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CULTURA EN XARXA
CENTRES CÍVICS 2014-15

Més de 3.000 
propostes des de 
tots els barris de la 
ciutat relacionades 

amb les arts visuals, la 
literatura, el còmic, les arts 
escèniques, la ciència, les arts 
plàstiques, la música, la cultura 
popular i l’actualitat. La xarxa 
de centres cívics de Barcelona 
apropa la cultura als ciutadans 
amb una aposta clara per la 
qualitat i el coneixement. Els 
51 centres cívics treballen en 
xarxa perquè grans programes 
de ciutat arribin als barris i 

perquè els programes sorgits 
del territori adquireixin 
dimensió de ciutat. 

Per gaudir i compartir
Els centres cívics també són un 
espai de trobada social, un lloc 
on compartir i gaudir de la 
cultura, però també de l’oci i les 
festes populars. Als centres 
cívics es fomenta la participació, 
i s’atorguen infraestructures i 
facilitats per a les iniciatives 
ciutadanes i les propostes que 
contribueixen a la cohesió 
social. 

Oferta variada i especialitzada
Iguals però diferents. Amb una 
oferta àmplia i diversa, però també 
especialitzada. Els centres cívics 
disposen d’un ampli ventall 
d’activitats. Però també s’adapten 
a les particularitats de cada barri. 

Patrimoni de la ciutat
Molts centres cívics es troben en 
edificis històrics que la ciutadania 
reclamava per a ús públic. Cases 
modernistes, masos resistents, 
fàbriques tancades o antics 
convents que havien perdut els 
seus usos originaris s’han 
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recuperat i reconvertit en espais 
culturals oberts per a tot el barri 
que a més preserven una part 
important de la memòria de 
Barcelona. 

Proposar i participar
Els centres cívics responen a les 
demandes socials. La seva oferta 
d’activitats culturals i tallers 
s’adapta a la idiosincràsia de 
cada territorri, a les necessitats 
dels seus habitants i a les 
particularitats de cada estació. La 
majoria de centres disposen de 
convocatòries obertes per a 

residències artístiques, 
exposicions, premis literaris, 
concerts tant de grups emergents 
com de consagrats... I estan 
oberts a propostes suggeridores i 
d’interès per a tothom. 

Història, present i futur
Ja fa més de 32 anys que es va 
inaugurar el primer centre cívic de 
la ciutat, al Guinardó. Des 
d’aleshores, la xarxa de centres 
cívics no ha parat de créixer per 
dotar cada barri d’una 
infraestructura cultural i de 
proximitat. En els darrers anys 

s’han inaugurat equipaments 
com el de l’Albareda (Sants-
Montjuïc), el de Navas (Sant 
Andreu) o el Centre Cívic Can 
Verdaguer (Nou Barris). I entre els 
projectes de futur trobem la 
construcció del nou edifici del 
Centre Cívic Baró de Viver (Sant 
Andreu), l’ampliació de les 
instal·lacions del Centre Cívic 
Sant Martí, del Centre Cívic Bon 
Pastor i del Centre Cívic Joan 
Oliver-Pere Quart; així como la 
propera construcció d’un centre 
cívic a Vil·la Urània, al barri del 
Farró (Sarrià-Sant Gervasi).
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PROJECTE                 
SANT ANDREU 
CONTEMPORANI
Centre Cívic Sant  Andreu
Gran de Sant Andreu, 111.  T 93 311 99 53 
santandreucontemporani.org 
TOT L’ANY

A partir del Premi Miquel 
Casablancas, Sant Andreu 
Contemporani desenvolupa un 
projecte curatorial anual entre els 
artistes que es presenten a con-
curs. El Centre Cívic Sant Andreu 
també organitza un programa de 
residències artístiques i un inte-
ressant programa educatiu per a 
la difusió de les arts visuals.

MOSTRES I EXPOSICIONS
CENTRES CÍVICS 2014-15

ARTS VISUALS       
CAN FELIPA
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 93 256 38 40 
www.cccanfelipa.cat/arts-visuals
TOT L’ANY 

Des dels seus inicis, al 1996, 
el programa d’Arts Visuals 
de Can Felipa treballa amb 
l’objectiu de donar suport a la 
producció i difusió de les arts 
visuals, apropant-les a nous 
públics i col·laborant amb altres 
institucions o col·lectius per 

tal de consolidar plataformes de 
suport a la creació emergent.
El programa d’Arts Visuals de 
Can Felipa està especialment 
vinculat a la sala d’exposicions 
del centre, que per la seva 
particular configuració, amplitud 
i lluminositat, permet una gran 
versatilitat a l’hora de presentar 
projectes. Per la seva trajectòria, 
que l’avala com a espai de 
referència a Barcelona en el 
suport a les arts visuals, la sala 
de Can Felipa està integrada a la 
xarxa de sales d’art de la ciutat i 
té un paper clau en els circuits de 
creació emergent de Catalunya.

AJUSTAR FOTO 
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EXPOSICIONS AL 
PATI LLIMONA
Centre Cívic Pati Llimona  
Regomir, 3. T 93 256 61 00  
www.patillimona.net
TOT L’ANY

El Pati Llimona exposa les obres 
d’artistes, col·lectius i entitats 
que tenen com a principal mitjà 
d’expressió la fotografia. Durant 
aquesta tardor s’hi podran 
veure mostres dedicades, entre 
d’altres, a Belchite, Romania, 
Gabriel García Márquez...

EXPOSICIONS A           
LA CASA ELIZALDE
Centre Cultural La Casa Elizalde  
València, 302. T 93 488 05 90
www.casaelizalde.com/exposicions
TOT L’ANY 

Arts plàstiques i arts visu-
als. Aquest espai, al bell mig 
de l’Eixample de Barcelona, 
ofereix una programació anual 
d’exposicions anual per apropar 
diferents llenguatges de l’art als 
ciutadans. La seva programació 
suma propostes expositives per a 
tots els gustos i exigències.  

FOTOGRAFIA A         
GOLFERICHS
Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts, 491. T 93 323 77 90
www.golferichs.org/exposicions
TOT L’ANY

Des de l’Espai de Fotografia 
Català-Roca de Golferichs 
s’organitza un programa expositiu 
on el fotoperiodisme i la fotogra-
fia documental són els principals 
protagonistes. L’espai, amb una 
clara vocació per la formació i la 
divulgació fotogràfica, aposta 
pels autors de la ciutat i organitza, 
cada dos anys, la FOTOFESTA.

PERPETRACIONS A 
SANT MARTÍ
Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215. T 93 256 57 60  
www.perpetracions.com
PRIMAVERA 2015 

Perpetracions és una original 
mostra anual d’intervencions 
artístiques al carrer, a Sant Martí, 
la Verneda i la Pau, un espai 
d’experimentació artística i comu-
nitària on s’exploren formes alter-
natives de mirar, pensar i sentir la 
ciutat i els seus habitants.

STRIPART AL 
GUINARDÓ
Centre Cívic Guinardó
Ronda Guinardó, 113-141. T 93 450 39 87 
www.stripart.cat. 
ESTIU 2015

Nascuda l’any 1995, la Mostra 
d’Art Jove Stripart no és només 
la transformació de l’edifici del 
Centre Cívic Guinardó en més 
de 600 m2 d’espai expositiu, 
és també un espai d’exhibició 
interdisciplinar on hi tenen 
cabuda tots els formats artístics, 
de la fotografia al gravat i 
la il·lustració. Durant dues 
setmanes, Stripart compagina 
l’exposició d’arts visuals amb una 
programació d’arts escèniques, 
musical, de documentals i tallers, 
convertint-se en un punt de 
trobada per a desenes d’artistes 
emergents.

CENTRES CÍVICS 2014-15

SABIES QUE...
L’edifici del Centre Cívic Can Deu 
és un dels escassos exemples que 
es conserven de mansions amb 
jardí a Barcelona. Constitueix un 
bon exemple d’arquitectura 
eclèctica, obra d’Eduard 
Mercader per a la família de Josep 
Deu i Mata, propietària d’una 
indústria de vins i anisats situada 
al barri de les Corts. 
La seva terrassa és un dels llocs 
amb més encant de la ciutat per 
fer-hi un cafè. 
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ARTS VISUALS        
CAN FELIPA
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 93 256 38 40 
www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/convocatoria  
FINS AL 3 D’OCTUBRE

Des del 2001 el Centre Cívic 
Can Felipa desenvolupa una 
convocatòria pública de caràcter 
anual, els participants de la qual 
són seleccionats per un jurat 
artístic professional, oferint 

la màxima transparència en la 
gestió i producció del programa 
resultant. Per aquest 2014 es 
mantenen les modalitats de 
comissariat, creació artística i 
comunicació gràfica que donaran 
forma a la programació 2015-16 
de Can Felipa. I des d’aquest any, 
tindran l’oportunitat de participar 
del La(b) Felipa, un programa 
impulsat pel centre cívic per inten-
sificar i construir complicitats 
entre el programa d’arts visuals, 
el d’arts escèniques, el Poblenou 
i la ciutadania. ARTS VISUALS A        

LA CASA ELIZALDE
Centre Cultural La Casa Elizalde  
València, 302. T 93 488 05 90 
www.casaelizalde.com
FINS AL 31 D’OCTUBRE

Pintura, escultura, vídeo, 
fotografia, il·lustració, 
instal·lacions... Fins el 31 
d’octubre d’aquest 2014 es 
poden presentar propostes 
artístiques a la convocatòria 
d’arts visuals del Centre 
Cultural la Casa Elizalde, que 
celebra la seva quarta edició. 
Aquest any amb una beca 
destinada a la producció, 
comissariat i muntatge d’un 
dels projectes que es presentin 
a la convocatòria. L’exposició 
del projecte premiat tindrà lloc a 
la tardor del 2015. 

ARTS  
PLàSTIqUES  
A SAGRADA FAMÍLIA
Centre Cívic Sagrada Família
Provença, 480.  T 93 450 89 17 
www.ccsagradafamilia.net/proposans_exposicio 
FINS AL 12 D’OCTUBRE

El Centre Cívic Sagrada Família 
ha obert la convocatòria per 
a la producció d’exposicions, 
dirigida a noves propostes 
d’arts plàstiques que tractin 
temàtiques relacionades amb 
l’especialització del centre, la 
dona i la igualtat de gènere. 
O també d’altres temes 
transversals que promoguin la 
reflexió crítica sobre la societat 
contemporània. Consulteu les 
bases de la convocatòria al web 
del centre. 

FÒRUM FOTOGRàFIC 
CAN BASTÉ
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274. T 93 420 66 51 
www.canbaste.com
FINS AL 30 D’OCTUBRE

Del 25 al 29 de novembre el 
Fòrum Fotogràfic de Can Basté 
celebra la seva 13a edició! La 
masia es converteix en un gran 
espai expositiu i durant deu dies el 
centre cívic esdevé visita obligada 
per a fotògrafs de la ciutat i de 
fora. Les activitats inclouen 
taules rodones, presentacions 
i projeccions amb les quals el 
Fòrum espera superar els visitants 
de les darreres edicions.

CONVOCATÒRIES I 
RESIDÈNCIES
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CONCURS DE CÒMIC 
DE NOU BARRIS
Centre Cívic Can Verdaguer 
Piferrer, 94-100. T 93 276 80 77
www.canverdaguer.com
PRIMAVERA 2015

A partir del mes de maig i fins a 
finals de juny tots els dibuixants 
aficionats podreu presentar les 

vostres propostes en la nova 
edició del Concurs de Còmic. 
Els premis inclouen des d’un 
curs d’un mes de durada a 
l’escola JOSO de Barcelona fins 
a lots de material de dibuix en 
establiments especialitzats. Un 
jurat format per professionals 
del món del còmic selecciona 
els guanyadors d’aquest 
concurs que enguany celebrarà 
la seva 16a edició!

PREMI REVELA       
CAN BASTÉ
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274. T 93 420 66 51  
espaifotograficcanbaste.wordpress.com
MARÇ 2015

El Premi Internacional de 
Fotografia REVELA als titulars 
dels drets socials és un model de 
convocatòria fotogràfica diferent. 
En aquest cas, l’objecte premiat 
no és el fotògraf sinó el col·lectiu 
social fotografiat. Els fotògrafs 
poden ser professionals o aficio-
nats i el tema és lliure.

PREMI                   
MIqUEL 
CASABLANCAS      
Centre Cívic Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111.  T 93 311 99 53  
santandreucontemporani.org/ca/premi
PRIMAVERA 2015

Amb l’objectiu de donar a  
conèixer el treball d’artistes 
emergents neix el Premi Miquel 
Casablancas, que atorga 
anualment un premi i dues 
beques, una de producció 
per al desenvolupament d’un 
projecte artístic  i un ajut per a la 
publicació d’artista. 
A més a més, el Centre Cívic 
Sant Andreu desenvolupa una 
convocatòria de residències 
artístiques en col·laboració 
amb la Fabrica de Creació Fabra 
i Coats.

CONCURS D’ART 
JOVE A SANTS
Centre Cívic Cotxeres de Sants/Centre Cívic 
Casinet d’Hostafrancs.  
Sants, 79/Rector Triadó, 53. 
T. 93 291 87 01/ T 93 423 04 40 
www.cotxeres.org/expo/concurs.htm
FINS AL 3 DE NOVEMBRE. 

Cotxeres de Sants i Casinet 
d’Hostafrancs convoquen el 
Concurs d’Art Jove, al qual 
poden participar tots els artistes 
nascuts a partir del 1979. La con-
vocatòria arriba a la setena edició 
mantenint-se amb l’objectiu de 
promocionar l’art emergent.

SABIES QUE...
El Centre Cívic Guinardó va ser el 
primer que es va crear a 
Barcelona. Se situa en l’antic 
mas de Can Planàs (o can 
Planes), anteriorment conegut 
com a Can Melis, i també com a 
Can Molins. L’edifici manté 
l’estructura de mas aïllat, 
antigament envoltat de camps.

FO
TO

: M
AR

IA
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IA
S
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MÚSICA, ARTS ESCÈNIqUES I DANSA

CENTRES CÍVICS 2014-15

SAY IT LOUD: 
MÚSICA NEGRA!
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts, 837. T 93 291 80 80
www.farinera.org
OCTUBRE 2014

El Say it Loud és un cicle basat 
en la cultura afroamericana 
que omple la Farinera amb 
audiovisuals, exposicions 
xerrades i sobretot molta 
música. Neix per donar sortida 
a diverses inquietuds i a la 
manca d’un espai com aquest a 
Barcelona. Actualment l’escena 
de la música negra a la ciutat 
ha crescut i el Say it Loud ha 
reconduït la programació cap 
a artistes més internacionals, 
però sense perdre el compromís 
amb els projectes locals. 

CONCERTS POP A 
L’ALBAREDA
Centre Cultural Albareda
Albareda, 22. T 93 443 37 19
www.bcn.cat/ccalbareda 
TOT L’ANY

A més de la programació 
habitual de La Carbonera, 
l’altaveu de les bandes que tiren 
endavant els seus projectes als 
bucs d’assaig del centre cívic, 
a l’Albareda també hi recalen 
grups reconeguts del pop català 
contemporani, així com altres 
propostes musicals i 
audiovisuals.

MÚSICA

AMB GUILLAMINO A 
COLLSEROLA
Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16. T 93 406 90 53
www. bcn.cat/ccvazquezmontalban
OCTUBRE 2014

El Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán aprofita 
la seva situació privilegiada al 
barri de Collserola per organitzar 
concerts gratuïts a l’aire lliure 
dissabtes al migdia. Al llarg del 
mes d’octubre al Cicle Música 
al Parc trobareu grups com 
Guillamino and the Control Z’s, 
Cargo o Grazz Trio.
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CONCURS DE 
CANTAUTORS 
D’HORTA-GUINARDÓ 
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 93 407 23 56
www.bcn.cat/ccmatasiramis. 
PRIMER CAP DE SETMANA DE JUNY

Fa més de 17 anys que s’or-
ganitza aquest cicle de con-
certs i activitats vinculades al 
Concurs bianual de Cantautors 
i Cantautores d’Horta-Guinardó, 
un projecte per promocionar la 
creació i la difusió cultural, adre-
çat a cantautors novells com a 
participants i a la població gene-
ral com a públic. 
Són tres dies d’actuacions, dos 
dels quals com a semifinals en 
el centre cívic Matas i Ramis, i la 
final del concurs, en diumenge 
a l’exterior. Les propostes 
musicals són variades respecte 
a estils musicals i en diferents 
idiomes. El període d’inscripció 
acostuma a obrir-se el mes de 
març.

GENERADOR DE 
MÚSICA JOVE A       
CAN BASTÉ
Centre Cívic Can Basté
Pg Fabra i Puig, 274. T 93 420 66 51
www.canbaste.com
TOT L’ANY

El generador és un espai que vol 
donar cabuda a tota expressió 
cultural que no té mitjans per 
donar-se a conèixer. Un espai 
on els mateixos artistes són el 
veritable motor de l’activitat. Obre 
les portes de forma gratuïta cada 
divendres a les 22.30 h.

MÚSICA RELIGIOSA  
A SARRIà-SANT 
GERVASI
Centre Cívic Pere Pruna
Ganduxer, 130. T 93 418 65 37
www.bcn.cat/ccperepruna 
MARÇ 2015

El Cicle de Música Religiosa de 
Sarrià-Sant Gervasi, amb música 
del Renaixement i el Barroc, 
catalana i internacional, destaca 
per tenir sempre un concert amb 
alguna figura destacada o per 
l’instrument que toca o per la 
peça que s’interpreta.  

VERMUTS I NITS 
DE JAZZ
bcn.cat/centrescivics

Els amants de la música jazz i 
del blues tenen moltes ocasions 
per gaudir de la seva música 
preferida en alguns dels centres 
cívics de la ciutat. 
A la primavera, el Vermut Jazz de 
diumenges al migdia al Centre 
Cívic Casinet d’Hostafrancs 
és un cicle que ofereix un 
jazz molt assequible per a un 
públic heterogeni, en un format 
diferent del context habitual 
dels concerts de jazz. Durant 

els dissabtes del mes d’octubre 
també podeu gaudir del XI Cicle 
d’Aperitius Musicals Matinals al 
porxo del Centre Cívic La Sedeta. 
A l’estiu, el dijous és el dia del 
Jazz a Les Corts, al Centre Cívic 
Can Deu. I L’escola de música 
BCN Fusió i el Taller de Músics 
col·laboren en les Nits de Jazz 
que organitza el Centre Cívic 
La Sagrera ‘La Barraca’, en un 
dels llocs amb més encant de 
Barcelona, la plaça Masadas, les 
nits de divendres durant el mes 
de juliol. Des del mateix centre 
també organitzen concerts els 
diumenges de juny al migdia al 
Parc de La Pegaso amb la Banda 
Simfònica Roquetes-Nou Barris. 

SABIES QUE...
Fins al 1874 en l’indret on avui dia 
se situa el Centre Cívic Sant Andreu 
s’aixecava la fàbrica tèxtil Can 
Balcells. A partir de 1877 l’antiga 
factoria va passar a utilitzar-se com 
a cotxeres de l’anomenat tramvia 
de foc, que serà el primer tramvia 
interurbà de Catalunya que 
funcionarà a vapor. Més tard, 
l’estació de Sant Andreu esdevindrà 
el centre de transformació del parc 
d’autobusos urbans. És per aquest 
motiu que la seu del centre cívic de 
Sant Andreu es també popularment 
coneguda com ‘El Transformador’.
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BARCELONA 
CLàSSICA I CORAL
bcn.cat/centrescivics

Melòmans i amants de la 
música clàssica i els cants 
corals, atenció a l’agenda 
musical dels centres cívics. 
El Centre Cívic Riera Blanca 
amenitza els diumenges de 
tardor amb el XV Cicle Clàssica 
que inclou concerts de piano, 
òpera i música de cambra. 

Al Centre Cívic Pere Pruna no hi 
fallen els concerts de música 
clàssica i òpera interpretats 
tant per joves talents com per 
músics reconeguts. I des de 
fa més de deu anys saluden 
l’arribada del bon temps amb el 
Cicle Primavera Coral, amb els 
cors del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 
També als centres cívics d’Horta-
Guinardó se celebra cada 
primavera el Cicle de Música 
Clàssica amb la participació 
d’intèrprets de primer nivell.

VEUS FEMENINES
bcn.cat/centrescivics
HIVERN 2015

Si no hi ha res que us sedueixi 
més que una veu femenina no 
us perdeu els cicles dedicats a 
cantants dones que organitzen 
durant el primer trimestre d’hi-
vern al Centre Cívic Vil·la Florida i 
a la Casa Elizalde.

BARCELONA SONA 
INTERCULTURAL
bcn.cat/centrescivics

Sons de la Barcelona 
Intercultural proposa explorar 
col·lectivament les diferents 
identitats culturals que conviuen 
a la ciutat a través dels sons que 
generen ciutadans de diversos 
orígens a diferents equipaments.

ÒPERA EN RUTA
bcn.cat/centrescivics
MAIG 2015

Al voltant del Dia Internacional 
de l’Òpera, que se celebra el 8 de 
maig, es realitza el cicle Òpera en 
Ruta a diferents espais i centres 
cívics de Sarrià-Sant Gervasi. El 
conformen un conjunt d’activitats 
gratuïtes que pretenen aprofundir 
i apropar aquest gènere a tot 
tipus de públics mitjançant 
concerts, exposicions i recitals. 
I aquesta tardor a Casa Orlandai 
trobareu el cicle Òpera entre 
Bambolines. 

RECORREGUTS 
SONORS PER                   
SANT AGUSTÍ
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç, 36. T 93 256 50 00
www.conventagusti.com
NOVEMBRE 2015

El Centre Cívic Convent de Sant 
Agustí desenvolupa una línea 
específica de recerca, formació 
i programació de projectes al 
voltant de la creació sonora 
més innovadora i experimental. 
Adreçada a públics de totes les 
edats destaca la Mostra Visual 
i Sonora que té una periodicitat 
bianual. A més, durant l’any 
2015 tindrà lloc la tercera edició 
del cicle Recorreguts sonors: un 
punt de trobada entre creadors 
que utilitzen el so com a mitjà 
d’expressió.

COMPOSITORES I 
CANTANTS A NAVAS
Centre Cívic Navas
Navas de Tolosa, 312. T 93 349 35 22
www.bcn.cat/ccnavas
TOT L’ANY

El Centre Cívic Navas ofereix una 
completa programació de música 
i arts escèniques durant tot l’any. 
Els vespres de dijous i divendres 
d’aquesta tardor destaca per un 
cicle de cantants i compositores 
amb figures tan destacades com 
Amparo Sánchez (Amparanoia) i 
el descobriment de la vocalista 
de jazz Ari Ann Wire els dies 3 i 
10 d’octubre, respectivament.
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TEATRE SOCIAL 
MATAS I RAMIS
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 93 407 23 56
www.bcn.cat/ccmatasiramis. 
PRIMER TRIMESTRE 2015

El Matas i Ramis entén el 
teatre com una tècnica de 
participació i sensibilització 
sobre temes d’interès social. 
Al cicle de Teatre Social, que 
té lloc un divendres al mes 
durant el primer trimestre de 
l’any, parteixen d’escenes de 
curta durada on es treballen 
models de comportament, 
vivències i s’experimenten 
reaccions. A més, s’originen 
debats i dinàmiques grupals per 
afavorir ponts de comunicació i 
ampliar perspectives sobre les 
situacions analitzades.

ARTS ESCÈNIqUES 
AL SANDARU
Centre Cívic del Parc-Sandaru
Buenaventura Muñoz, 21. T 93 309 06 35
www.bcn.cat/ccparcsandau
TOT L’ANY

Des del Centre Cívic Parc-
Sandaru duen a terme tot tipus 
de projectes relacionats amb 
l’escena. Al FragMenTs trobareu 
arts escèniques en format de 
cabaret on es combinen teatre, 
dansa, clown, circ, música, 
màgia, etc. I un diumenge al 
mes, d’octubre a abril, té lloc el 
Cicle d’espectacles familiars. 

Kinètic és l’espai obert als 
creadors en l’àmbit de les arts 
escèniques per desenvolupar 
els seus projectes artístics. Es 
concreta en un període d’assaig 
concretat entre la companyia i el 
centre cívic, i una programació 
entre els mesos de gener i 
maig dels diferents kinètics 
seleccionats. També disposeu 
de Residències escèniques. I 
Mostra’t és el projecte que facilita 
un espai d’exhibició per aquelles 
companyies que disposin d’un 
espectacle i vulguin mostrar-lo. 
Entre els mesos de setembre 
a desembre, es porta a terme 
la mostra dels espectacles 
seleccionats.  

TEATRE, CIRC I 
ARTS DE CARRER

EL GUINARDÓ SURT 
A ESCENA
Centre Cívic Guinardó
Rda Guinardó, 113. T 93 450 39 87
www.bcn.cat/ccguinardo
TARDOR I PRIMAVERA

Tardor i primavera és temporada 
de teatre al Guinardó. Entre 
les obres d’aquesta tardor 
destaquem l’espectacle de 
clown Visions de timbal, la dansa 
flamenc Planta y Tacón a càrrec 
de Ballet Flamenco EnFemenino, 
la peça íntima A las 12 me 
marcho i la tragicomèdia en 5 
micro-escenes El judici.

DESPLAÇA’T A LA 
CASA GROGA
Centre Cívic Casa Groga
Av Jordà 27. T 93 418 65 31
www.bcn.cat/cccasagroga
MAIG/JUNY 2015

La ubicació de la Casa Groga, al 
barri de Sant Genís dels Agudells, 
suposa una escenografia 
ideal per a les arts de carrer. Al 
Desplaça’t hi conviuen durant una 
setmana tot tipus de propostes 
per tal de recuperar l’espai públic 
per a pràctiques artístiques que 
afavoreixin la interacció entre 
artistes i ciutadans.

LA REINA DE LA 
BELLESA A              
SANT ANDREU
Centre Cívic Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111. T 93 311 99 53
www.bcn.cat/ccsantandreu
NOVEMBRE (TOT L’ANY)

Clip Teatres posa en escena una 
obra de referència d’un dels grans 
noms del teatre contemporani, 
Martin McDonagh. La reina de la 
bellesa de Leenane és l’estrella 
teatral del mes de novembre al 
Centre Cívic de Sant Andreu. 
La companyia Clip Teatres neix 
al centre cívic Sant Andreu 
el 1996. Agrupa un conjunt 
d’actors, directors, escenògrafs 
i tècnics de llarga trajectoria, 
però el grup està obert a noves 
incorporacions.
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TERRASSES D’ESTIU
bcn.cat/centrescivics
ESTIU 2015

Quan arriba el bon temps, cen-
tres cívics com els del Carmel, 
la Teixonera i la Casa Groga, 
entre d’altres, organitzen activi-
tats escèniques a l’aire lliure. 
Consulteu la programació quan 
arribi la temporada.

TELÓ AMUNT
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
Martí Molins, 29. T 93 351 17 02
www.bcn.cat/cclasagrera
MAIG/JUNY

El districte de Sant Andreu té 
una llarga tradició de teatre ama-
teur. I el Centre Cívic La Sagrera 
se’n fa ressò en la mostra Teló 
Amunt on participen els grups de 
teatre del centre juntament amb 
d’altres de convidats. 

BOHÈMIA SARRIENCA
Centre Cívic Sarrià
Eduardo Conde, 22. T 93 256 27 20
www.bcn.cat/ccsarria
FEBRER 2015

Llums de bohèmia és un cicle 
desenfadat que combina 
espectacles de música, dansa, 
humor, monòlegs, màgia... Es 
caracteritza per la proximitat del 
públic a l’actuació. A diferència 
dels grans teatres, en aquest 
cicle l’espectador pràcticament 
es barreja amb l’espectacle i els 
actors, el que atorga a la sala un 
caliu molt especial. 

L’ESPERIT ENCARA 
VIU DEL THALIA
Centre Cívic El Sortidor
Pl Sortidor, 12. T 93 443 43 11
www.bcn.cat/ccelsortidor
JUNY 2015

El Sortidor va batejar amb el 
nom d’un emblemàtic teatre 
del Paral·lel, malauradament 
desaparegut, el Thalia, la Mostra 
d’Arts Escèniques del Poble-sec 
que va néixer de la necessitat 
de donar a conèixer les noves 
creacions dels artistes residents 
al centre i reivindicar la llarga 
trajectòria artística del barri. 

EL MEU VEÍ FA 
PERFORMANCES
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 93 256 38 40
www.cccanfelipa.cat
FEBRER 2015

Escena Can Felipa reivindica 
també la performance com a art 
escènica en aquest cicle que, a 
més de les actuacions, facilita 
eines per comprendre millor 
aquesta disciplina. ENDORFINES

Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. 
T 93 291 80 80
www.farinera.org
ESTIU 2015

Endorfines és el cicle d’humor 
i d’estiu a la Farinera, un tribut 
a l’hormona de l’alegria en for-
mat d’espectacles còmics a la 
fresca. 
El Centre Cultural la Farinera 
del Clot presenta cada juliol 
un total de tres vespres que 
alternen entre el clown, la màgia 
i la música per oferir-vos una 
programació on l’humor és la 
clau. Una bona oportunitat per 
relaxar-vos de la calor, riure i 
gaudir dels vespres de juliol a la 
terrassa del centre.

ASSAIGS ALS 
CENTRES
bcn.cat/centrescivics

La majoria de centres cívics 
disposen d’infraestructures 

i programes de suport per a 
grups de teatre que necessiten 
locals on assajar o escenaris on 
representar les seves creacions 
escèniques. Feu també una ullada 
al web dels centres cívics per 
estar al dia de les convocatòries 
per a residències específiques.

EL RAVAL TAMBÉ  
ÉS TEATRE
Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43. T 93 441 22 80
www.ccdrassanes.cat
TOT L’ANY

El Centre Cívic Drassanes, a 
través del programa Teatre Obert, 
es converteix en un escenari 
obert per oferir un espai d’assaig 
i exhibició a qui vulgui donar a 
conèixer els seus treballs. 
A més a més, durant el mes de 
maig el centre cívic organitza la 
mostra Elravalésteatre, d’entrada 
gratuïta. 
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DANSA

EL CENTRE DEL 
FLAMENC
Centre Cívic Besòs
Rbla Prim, 87. T 93 256 49 01
www.ccbesos.org
TOT L’ANY

El Centre Cívic Besòs ha 
consolidat el seu projecte 
singular de flamenc, que 
treballa a partir de tres línies: la 
formació, el foment a la creació i 
la difusió cultural. 

Mensualment, el centre programa 
un espectacle de petit format: 
la Pinzellada Flamenca. I durant 
el mes de novembre celebra el 
cicle (in)fusión flamenca, amb 
actuacions musicals en directe, 
tallers formatius especialitzats, 
exposicions, mostra dels tallers 
flamencs del centre, xerrades, 
espectacles familiars... 
El centre també disposa del 
programa (in)fusiona’t, un 
projecte de suport a la creació 
a propostes escèniques 
vinculades al flamenc. 

LES FILLES FÖLLEN A 
LA BARCELONETA
Centre Cívic Barceloneta
Conreria, 1. T 93 256 33 20
www.bcn.cat/ccbarceloneta
TOT L’ANY

El Centre Cívic Barceloneta 
pot presumir d’una de les 
programacions de referència de 
dansa de la ciutat, que agrupen 
en el cicles Contemporanis a la 
Barceloneta i La Barceloneta es 
Mou. Aquesta tardor hi trobareu 
obres com Thank You for Dancing 
de Les Filles Föllen.

TERRITORI EN    
DANSA
Centre Cívic Teixonera
Arenys, 75. T 93 256 33 88
www.bcn.cat/ccteixonera
MARÇ 2015

En aquest cicle de Dansa, Noves 
Tendències i Participació de la 
Teixonera es poden experimentar 
fusions de dansa i espectacles, 
gaudir d’un mercat d’intercanvi 
de complements de ball, de con-
ferències, projeccions de vídeo-
dansa... I ofereixen una sortida 
subvencionada a un espectacle. 

DANSA (I MOLT MÉS)   
A LA FRESCA                 
Centres cívics del districte de L’Eixample
bcn.cat/centrescivics
JULIOL 2015

Cada estiu els centres cívics 
de l’Eixample obren els patis 
perquè tothom pugui gaudir 
d’espectacles de dansa, música, 
teatre i altres arts escèniques a 
la fresca. 

ASSAIG EN 
COMPANYIA
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53. T 93 423 04 40
www.cotxeres-casinet.org
TOT L’ANY

Un dijous de cada mes ‘La 
Companyia’ introdueix un 
nou concepte per gaudir de la 
dansa i el seu entorn. Podeu 
ser els primers a veure néixer 
una nova creació, el debut d’un 
artista novell o moltes coses 
més. I cada estiu, el Casinet 
d’Hostafrancs organitza el 
Curs Internacional de Dansa 
que s’ha convertit en tot un 
esdeveniment a Barcelona per 
a estudiants i aficionats a la 
dansa de totes les edats. 

MOVIMENTS 
URBANS
Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca 116. T 93 432 24 89
www.bcn.cat/cccasadelrellotge
JULIOL 2015

El Festival HOP és un festival 
de danses i cultura urbana 
que organitza l’associació El 
Generador en diferents espais, 
entre ells els centres cívics Casa 
del Rellotge i Barceloneta, i es 
focalitza en la promoció i exhibició 
de les danses i altres àmbits de la 
cultura urbana. Neix per cobrir la 
necessitat d’un punt de trobada 
de companyies i ballarins que 
a través de les danses urbanes 
intenten introduir-se al món de la 
creació escènica.
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DANSA AÈRIA 
A LES CORTS
Centre Cívic Les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33. T 93 291 64 62
www.bcn.cat/cclescorts
FINS AL 28 DE NOVEMBRE

Si us interessa una de les 
modalitats menys conegudes 
de la dansa, l’aèria, atenció a 
les convocatòries que, dins del 

projecte de Suport a la Creació 
del Centre Cívic Les Corts, 
s’obren per a residències de 3 
a 6 mesos que us permetran 
disposar d’un espai d’assaig, de 
l’assessorament d’experts en 
gestió i de la difusió de la vostra 
obra dins de la programació del 
centre. El Centre Cívic Les Corts 
disposa d’una sala adaptada 
per a la creació i difusió 
d’espectacle que incloguin 
acrobàcies aèries.

DENOMINACIÓ 
D’ESTRENA A        
VIL·LA FLORIDA
Centre Cívic Vil·la Florida
Muntaner, 544. T 93 254 62 65
bcn.cat/villaflorida
TOT L’ANY

Al Vil·la Florida reserven un espai 
a la programació de cada tem-
porada per a una persona o grup 
emergent per donar oportunitats 
als nous artistes. Els seus cicles 
culturals són: a l’hivern, Veus, a 
cau d’orella, un cicle de música 
intimista per despertar emocions; 
a la primavera, Miratges, cicle de 
dansa contemporània i experi-
mental; a l’estiu, Refresca’t, un 
cicle d’activitats d’exterior en 
petit format amb caràcter de pro-
ximitat amb el públic; i a la tardor, 
Petites Bambolines, un cicle de 
teatre en petit format. 

CONVOCATÒRIES I 
CONCURSOS

SABIES QUE...
L’edifici del Centre Cívic Casa del 
Rellotge és l’únic que resta d’un 
gran complex fabril de la Zona 
Franca. Està envoltat pels jardins 
anomenats de Cal Farrero en 
record de la fàbrica que s’instal·là 
en aquest indret, que produïa 
articles de ferro. La torre amb el 
rellotge que li dóna nom va ser 
enderrocada després del 
tancament de la factoria, el 1965. 

BALANDRA
Centre Cívic El Sortidor
Pl Sortidor, 12. T 93 443 43 11
www.bcn.cat/ccelsortidor
FINS AL 30 DE NOVEMBRE

Balandra és el nom de la convoc-
tòria del Centre Cívic El Sortidor 
per donar suport a les arts 
escèniques. Té com a objectiu 
promocionar i facilitar el desen-
volupament de la creativitat 
escènica. Des d’aquest centre 
cívic situat al cor del Poble-sec 
ofereixen un espai per dur a 
terme una residència artística 
de fins a un any de durada i la 
possibilitat de presentar l’es-
pectacle dins la seva programa-
ció cultural. Podeu consultar les 
bases de la convocatòria al web 
del centre cívic.
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MÍNIM A SARRIà
Centre Cívic Sarrià
Eduardo Conde, 22. T 93 256 27 20
www.bcn.cat/ccsarria
FINS AL 31 D’OCTUBRE

Mínim vol ser un espai perquè 
mostreu els projectes creatius 
que teniu entre mans, tant si són 
teatre, música o dansa. És Mínim 
perquè cada peça mostrada 
tindrà un màxim de 5 minuts per 
presentar-se: un curt, una cançó, 
un conte narrat... Mínim vol ser 
un espai de mostra i recerca que 
reculli peces mínimes en creació i 
les posi davant d’un públic, a més 
de ser un suport per a la seva 
realització. El proper Mínim tindrà 
lloc el divendres 7de novembre i 
es poden enviar propostes fins al 
31 d’octubre.
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MERCATEATRE: 
ESPECTACLES AL 
CARRER A SANT 
MARTÍ
Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Selva de Mar 215. T 93 256 57 60
www.bcn.cat/ccsantmarti 
FINS AL MAIG DE 2015

La convocatòria del 
Mercateatre, la Fira de Teatre 

i Animació al Parc de Sant Martí 
que té lloc cada estiu, s’obre 
a tots els grups o companyies 
que treballen en diferents 
disciplines escèniques com 
teatre, dansa, circ, clown, 
mim, espectacles de foc, 
performance, música… que 
siguin específicament de 
carrer. 
Totes les propostes es duen a 
terme en un espai obert amb 
escenari. La durada de les 
actuacions ha de ser de 15 
minuts com a màxim.

BESMINA FESTIVAL 
D’ART JOVE AL 
CARRER
Centre Cívic del Besòs
Rbla Prim, 87. T 93 256 49 01
www.ccbesos.org
JUNY-JULIOL 2015

Besmina és una mostra de 
joves artistes, grups i col·lectius 
emergents i iniciatives juvenils 
vinculades al món de les arts i 
la cultura, organitzada des de 
l’Espai Jove La Mina i el Centre 
Cívic Besòs. Aquest esdeveni-
ment, que enguany arriba a la 
setena edició, vol ser una plata-
forma des de la qual presentar 
i donar a conèixer propostes 
elaborades per joves artistes 
vinculats als barris de la Mina i 
el Besòs-Maresme, així com de 
la resta de territoris.

ARTS ESCÈNIqUES A 
LA FARINERA
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. T 93 291 80 80
www.farinera.org
FINS AL JUNY 2015

Molts grups professionals 
i/o amateurs es troben amb 
dificultats per trobar un lloc on 
desenvolupar les seves idees. 
La Farinera del Clot compta amb 
un programa de Residències 
Artístiques que es concreta en 
la cessió d’espais de creació 
per tal que les companyies, tant 
professionals com aficionats, 
puguin desenvolupar els seus 
projectes i estrenar l’espectacle 
a l’auditori del Centre.
Les companyies disposen de 
sales per desenvolupar i assajar 
les seves produccions durant 
tres mesos a canvi d’estrenar 
l’espectacle a l’auditori i formar 
part de la programació escènica 
del Centre. 

SABIES QUE...
La Farinera del Clot és una de les 
peces fonamentals de la 
industrialització de l’antic  
municipi de Sant Martí de 
Provençals. El centre cívic és el 
resultat de la rehabilitació d’aquest 
molí fariner d’inicis de segle XX a la 
qual s’hi ha afegit unes estructures 
modernes.
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AMPLIFICA                  
EL TEU GRUP
Centres cívics del districte de Sant Martí
bcn.cat/centrescivics
FINS AL GENER DE 2015

L’Amplifica’t és un concurs amb 
l’objectiu de promoure grups 
novells i iniciar un circuit musical 
jove al Districte de Sant Martí. En 
una primera fase s’escullen vuit 
grups que toquen en directe als 
centres cívics. D’aquest concert 
se seleccionen les bandes 
per a la fase i el concert final. 
S’atorga un premi en metàl·lic als 
guanyadors. 
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ENFOCATS AL PATI 
LLIMONA
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3. T 93 256 61 00
www.patillimona.net
MARÇ 2015

El Festival Enfocats, que 
va néixer amb el nom de 

PICS (Projectes d’Imatge 
Contemporània i Social), 
s’ha convertit en un espai de 
referència per a molts fotògrafs 
i col·lectius que fan de la 
fotografia una manera de viure i 
veure la societat. Entre d’altres 
activitats, s’organitza un circuit 
d’exposicions pel Barri Gòtic 
amb la col·laboració de diverses 
botigues de la zona.

FILMS DE DENÚNCIA 
SOCIAL AL SANDARU
Centre Cívic del Parc-Sandaru
Buenaventura Muñoz, 21. T 93 309 06 35
www.bcn.cat/ccparcsandau
TOT L’ANY

El Docu+ és un cicle mensual 
de documentals de temàtica 
social. Entre les projeccions 
d’aquesta tardor trobareu una 
pel·lícula que denuncia la priva-
tizació de la sanitat i una altra 
sobre els peatges.  Després de 
cada projecció, s’obre un espai 
de diàleg entre el públic i els 
autors. Si heu fet un documen-
tal, també podeu enviar la vostra 
proposta. 

UN ‘AMOUR’ DE 
PEL·LÍCULA A LES 
COTXERES BORRELL
Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Viladomat, 2 . T 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net
TOT L’ANY

Al Centre Cívic Cotxeres Borrell 
recuperen els millors films 
dels darrers temps en versions 
originals subtitulades. Per a les 
properes sessions tenen progra-
mats títols com Amour de Michael 
Haneke o La gran belleza de Paolo 
Sorrentino. Les sessions són 
gratuïtes però cal reservar abans 
per telèfon. 
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CINEMA I FOTOGRAFIA 
D’ALTA MUNTANYA 
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837  
T 93 291 80 80. www.farinera.org
MARÇ 2015

La Mostra d’Audiovisuals i de 
Fotografia de Muntanya de Sant 
Martí neix el 1997 de la voluntat 

de les entitats excursionistes 
del Districte per donar ressò a 
les disciplines esportives de 
muntanya. Gràcies a la partici-
pació de fotògrafs i de realitza-
dors de vídeos professionals i 
amateurs, s’ofereix una ampli 
programa d’activitats que 
inclou una exposició, passis 
d’audiovisuals i conferències 
amb la presència d’esportistes 
de renom.

EL DOCUMENTAL DEL 
MES AL FORT PIENC 
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Pl Fort Pienc, 4. T 93 232 78 27
www.fortpienc.org
TOT L’ANY

Puntualment, el cicle El 
Documental del Mes recala 
a Fort Pienc per apropar als      
espectadors les pel·lícules més 
interessants que es produeixen 
arreu del món en aquesta    
modalitat cinematogràfica. 
Entre les properes cites, 
Demonstration, un film sobre les 
protestes socials d’abast global. 

DESCOBRIR COM ES 
FA EL CINEMA AL 
CEL DEL CARMEL
Centre Cívic El Carmel
C Santuari, 27. T 93 256 33 33
www.bcn.cat/cccarmel
PRIMERA QUINZENA DE MAIG 2015

El Cel del Carmel és una set-
mana d’activitats i propostes 
per descobrir, d’una manera 
lúdica, festiva i divertida, tot allò 
que envolta el món del cinema: 
maquillatge, vestuari, extres, 
producció, so, localitzacions... 
‘Utilitzant’ com a protagonistes 
del film els veïns i les veïnes, 
les entitats, les associacions 
i grups del barri, així com les 
persones que participen activa-
ment durant tot l’any de la vida 
del centre cívic. 
Tothom, amb el suport 
d’artistes i professionals, 
podrà experimentar i conèixer 
els secrets del cinema, així 
com expressar la creativitat 
que porta amagada. I, com no, 
conèixer i conviure, encara que 
sigui per unes hores, amb altres 
persones del seu entorn més 
proper. Cada any al Carmel s’hi 
roda una nova pel·lícula. 

BARCELONA 
VISUALSOUND
Centre Cívic El Carmel (i altres)
Santuari, 27. T 93 256 33 33
bcn.cat/visualsound
MAIG 2015

El Barcelona VisualSound és 
un festival que combina com-
peticions i activitats gratuïtes, 
lúdiques i divulgatives, relacio-
nades amb diferents àrees de 
la creació artística audiovisual 
duta a terme per joves. El festival 
compta amb una secció competi-
tiva que atorga diferents premis 
en metàlic. 

SABIES QUE...
El Centre Cívic La Sedeta ocupa una 
part de l’antiga fàbrica tèxtil Pujol 
y Casacuberta, creada a finals del 
segle XIX. La transformació de la 
fàbrica que produïa teixits i seda  
en equipaments públics fou el 
resultat de la reivindicació durant 
quatre anys dels veïns, veïnes i 
extreballadors del Camp d’en 
Grassot i de la Sagrada Família.
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MOSTRA DE 
CURTMETRATGES  
DR. MABUSE
Centre Cívic Trinitat Vella
Foradada, 36. T 93 345 70 16
www.bcn.cat/cctrinitatvella
MAIG 2015

Una recopil·lació dels millors curt-
metratges del país, en qualsevol 
format i de no més de 20 minuts 
de durada. Si hi voleu enviar el 
vostre curt, poseu-vos en con-
tacte amb: mostra-drmabuse.org

HTTP://PREMIOREVELA.FILES.
wORDPRESS.
COM/2014/07/01_OBRAJES.
JPG?w=562&H=461&CROP=1

OBJECTIU             BCN
bcn.cat/ccobjectiubcn

OBJECTIU    BCN és un projecte 
de fotografia documental comis-
sariat per Samuel Aranda, fotògraf 
de The New York Times i guanya-
dor del Premi World Press Photo 
2012, i amb la participació de 
12 centres cívics de Barcelona. 
Al llarg de cinc mesos, 200 
ciutadans han realitzat un retrat 
visual col·lectiu de la ciutat amb 
l’ajuda d’alguns dels millors 
fotoperiodistes actuals: Walter 
Astrada, Fernando Moleres, 
Emilio Morenatti, Moises Saman, 
Carmen Secanella, Juan Manuel 
Castro Prieto, Navia, Cristina 
García Rodero, Abbas, Joan 
Guerrero, Txema Salvans, Toni 
Amengual i David Airob. Podeu 
consultar tot el treball realitzat a la 
web. A més, a la xarxa de Centres 
Cívics de Barcelona organitzarà 
una exposició a la Virreina Centre 
de la Imatge que s’inugurarà el 
mes de desembre per presentar 
aquests treballs.

MIRADES I 
MIRADOCS
Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302. T 93 488 05 90
www.casaelizalde.com
OCTUBRE 2014/GENER 2015

Al llarg del mes d’octubre el 
Centre Cultural La Casa Elizalde 

acull, dins de Mirades, un cicle 
per conèixer millor les 
cinematografies àrabs. 
I al gener arriba la 5a edició del 
Miradocs, la mostra de cinema 
documental on són protago-
nistes els barcelonins i la seva 
ciutat. Una gran oportunitat per 
estar al dia de les produccions 
emergents a Barcelona, presen-
tades pels seus realitzadors. 

SABIES QUE...
El Centre Cívic Vil·la Florida se 
situa en una finca que ocupa una 
illa singular i ha restat gairebé 
com a únic testimoni de l’antic 
poblament dispers típic de Sant 
Gervasi.

MARATÓ DE CINEMA 
FANTàSTIC I DE 
TERROR A SANTS
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants 79. T 93 291 87 01
www.cotxeres-casinet.org/marato/
DEL 17 AL 22 DE NOVEMBRE

Sabieu que les Cotxeres de 
Sants s’aixequen damunt de 
l’antic cementeri del barri? El lloc 
més adient per organitzar-hi la 
marató de cinema de terror, per a 
cinèfils curats d’espants. 

FO
TO

: S
AM

ue
l  A

RA
ND

A



Time Out Barcelona 21 

CENTRES CÍVICS 2014-15

PARAULA

UN MUNT DE MOTS
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3. T 93 256 61 00
www.patillimona.net
DEL 20 AL 25 D’OCTUBRE

Aquest 2014 el Festival de 
Narració Oral de Barcelona - Un 
Munt de Mots celebra la seva 
cinquena edició. I de nou, vol 
tornar a omplir el Pati Llimona, 
Ciutat Vella i la resta de 
Barcelona de contes, històries, 
sorpreses, llegendes, trobades, 
mirades i somriures. Per això 
han aplegat el bo i millor de la 
narració oral a Catalunya. 

CERTAMEN LITERARI 
CAN CASTELLÓ
Centre Cívic Can Castelló
Castelló, 1. T 93 241 78 74
www.bcn.cat/cccancastello
ABRIL 2015

L’objectiu d’aquesta convo-
catòria és estimular el plaer 
per les lletres i impulsar l’ús 
del llenguatge escrit i la creació 
literària. Hi poden participar 
totes les persones majors 
d’edat. Els treballs han de ser 
originals i inèdits, en prosa o 
poesia, i poden estar escrits en 
català o en castellà. 

CONCURS LITERARI 
DE NOU BARRIS
Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2. T 93 358 56 14
www.bcn.cat/cctorrellobeta
MARÇ-MAIG 2015

Aquest veterà concurs literari 
organitzat pel districte de Nou 
Barris amb la col·laboració de 
les Biblioteques de Barcelona 
està obert a totes les persones 
majors de 16 anys. Ofereixen 
premis en les següents modali-
tats: poesia en llengua catalana 
i en llengua castellana, prosa 
en llengua catalana i en llengua 
castellana, i relat curt d’humor 
en llengua catalana i en llengua 
castellana. La convocatòria 
acostuma a tancar-se durant el 
mes de març.

CONTES A LES 
PLACES
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 93 407 23 56 
ccivics.bcn.cat/ccmatasiramis
ESTIU 2015

Cada estiu el Centre Cívic Matas 
i Ramis conjuntament amb la 
Bilbioteca Horta-Can Mariner 
ofereix la possibilitat de gaudir 
de contes a l’aire lliure. Per 
fer-ho s’utilitzen dos espais 
tan populars i emblemàtics del 
barri d’Horta com són les places 
Eïvissa i Bacardí. És una activi-
tat gratuïta i oberta a tots els 
habitants del barri i de la resta 
de la ciutat. 
Comproveu al lloc web del 
centre cívic els dies i les hores 
exactes.  

RELATS CURTS EN 
FEMENÍ 
Centre Cívic Sagrada Família
Provença, 480. T 93 450 89 17
www.ccsagradafamilia.net.
NOVEMBRE 2014- FEBRER 2015 

El Premi Relats Curts en Femení 
neix l’any 1999 dintre del cicle 
Fem en Femení del Centre Cívic 
Sagrada Família amb motiu del 

Dia de la Dona Treballadora, amb 
l’objectiu de donar visibilitat a 
les dones i la seva visió del món, 
i implicar-les en la cultura. Des 
d’aleshores es promociona la 
literatura en prosa escrita per 
dones tant en català com en cas-
tellà a través de dues categories, 
la de joves escriptores de 16 a 25 
anys i la d’autores a partir dels 
25. S’atorga un premi en metàl·lic 
en els dos casos.
premirelatsenfemeni.cat

CONCURS DE 
MICRORELATS
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 93 407 23 56 
ccivics.bcn.cat/ccmatasiramis
MARÇ 2015

Des de fa set anys, des d’aquest 
centre cívic d’Horta, pels volts de 
Sant Jordi s’organitza un concurs 
de literatura per als qui diuen molt 
amb poques paraules.
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ARTS  
ESCÈNIqUES

Si sempre heu somniat pujar a 
un escenari però no teniu temps 
o esma de seguir una carrera 
professional, feu una ullada als 
cursets que proposen, entre 
d’altres, a centres cívics com els 
de Cotxeres Borrell i Drassanes. 
Hi trobareu tallers dedicats a 
disciplines tan variades com 
l’acrobàcia, el mim, el teatre 
físic, el clown, el trapezi, la 
improvisació, l’escenografia, la 
performance, el teatre musical, 
el teatre de les emocions, el 
teatre per a iniciats, el teatre en 
companyia...

APRENDRE I COMPARTIR
Tots els centres cívics de Barcelona disposen cada trimestre d’una 
àmplia oferta de tallers. Aquí us n’oferim una mostra representativa. 

CENTRES CÍVICS 2014-15

ARTS & 
CRAFTS

La Casa Sagnier compta amb La 
Galeria, un projecte d’art tèxtil 
dedicat al món del craft i la filoso-
fia handmade. Proposen tallers 
de costura, cosir a màquina, 
patchwork, brodat, confecció, 
ganxet, patronatge... Per crear-
vos la pròpia roba, bosses, 
vestuari per a la mainada, com-
plements per a la llar... Trobareu 
tallers similars als centres cívics 
de Drassanes, Font de la Guatlla, 
Joan Oliver i Urgell, entre d’altres.

ARTS 
PLàSTIqUES

Voleu inciciar-vos en el món de 
les arts plàstiques? Aquarel·la, 
batik, ceràmica, dibuix i pintura a 
l’oli, estampats sobre tela... són 
algunes de les pràctiques que 
podeu aprendre en tallers com 
els del Centre Cívic Barceloneta. 

SABIES QUE...
El nom de Can Basté correspon al 
d’un antic mas que formava part 
d’un nucli d’edificis construïts al 
voltant de l’antiga parròquia de 
Santa Eulàlia de Vilapicina (Nou 
Barris), documentada des del 
segle X. El CC ocupa una antiga 
construcció del segle XVIII, 
restaurada a la dècada dels 
noranta.

Inscripcions 
a bcn.cat/

centrescivics
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CREACIÓ 
AUDIOVISUAL

Al Centre Cívic Convent de Sant 
Agustí us conviden a desco-
brir aquelles eines de creació 
audiovisual que us permetran 
expressar-vos lliurement en el 
llenguatge visual i musical, des 
de la creació de minidocumen-
tals urbans a l’aprofitament 
d’eines com el Final Cut Pro X.

CUINA, 
NUTRICIÓ I 
GASTRONOMIA

Els Centres Cívics us desvelen 
tots els secrets de la cuina. A 
L’Aula del Gurmet del Centre 
Cívic El Sortidor, per exemple, 
trobareu classes sobre les 
especialitzacions culinàries més 
inesperades: crestes, taller de 
pa, cuina japonesa, chutneys, 
cuina vegana, bagels, pastissos, 
xocolata... Però també sobre 
hàbits nutricionals saludables i 
cultura gastronòmica. 
La vida saludable també és el 
motiu de moltes activitats del 
Centre Cívic Vil·la Florida, on no 
manquen tallers sobre cuines 
exòtiques, però també de pro- 
ximitat, a més de proposar-ne 
alguns destinats a tota la 
família. 
Al Centre Cívic Urgell també us 
donaran un cop de mà si voleu 
millorar la vostra traça als 
fogons. I busqueu en altres com 
el de Can Castelló més tallers per 
llepar-vos els llits. 

CÒMIC

A Can Verdaguer tenen debilitat 
per l’art de la vinyeta i per això 
us conviden a tallers dedicats 
al novè art com el de manga o 
el de còmic nord-americà. Les 
classes són tan teòriques com 
pràctiques.  

FLAMENC
 
 
 
 
 
 

Si la passió pel flamenc us 
corre per les venes, a més dels 
cursos generals de molts cen-
tres cívics, podeu consultar les 
propostes més especialitzades 
de La Cadena o el Centre Cívic 
Besòs, on podreu aprofundir en 
diferents nivells de modalitats 
com la dansa, el cante, la gui-
tarra, la caixa, les sevillanes...

DANSA
 
 
 
 
 
 
 

Les possibilitats de moure el 
cos als centres cívics, de la 
Barceloneta a la Teixonera, 
de la Zona Franca al Besòs, 
són moltes i variades: zumba, 
rumba, batuka, country, bolly-
wood, salsa, balls llatins, balls 
de saló, coreografies, dansa 
contemporània, swing, danses 
africanes... Busqueu i remeneu 
per trobar el ritme que més us 
faci bellugar. 

Inscripcions 
a bcn.cat/

centrescivics

SABIES QUE...
La Casa Golferichs, coneguda com 
‘El Xalet’, va ser projectada l’any 
1900 per Joan Rubió i Bellver per 
encàrrec de l’home de negocis 
Macari Golferichs i Losada. 
L’edifici va passar més tard a 
mans de la immobiliària Núñez i 
Navarro, que pretenia enderrocar-
lo. L’oposició dels veïns va 
impedir-ho. 

FOTOGRAFIA
 
 
 

L’Espai Fotogràfic Can Basté, a 
més d’organitzar exposicions i 
activitats diverses, ofereix una 
aula permanent tant de formació 
bàsica com d’especialitzada, 
a més de tallers infantils. 
També proposen tallers de dife-
rents  nivells des de l’Espai de 
Fotografia Francesc Català-Roca 
de la Casa Golferichs. I al Pati 
Llimona conjuguen teoria i pràc-
tica de l’art de la fotografia en una 
sèrie de tallers que volen estimu-
lar la creativitat de l’artista.  
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NOVES 
TECNOLOGIES

Els centres cívics permeten 
posar-se al dia pel que fa a la 
informàtica, les noves tecnolo-
gies i el món digital. Hi podeu 
aprendre des de les operatives 
més senzilles fins a l’ús d’eines 
digitals per a la creació artís-
tica. 
Al Centre Cívic Guinardó hi tro-
bem el Raconet digital l i l’Aula 
141 on la ciència i l’art es relaci-
onen com a forma d’expressió. 
Al Convent de Sant Agustí oferei-
xen el Laboratori Digital i pràcti-
ques en impressió 3D o creació 
de videojocs. I al Centre Cívic 
Navas, com a tants d’altres, 
trobareu classes per superar la 
fractura digital.

qUALITAT  
DE VIDA
 

Els centres cívics milloren la 
teva qualitat de vida. A Can 
Castelló treballen específica-
ment per una salut integral a 
través de tot tipus de tallers, a la 
Casa Orlandai per la convivència 
i la transformació social, i a la 
Torre Llobeta també s’interes-
sen per la salut i l’esport. 

MÚSICA
 
 
 
 

Quin és el vostre instrument 
preferit? ¿El clarinet, la guitarra, 
el saxo, el teclat, la trompeta, 
el violí, el violoncel? Si us 
apropeu a centres cívics com 
el del Casinet d’Hostafrancs o 
les Cotxeres de Sants podreu 
aprendre a tocar aquests i altres 
instruments musicals. 
Si preferiu utilizar la veu per fer 
música tampoc no us podeu 
perdre els tallers de cant que 
ofereixen a altres centres cívics 
melòmans com el Matas i Ramis 
i el Pere Pruna. 

CENTRES CÍVICS 2014-15

SABIES QUE...
El Pati Llimona és un equipament 
únic perquè està situat ‘en’, ‘entre’ 
i ‘sobre’ un conjunt de restes 
arqueològiques i d’excepcional 
valor patrimonial.  A més d’allotjar 
els serveis i activitats pròpies d’un 
centre cívic, el Pati Llimona també 
permet visitar, entre d’altres 
elements històrics, les restes de la 
muralla i la torre romanes de 
l’antiga Barcino.

Inscripcions 
a bcn.cat/

centrescivics
CONVERSES 
EN ALTRES 
LLENGÜES
 
 

Si voleu practicar l’expressió 
oral de llengües de les que ja 
teniu un coneixement bàsic (fran-
cès, anglès, italià, portuguès, 
català...) trobareu diferents 
opcions de converses en centres 
cívics com el de Riera Blanca. I 
atenció als centres que com el 
del Bon Pastor, ofereixen serveis 
com conversa en català per a 
adults o d’àrab per a la mainada.

HUMANITATS  
I LLETRES 

Si voleu fer els vostres primers 
passos en la literatura, centres 
cívics com La Casa Elizalde i La 
Sedeta us conviden a practicar 
i millorar les vostres habilitats 
amb les lletres. Fins i tot podreu 
aprendre com publicar el vostre 
propi llibre. 
A la resta de centres cívics, com 
al de Navas, també trobareu 
tallers per aprofundir en la resta 
d’àmbits de les humanitats, 
des de la història del cinema 
a l’arquitectura de la nostra 
ciutat, passant per les cultures 
d’altres països.  
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COL·LABORACIONS
Al llarg de l’any, la xarxa de centres cívics dóna suport a tot tipus 
d’iniciatives emergents que tenen lloc a Barcelona. 

MUTEK
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç, 36. T 93 256 50 00
www.conventagusti.com
MARÇ 2015

En l’agenda de Barcelona com 
a capital de la música electrò-
nica cal tenir present el festival 
Mutek, dedicat a la promoció 
d’aquest tipus de música i a les 
arts digitals, un esdeveniment 
de culte des que es va començar 
a celebrar l’any 2010. El centre 
cívic més lligat amb les noves 
tecnologies, el Convent de Sant 
Agustí, és una de les seves 
seus.  

BARRIS EN DANSA
bcn.cat/centrescivics
SETEMBRE 2015

Diversos centres cívics par-
ticipen en el projecte Barris en 
Dansa, on es tracta de realitzar 
un espectacle de dansa contem-
porània amb persones amateurs 
de diferents districtes de la ciu-
tat de Barcelona.   

STÖRUNG
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837.T 93 291 80 80
www.farinera.org
ABRIL 2015

Un altre certamen de música 
electrònica experimental i arts 
visuals, en aquest cas organit-
zat per la plataforma Störung. 
Ofereix actuacions, projeccions, 
tallers i conferències de desta-
cats artistes i músics nacionals 
i internacionals de l’escena, en 
espais com La Farinera del Clot.

ESCENA POBLENOU
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 93 256 38 40
www.cccanfelipa.cat
DEL 23 AL 26 D’OCTUBRE

Aquest és un festival d’arts 
escèniques contemporànies 
multidisciplinari, amb la vocació 
d’apropar el públic a les manifes-
tacions artístiques i donar suport 
als creadors emergents. Té lloc, 
entre altres espais del Poblenou, 
al Centre Cívic Can Felipa.

BROT           
FESTIVAL DE BANDES 
NOVELLES
bcn.cat/centrescivics
JULIOL 2015

El Brot és un concurs de bandes 
joves que pretén donar impuls 
als nous talents emergents de la 
nostra ciutat, recolzant les ban-
des novelles, a les quals ofereix 
un altaveu que els serveixi per 
donar-se a conèixer.
És, a més a més, un projecte 
que promourà també la incorpo-
ració de noves bandes joves al 
circuit d’equipaments juvenils i 
musicals de la ciutat. Per això, 
els centres cívics, que ofereixen 
recursos per a la creació musi-
cal, disposen de bucs d’assaig, 
d’estudis de gravació i produ-
eixen una activitat i una progra-
mació musical de qualitat, hi 
col·laboren activament. Brot vol 
treballar per a la difusió de les 
bandes seleccionades, mitjan-
çant tots els mitjans de promoció 
possible.

DOCFIELD
Centre Cívic Casa Sagnier
Brusi, 51. T 93 414 01 95
www.bcn.cat/casasagnier
PRIMAVERA-ESTIU 2015

Com una finestra oberta al món, 
DOCfield permet descobrir gratis 
durant el maig, juny i juliol pro-
jectes fotogràfics estimulants 
i la majoria inèdits gràcies a un 
extens programa d’exposicions 
i a la complicitat de més de 40 
entitats culturals que les acullen, 
entre elles els centres cívics Casa 
Sagnier, Golferichs i Pati Llimona.
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CIÈNCIA I CONEIXEMENT
CENTRES CÍVICS 2014-15

AULA D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL LES CORTS 
Centre Cívic Les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33. T 93 291 64 62
www.bcn.cat/cclescorts
TOT L’ANY

L’Aula difon i fomenta la 
conscienciació mediambiental 
amb l’objectiu d’aconseguir la 
màxima participació ciutadana 
seguint les línies d’educació, 
divulgació i entreteniment.

SORTIDES 
CULTURALS
bcn.cat/centrescivics
TOT L’ANY

El Centre Cívic Urgell, la Casa 
Elizalde, la Casa del Rellotge 
o el Centre Cívic Pere Pruna, 
entre d’altres, ofereixen un 
programa de sortides culturals 
per Barcelona que permeten 
conèixer millor la ciutat i alhora 
fer exercici.

CAFÈS LITERARIS I 
CIENTÍFICS A LA 
CASA ORLANDAI
Centre Cívic Casa Orlandai  
Jaume Piquet, 23. T 93 252 42 62
www.casaorlandai.cat
TOT L’ANY

Un grup d’interessats en ciència 
i en literatura es reuneixen amb 
experts en la matèria. Durant 
aquest trimestre els cafès se cen-
tren en la bio-ciència i la represen-
tació de la guerra en la literatura. A TAULA! AL 

SORTIDOR
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12. T 93 443 43 11 
www.bcn.cat/ccelsortidor
TOT L’ANY

A Taula! Cicle de cultura i gastro-
nomia és un projecte singular i 
innovador amb programació de 
tallers i activitats culturals al vol-
tant del món gastronòmic.

CONFERÈNCIES A 
GOLFERICHS
Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491. T 93 323 77 90  
www.golferichs.org/conferencies
TOT L’ANY

A les xerrades i conferències del 
Centre Cívic Golferichs trobareu 
un seguit de disciplines a les 
que aproximar-vos, iniciar-vos o 
aprofundir-hi. Estan centrades 
en les àrees d’humanitats i cièn-
cies socials, així com en fotogra-
fia (especialitat del centre, que 
disposa de l’Espai de Fotografia 
Francesc Català-Roca) i TIC.
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SETMANA CULTURAL 
GRàCIA AMB 
PALESTINA 
Centre Cívic La Sedeta/CC El Coll-La Bruguera 
Sicília, 321/Aldea, 15
T. 93 207 36 13/T 93 256 28 77
bcn.cat/centrescivics
DEL 17 AL 23 DE NOVEMBRE

L’objectiu d’aquesta Setmana 
Cultural, coorganitzada amb 
Sodepau, és difondre la història, 
les manifestacions culturals (art, 
literatura, cinema, música...) i la 
forma de vida del poble palestí.

PRIMAVERA VERDA  
A EL COLL
Centre Cívic El Coll-La Bruguera 
Aldea, 15. T 93 256 28 77
www.bcn.cat/ccelcoll
PRIMAVERA 2015 

Cada any el Centre Cívic del Coll- 
La Bruguera celebra la Primavera 
Verda, un cicle que pretén, 
des d’un d’un dels barris més 
sostenibles de la ciutat, sensi-
bilitzar i educar els ciutadans de 
Barcelona en temes ambientals 
a partir de diferents xerrades i 
activitats.

LA MEMÒRIA 
RECUPERADA
bcn.cat/centrescivics  
TOT L’ANY

Els Centres Cívics han convertit 
la preservació de la memòria 
històrica de les infraestruc-
tures i barris on s’ubiquen en 
una de les seves prioritats. 
Al Centre Cívic Vil·la Florida 
treballen en la recuperació de 
la memòria de Sant Gervasi 
en col·laboració amb els veïns 
i les veïnes. Al Centre Cívic 
La Sagrera duen a terme una 
tasca similar. A la Casa Elizalde 
desenvolupen el projecte 

Finestres de la memòria centrat 
en la Dreta de l’Eixample. I a La 
Sedeta estan aplegant testimo-
nis orals sobre l’antiga fàbrica. 
Bianualment, el Centre Cívic 
Vallvidrera-Vázquez Montalban 
dedica un memorial a l’escriptor 
amb tot d’activitats que aquest 
2015 inclouran un concurs 
de relats curts. Recuperant la 
Bruguera és el programa del 
Centre Cívic El Coll, que està 
situat a l’antiga seu d’aquesta 
mítica editorial, amb la inten-
ció de ampliar i divulgar el seu 
llegat. I al Centre Cívic Casa del 
Rellotge rememoren el passat de 
l’establiment, l’antiga fàbrica de 
Can Farrero, aquest any que en fa 
30 de la inauguració del Centre. 

CONFERÈNCIES 
CIÈNCIA I SOCIETAT
bcn.cat/centrescivics 
OCTUBRE I NOVEMBRE

La xarxa de centres cívics pre-
senta un cicle de conferències 
a càrrec de membres de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona que vol donar un cop 
d’ull al present i al futur de les 
ciències i les arts.

COMPOSITORS 
CATALANS AL         
PERE PRUNA
Centre Cívic Pere Pruna  
Ganduxer, 130. T 93 418 65 37
www.bcn.cat/ccperepruna
NOVEMBRE

Tercera edició d’aquest programa 
que divulga les figures dels com-
positors catalans a través de 
xerrades, projecció de documen-
tals i audicions comentades.

A LA RECERCA DE LA 
SALUT DES D’URGELL
Centre Cívic Urgell 
Comte d’Urgell, 145. T 93 453 64 80
www.ccurgell.cat
TOT L’ANY

El Centre Cívic Urgell, amb la 
col·laboració de l’IDIBAPS, 
centre de recerca promogut per 
l’Hospital Clínic de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona i la 
Generalitat, presenta un cicle de 
conferències al voltant de la salut 
per conèixer i resoldre dubtes 
sobre malalties habituals, sobre 
com es millora el seu diagnòstic i 
els seus tractaments gràcies a la 
recerca científica. Les xerrades 
es duen a terme d’una manera 
propera i entenedora, i de la mà 
de prestigiosos especialistes.
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CULTURA PER A TOTA LA FAMÍLIA
CENTRES CÍVICS 2014-15

SANT AGUSTÍ 
N’KCONSTRUKCIÓ
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç, 36. T 93 256 50 00
conventagusti.com/sdia 
TOT L’ANY

Dins de la seva especialització 
en l’art emergent, especialment 
el vinculat amb la música i les 
noves tecnologies, el Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí ofereix 
una àmplia oferta d’activitats per 

a joves i infants. A més dels 
tallers formatius d’un dia de 
durada del Minicrea, el centre 
disposa del SDIA, amb activitats 
de casal diàries i per temporada, 
i N’Konstrukció, un espai rela-
cional dirigit als nens i nenes 
més grans del casal i als usuaris 
interessats de 13-15 anys. 
L’espai està autogestionat pels 
nois i noies. L’equip educatiu 
facilita els recursos i el jovent 
els empra amb un sentit de 
responsabilitat respecte el seu 
temps, l’espai i les relacions.

L’ESCOLA VA AL TEATRE
Centre Cívic Zona Nord
Costabona, 3. T 93 256 29 00
www.bcn.cat/cczonanord
TOT EL CURS

Amb la intenció d’apropar les arts 
escèniques a les escoles de la 
Zona Nord i la resta de la ciutat, 
aquest programa ofereix 
espectacles de qualitat a uns 
preus ajustats, de manera que 
qualsevol alumne hi pot accedir. 

CREART
Centre Cívic Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4-5. T 93 232 78 27 
www.fortpienc.org
TOT EL CURS

El Centre Cívic posa a l’abast 
de les escoles del barri de Fort 
Pienc els mitjans expressius 
perquè els alumnes treballin 
durant tot el curs escolar l’art 
contemporani d’una forma edu-
cativa i lúdica.
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XàFEC
Centre Cívic Riera Blanca
Riera Blanca, 1. T 93 448 04 99
www.bcn.cat/ccrierablanca
TOT EL CURS

Xàfec és la programació cultural 
destinada al públic infantil 
que s’organitza a la Ludoteca 
La Tardor, l’espai dedicat a 
l’educació íntegra del nen del 
Centre Cívic Riera Blanca. Hi 
trobareu tot tipus d’espectacles: 
contes musicats, tallers, con-
certs, representacions de circ, 
arts escèniques... Les activitats 
són gratuïtes i obertes a tothom. 

MATINALS 
INFANTILS
bcn.cat/centrescivis
TOT L’ANY

Un nombre important de cen-
tres cívics organitzen matinals 
infantils els caps de setmana 
per a les famílies que volen 
gaudir d’alguna activitat cul-
tural per a tots els públics en 
les seves hores lliures. Des de 
sessions de teatre infantil fins 

a tallers de noves tecnologies, 
l’oferta és àmplia i variada. És 
habitual trobar activitats infantils 
per a la mainada al Centre Cívic 
Casa Orlandai, al Centre Cívic Can 
Felipa, a les Cotxeres de Sants i el 
Casinet d’Hostafrancs, a la Casa 
Elizalde, al Centre Cívic de Sarrià, 
al Fort Pienc, al Centre Cívic 
Vallvidrera-Vázquez Montalbán, a 
Can Verdaguer... 
Consulteu al cercador del web 
dels centres cívics les activitats 
concretes per a nens i nenes que 
organitzen cada setmana.  

FÈNIX
Centre Cívic Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111. T 93 311 99 53 
santandreucontemporani.org
OCTUBRE 2014-MAIG 2015

Fènix és el programa educatiu de 
Sant Andreu Contemporani  
dirigit al públic infantil i familiar 
per difondre les arts visuals  
amb la col·laboració d’artistes 
actuals.

DIVERDIVENDRES
Centre Cívic Casa Sagnier
Brusi, 51-61. T 93 414 01 95
www.bcn.cat/casasagnier
DES DEL 3 D’OCTUBRE

Els DiVeRdiVeNdReS són activi-
tats de lleure en família pensades 
per compartir conjuntament 
adults i infants. Es fan cada diven-
dres a la tarda, de les 17.30 fins 
a les 19 h, són gratuïtes i obertes 
a tothom.

ESCOLA D’ARTS 
ESCÈNIqUES        
PETIT TÍSNER
Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Viladomat, 2-8. T 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net/petit-tisner
DEL 6 D’OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE JUNY DE 2015

El Petit Tísner apropa a infants 
i joves de 4 a 17 anys les arts 
escèniques, en un espai de 
descoberta i experimentació 
on les diverses disciplines 
esdevenen una eina expressiva i 
d’enriquiment emocional.

JORNADA JOVE 
D’ARTS ESCÈNIqUES 
A L’ELÈCTRIC
Centre Cívic L’Elèctric
Ctra Vallvidrera Planes, 6. T 93 205 40 09
www.bcn.cat/ccelectric
A PARTIR DEL 13 DE DESEMBRE

El Centre Cívic L’Elèctric a Les 
Planes ofereix un espai de 
reflexió per a joves a partir de 
14 anys on podran intercanviar 
idees i experiències amb profes-
sionals de les arts escèniques i 
la música.
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SARRIÀ
SANT-GERVASI

LES CORTS

SANTS-MONTJUÏC

MAPA I DIRECTORI
CENTRES CÍVICS 2014-15

Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà 27. T 93 418 65 31
www.bcn.cat/cccasagroga      @casagroga

Centre Cívic Guinardó
Rda Guinardó, 113. T 93 450 39 87
www.bcn.cat/ccguinardo      @ccguinardo

LES CORTS 
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Comandant Benitez, 6. T 93 339 82 61
www.bcn.cat/ccperequart    @CCPereQuart

Centre Cívic Can Deu. Pl Concòrdia, 13. T 93 410 10 07
www.bcn.cat/cccandeu      @cccandeu

Centre Cívic Riera Blanca.
Riera Blanca, 1. T 93 448 04 99
www.bcn.cat/ccrierablanca     @ccrierablanca

Centre Cívic les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33. T 93 291 64 62
www.bcn.cat/cclescorts    @CClesCorts

NOU BARRIS
Centre Cívic Can Basté
Pg Fabra i Puig, 274. T 93 420 66 51
www.canbaste.com    @CanBaste

Centre Cívic Can Verdaguer
Piferrer, 94. T 93 276 80 77
www.canverdaguer.com    @CanVerdaguer

Centre Cívic Torre llobeta
Santa Fe, 2. T 93 358 56 14
www.bcn.cat/cctorrellobeta

Centre Cívic Zona Nord. Costabona, 3. T 93 256 29 00
www.bcn.cat/cczonanord

SANT ANDREU
Centre Cívic la Sagrera la Barraca
Martí Molins, 29. T 93 351 17 02
www.bcn.cat/cclasagrera      @CClaSagrera

ELS CENTRES CÍVICS PER DISTRICTE 

CIUTAT VELLA
Centre Cívic Drassanes. Nou de la Rambla, 43
T 93 441 22 80. bcn.cat/ccdrassanes @CCDrassanes

Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Comerç, 36
T 93 256 50 00  www.conventsantagusti.com
@ConventAgusti

Centre Cívic Pati llimona. Regomir, 3. T 93 256 61 00
www.patillimona.net         @ccpatillimona

Centre Cívic Barceloneta. Conreria, 1. T 93 256 33 20
www.bcn.cat/ccbarceloneta      @ccbcneta

EIXAMPLE
Centre Cívic urgell - Centre Cultural Teresa Pàmies
Comte d’urgell, 145. T 93 453 64 80
www.ccurgell.cat       @CCurgell

Centre Cívic la Casa elizalde. València, 302
T 93 488 05 90. www.casaelizalde.com
@casaelizalde

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Pl Fort Pienc, 4.   T 93 232 78 27
www.fortpienc.org         @fortpienc

Centre Cívic Cotxeres Borrell
Viladomat, 2.   T 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net      @CCCBorrell

Centre Cívic Sagrada Família
Provença, 480. T 93 450 89 17
www.ccsagradafamilia.net     @centrecivicsafa

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491   T 93 323 77 90   
www.golferichs.org  @ccgolferichs

GRÀCIA
Centre Cívic el Coll - la Bruguera.  Aldea, 15
T 93 256 28 77     www.bcn.cat/ccelcoll

Centre Cívic la Sedeta
Sicília, 321.    T 93 207 36 13
www.bcn.cat/cclasedeta

HORTA-GUINARDÓ
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. T 93 407 23 56
www.bcn.cat/ccmatasiramis

Centre Cívic Teixonera.
Arenys, 75. T 93 256 33 88
www.bcn.cat/ccteixonera       @ccteixonera

Centre Cívic el Carmel. C Santuari, 27
T 93 256 33 33
www.bcn.cat/cccarmel
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SARRIÀ
SANT-GERVASI

EIXAMPLE

GRÀCIA

CIUTAT VELLA

SANT MARTÍ

SANT ANDREU

NOU BARRIS

HORTA GUINARDÓ

CENTRES CÍVICS 2014-15

Centre Cívic Navas
Navas de Tolosa, 312. T 93 349 35 22
www.bcn.cat/ccnavas     @NavasCC

Centre Cívic Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111. T 93 311 99 53
www.bcn.cat/ccsantandreu    @CCSAndreu

Centre Cívic del Bon Pastor
Pl Robert Gerhard, 3. T 93 314 79 47
www.bcn.cat/ccbonpastor

Centre Cívic Trinitat Vella
Foradada, 36. T 93 345 70 16
www.bcn.cat/cctrinitatvella

Centre Cívic Baró de Viver
Pg Santa Coloma, 110. T 93 345 73 93
www.bcn.cat/ccbarodeviver

SANT MARTÍ
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 
T 93 291 8 080. www.farinera.org     @farinera

Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Selva de Mar 215. T 93 256 57 60
www.bcn.cat/ccsantmarti

Centre Cívic del Besòs
Rbla Prim, 87. T 93 256 49 01
www.bcn.cat/ccbesos      @ccivicbesos

Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277. T 93 256 38 40
www.cccanfelipa.cat  @calafelipa

Centre Cívic del Parc-Sandaru
Buenaventura Muñoz, 21. T 93 309 06 35 
www.bcn.cat/ccparcsandaru     @parcsandaru

SANTS MONTJUIC
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants 79. T 93 291 87 01
www.cotxeres-casinet.org      @CotxeresCasinet

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53. T 93 423 04 40
www.cotxeres-casinet.org     @CotxeresCasinet

Centre Cívic el Sortidor
Pl Sortidor, 12. T 93 443 43 11
www.bcn.cat/ccelsortidor

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg Zona Franca 116. T 93 432 24 89
www.bcn.cat/cccasadelrellotge

Centre Cultural Albareda
Albareda, 22. T 93 443 37 19
www.bcn.cat/ccalbareda

Centre Cívic Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22
T 93 424 85 06
www.bcn.cat/ccfontdelaguatlla

Centre Cívic la Cadena
Mare de Déu de Port, 397. T 93 331 34 98
www.bcn.cat/cclacadena

SARRIÀ – SANT GERVASI
Centre Cívic Pere Pruna
Ganduxer, 130. T 93 418 65 37
www.bcn.cat/ccperepruna         @cc_PerePruna

Centre Cívic Can Castelló
Castelló, 1. T 93 241 78 74
www.bcn.cat/cccancastello

Centre Cívic Vil·la Florida
Muntaner, 544. T 93 254 62 65
www.bcn.cat/ccvillaflorida

Centre Cívic Sarrià
eduardo Conde, 22. T 93 256 27 20
www.bcn.cat/ccsarria      @CCivicSarria

Centre Cívic Casa Orlandai
Jaume Piquet, 23. T 93 252 42 62
www.bcn.cat/cccasaorlandai

Centre Cívic Casa Sagnier
Brusi, 51. T 93 414 01 95
www.bcn.cat/cccasasagnier

Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16. T 93 406 90 53
www.bcn.cat/ccvallvidreravazquezmontalban
@CCVallvidrera

Centre Cívic l’elèctric
Ctra Vallvidrera Planes, 6. T 93 205 40 09
www.bcn.cat/cclelectric
@CClelectric
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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

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

Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €.  
Tarifat per segons. IVA inclòs

SEGUEIX-NOS A
bcn.cat/centrescivics

@ccivicsBCN


