
publicitaris del Japó mentre 
es pren el te i es fa una petita 
degustació japonesa. 

22 h Cinema asiàtic: 
presentació i projecció  
del film Moe no suzaku
dirigit per Naomi Kawase  
(VO subtitulada). 

DIUMENGE 10 D’ABRIL

12 h Teatre d’ombres xineses 
La lluna, la pruna
de la Companyia Mercè Framis.

fESTA DE LA fILOSOfIA  
DE LA xARxA DE CENTRES CÍVICS
una passejada per la filosofia oriental
DE L’1 AL 10 D’ABRIL

CONCERTSPERQUESÍ  
A LES CORTS 
Concertsperquesí és un cicle de concerts que va néixer al 
setembre del 2009 al Centre Cívic de Can Deu per oferir un 
espai idoni per a propostes de petit format. El cicle creix i 
amplia la seva oferta en un espai 
de dimensions més grans amb la 
intenció d’apropar nous grups i 
alhora oferir nous espais tant al 
públic com a les bandes.

Estrenem residència al Centre Cívic 
Les Corts amb tres propostes de 
luxe: el pop de primera divisió dels 

Gentle Music Men, el pop cada cop més musculós de Defelpa 
i una de les sorpreses del 2010, Gespa, autodefinits com a 
música electrònica rural. Data imprescindible per comprovar 
l’estat de gràcia en què es troba l’indie al nostre país.

http://concertsperquesi.blogspot.com/
http://www.myspace.com/concertsperquesi
http://twitter.com/concertspqsi

Gratuït

DIVENDRES 1 D’ABRIL 
a les 21 h

21 h Gespa
22 h Gentle Music Men
23 h Defelpa

jaMS De cONtact 
iMPrOviSació
El contact improvisació va 
néixer a la dècada dels setanta 
a partir d’una idea de Steven 
Paxton dins una avantguarda 
que es desenvolupava a Nova 
York, amb el Judson Dance 
Theater, i que proposava per 
primera vegada una dansa en la qual els cossos es tocaven. 
Es trencava la distància entre els ballarins i s’introduïa un 
caràcter no sexista en la dansa. D’aquest toc va néixer el 
nom de dansa del contacte. 
En aquest estil, els cossos generen una dansa pel toc, els 
impulsos, les caigudes, les rodolades, les relliscades, les 
contraforces, els xocs o, simplement, la sincronia temporal. 

DIUMENGES  
TEATRE INFANTIL
Auditori del Centre Cívic de les Corts

la lluNa,  
la PruNa
Mercè Framis

El sol surt al matí. Tothom 
dorm. El sol posa les cases 
i la gent, i tothom el saluda. 
Bon dia, sol solet!
Arriba la pluja: una goteta, dues gotetes... Surt l’arc de 
Sant Martí i, després, arriba el cargol. Cargol treu banya, 
puja a la muntanya!
Arriben les gallines! La gallina ponicana pon un ou cada 
setmana. De l’ou en surt una gallina; una gallina xica, mica, 
camacurta i ballarica.
Un mariner vol pescar un peix! Peix peixet, de la canya al 
sarronet!
La lluna no vol sortir, no té cap vestit que li agradi. La lluna 
es vesteix amb un vestit de dol.
La lluna i el sol i el mariner marxen junts sota la llum de les 
estrelles.

DIUMENGE 10 D’ABRIL 
a les 12 h
Durada aprox.: 45 min

*L’espectacle comptarà les següents mesures d’accessibilitat:  
 Interpretació en llengua de signes 
 Visita anticipativa.  

 

¡SeñOr, SeñOr!
¡Señor, señor! és un espectacle de pallassos i circ 
amb música en directe, malabars, percussió corporal, 
monocicles, màgia, xeringues gegants, bufetades musicals 
i finals feliços per a tothom qui ho necessiti...

DIUMENGE 15 DE MAIG  
a les 12 h
Durada: 50 min

CONVOCATòRIA DE RESIDèNCIES DE DANSA + k RESIDèNCIES 

Dins el projecte de suport a la creació del centre, oferim residències de 
dansa durant períodes de tres a sis mesos que es poden modificar en fun-
ció del projecte presentat i de les necessitats del centre.

L’horari s’acordarà d’acord amb la programació del centre i les necessitats 
de la companyia o el ballarí o ballarina.

Les residències inclouen:
• La cessió gratuïta de les sales per assajar.
• L’assessorament per personal expert en gestió que ajudarà la compan-

yia en temes de facturació, difusió, etc.
• La difusió de la peça.

Com a contraprestació, la companyia es compromet a presentar el seu tre-
ball dins la programació estable del centre i/o a treballar en algun projecte 

DISSABTE 30 D’ABRIL 
Una superfície, el punt, el 
rodolar, rolling point aquest 
punt em pot dur. 

DISSABTE 28 DE MAIG
Qualsevol cos que exerceix 
força sobre un altre obté la 
mateixa força en sentit con-
trari, tercera llei de Newton. 
Acció-reacció, forces favora-
bles versus forces oposades. 

DISSABTE 18 DE jUNY
Inèrcia, primera llei de New-
ton. D’estar aturat a estar en 
moviment. 

DISSABTE 9 DE jULIOL 
Continuació del moviment. El 
moment.

Lloc: Gimnàs del centre cívic de les Corts
horari: de 12 a 14 h

Entrada gratuïta

verSióN 3.0
Companyia Leftovers  
DIVENDRES 13 DE MAIG 
a les 22 h 

alMaS geMelaS
Companyia Laura Morales

DIVENDRES 20 DE MAIG 
a les 22 h

de difusió de la dansa i de promoció de nous públics que sigui interessant 
per al centre o per al districte: l’estrena gratuïta del producte elaborat, 
assajos col·loqui o preestrenes amb públic, adaptacions de l’obra per a 
alumnes de parvulari, etc.

Per sol·licitar la residència heu de presentar la documentació següent:
• Una descripció del projecte.
• El currículum o l’itinerari professional dels participants.
• Un DVD de qualsevol treball fet per la companyia.
La documentació s’ha de presentar al Centre Cívic Les Corts,  
c/ de Dolors Masferrer, 33-35, abans del dia 9 de juny, a l’atenció de 
Marta Alegre.

Si en voleu més informació, truqueu al telèfon 93 291 64 62 o contacteu 
amb l’adreça electrònica  
centreculturallescorts@hotmail.com


