AGENDA

PROGRAMACIÓ CULTURAL CENTRE CÍVIC URGELL

GENER

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
Exposició. DE TOTA LA VIDA. EL COMERÇ EMBLEMÀTIC DE
BARCELONA

12 gen9 feb
17

19 h

Cicle A la recerca de la salut. Conferència: MITES DE LA CIÈNCIA

24

19 h

Cicle A la recerca de la salut. Conferència:
LA CIÈNCIA DE L’EPIGENÈTICA: NO TOT ESTÀ ESCRIT ALS GENS

26

19.30 h

Clàssica. QUARTET 4 FAGOTS

31

19 h

Cicle A la recerca de la salut. Conferència:
LES MALALTIES TÍPIQUES DE L’HIVERN. QUÈ HI PODEM FER?

FEBRER

una gran sensibilitat. Una fosca història explicada a través de la dansa, la
música i el text, basat en la novel·la d’Ernesto Pérez Zuñiga La fuga del
maestro Tartini. Un espectacle interdisciplinari, ple de força i feminitat, on
es troben els moviments d’ara i la música d’abans. Dins el cicle + Dones

OLÍVIA & OLIVER. Cia. Majolie
Divendres 3 de febrer · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Edurne Arizu i Txus Eguílaz · Durada: 1 hora
Olívia & Olivier són dos músics que toquen cada diumenge en un petit
teatre de París, però una nit el concert es torna una declaració d’amor. Dos
personatges peculiars i divertits que s’expressen a través de la música, la
dansa i la comèdia. Majolie és un projecte de dos artistes multidisciplinaris, que conjuguen música, teatre, dansa i humor.

Clàssica. ZOCO DUO

20 h

Arts escèniques i música. OLÍVIA & OLIVER

BARREJA BARBUDA. Cia. 2 princeses barbudes

4

17 h

Espectacle familiar. 2 PRINCESES BARBUDES

Dissabte 4 de febrer · Auditori a les 17 h

6

18.30 h

Cicle de Cinema italià. Conferència:
LA COMÈDIA ITALIANA DELS ANYS 50 I 60

9

19.30 h

Clàssica. CONCERT A QUATRE CORDES

10

20 h

Arts escèniques i música. ROBA ESTESA

13

18.30 h

Cicle de Cinema italià. Conferència: NEOREALISME ITALIÀ

Edat recomanada: a partir de 3 anys · Durada: 50 minuts · Preu: 3,50 €
Les 2 princeses barbudes ens presenten Barreja barbuda, una selecció
dels èxits més barbuts dels seus discs Cançons i rimetes, Enciclopèdia
baixeta de la nit i Sempre de vacances. Música pop per tota la família
interpretada amb instruments de joguina.

14

19.30 h

Cicle Epidemiologia. Conferència: COM ELS CIUTADANS PODEN
AJUDAR A MESURAR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA?

17

20 h

Arts escèniques i música. PUNT I COMA

18

17 h

Espectacle familiar. EN CLAU DE FA

20

18.30 h

Cicle de Cinema italià. Conferència: LES DIVES DEL CINEMA ITALIÀ

21

19.30 h

Cicle Epidemiologia. Conferència:
RADIACIONS: UNA HISTÒRIA DE BENEFICIS I RISCOS

23

19.30 h

Clàssica. YPSILON ENSEMBLE

24

20 h

Arts escèniques i música. ELISABETTA (+D)

28

19.30 h

19.30 h

Inaugurem nou cicle de música centrat en la música jazz. En aquesta ocasió us presentem tres propostes de jazz fusió de diferents estils: manouche, swing i samba-jazz, on l’element comú és la veu femenina al capdavant de les tres formacions. (+D) Activitat dins el cicle + Dones.

Intèrprets: Contrast duo, Rosario Caselles i Marco Lopetegi – guitarres
ConTrast Duo és una formació nascuda arran de les inquietuds musicals
dels seus integrants i de la voluntat de comunicar-se amb senzillesa i
sinceritat. El repertori que ens presenten combina peces clàssiques amb
d’altres de caràcter més popular i modern, com Sergio Assad, Jorge Cardoso o Paulo Bellinati.
MÚSICA PER A VIOLÍ I VIOLA

QUARTET 4 FAGOTS

MÚSICA ANTIGA I BARROCA

Divendres 10 de febrer · Auditori a les 20 h

Dijous 26 de gener · Auditori a les 19.30 h

Intèrprets: Ariadna Cabiró i Núria Cuyàs · Durada: 1 hora
Roba estesa és un espectacle de cabaret poètic, farcit d’humor, de ball,
d’ombres xineses però, sobretot d’interpretacions en directe de cançons
de musical. L’espectador quedarà atrapat per la frescor de Richard Rodgers i Frederic Loewe, el swing de John Kander, la picardia d’El Molino i la
perspicàcia de Boris Vian entre d’altres.

Intèrprets: Noé Cantú, Rosa Cases, Lleonard Castelló, Maria Crisol
El fagot és un instrument de vent i de fusta com tants d’altres, encara que
segurament no és dels més populars. Aquest quartet format per quatre professors de fagot de diversos conservatoris i orquestres de Barcelona, volen
ajudar a difondre els encants del fagot per tots els escenaris de la ciutat.

MÚSICA

ZOCO DUO
Dijous 2 de febrer · Auditori a les 19.30 h
EN CLAU DE FA. Cia. L’Animé
Dissabte 18 de febrer · Auditori a les 17 h

Cicle Epidemiologia. Conferència: ESPAIS VERDS A LA CIUTAT:
PER QUÈ SÓN BENEFICIOSOS PER LA NOSTRA SALUT?

Clàssica. MÚSICA PER A DUO DE GUITARRES

Edat recomanada: a partir de 5 anys · Durada: 50 minuts · Preu: 3,50 €
Claudie és un fabricant de notes a la recerca de la melodia perfecta. En
aquest viatge van apareixent sobre l’escenari notes, pentagrames i melodies que van prenent forma de personatges gràcies a la imaginació d’en
Claudie. En clau de fa és un espectacle multidisciplinari que ens transporta a l’època clàssica per despertar-nos la sensibilitat per la música a
través del teatre visual amb titelles, dansa i música en directe.

Exposició. ARTISTES CATALANES DEL DIBUIX I LA PINTURA (+D)

PUNT I COMA. Cia. El Cruce

19.30 h

Exposició IL·LUSTRÍSSI+. Presentació i diàleg amb les artistes (+D)

4

17 h

Espectacle familiar. WABI – SABI (+D)

6

19.30 h

Cicle + Dones. DONES PENSADORES (+D)

9

19.30 h

Clàssica. MÚSICA PER A VIOLA I VIOLÍ

10

20 h

Cicle A tot jazz. SCARAMOUCHE QUARTET (+D)

13

19.30 h

Cicle + Dones. DONES DE NOVEL·LA (+D)

Divendres 17 de febrer · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Nicoletta Battaglia i Rubén Río · Durada: 50 minuts
Punt i Coma és una proposta escènica de circ i teatre inspirada en l’expressionisme i el teatre de l’absurd. Aquesta excèntrica parella fa de l’absurd la
seva forma de vida i converteix el que és quotidià en una experiència extraordinària. Els objectes prenen vida, els moviments parlen i les paraules volen. En el seu món poètic, les coses no són el que semblen, ni ells tampoc…

14

19.30 h

Cicle Alimentació. MENJAR SA A QUALSEVOL PREU

16

19.30 h

Cicle Música Antiga i Barroca. DANSES BARROQUES

17

20 h

Cicle A tot jazz. C’EST SI BON (+D)

18

17 h

Espectacle familiar. EL BOSC COM BALLA

20

19.30 h

Cicle + Dones. DONES D’AVANTGUARDA (+D)

WABI-SABI. Cia. Mons dansa

21

19.30 h

Cicle Alimentació. L’ALIMENTACIÓ EN LA TERCERA EDAT,
LA CLAU PER SENTIR-NOS MILLOR

Dissabte 4 de març · Auditori a les 17 h

23

19.30 h

Cicle Música Antiga i Barroca. MÚSICA MEXICANA DEL S. XVIII

24

20 h

Cicle A tot jazz. GAFIEIRA MIÚDA (+D)

28

19.30 h

Cicle Alimentació. QUINS BENEFICIS TENEN ELS ALIMENTS
ECOLÒGICS?

30

19.30 h

Cicle Música Antiga i Barroca. PAPA HAYDN

(+D) Activitat inclosa dins el cicle + Dones

A TOT JAZZ – JAZZ FUSIÓ I VEU

Dijous 2 de març · Auditori a les 19.30 h

ROBA ESTESA. Cia. Els Pirates Teatre

3

2-29

MÚSICA PER A DUO DE GUITARRES

CLÀSSICA I ALTRES TEMPS

març
2

cialitzats en la interpretació de la música antiga. El repertori que ens proposen està inspirat en un dels compositors més importants del període
clàssic: Franz Joseph Haydn, conegut com a Papa Haydn per les seves
aportacions a la consolidació de la simfonia i el quartet de corda.

Intèrprets: Evelio Tieles – violí, David Matheu – viola
Evelio Tieles, violinista cubà amb una àmplia trajectòria musical i guardonat amb diversos premis internacionals ens ofereix un concert juntament
amb David Matheu a la viola. Interpretaran un repertori variat amb obres
de compositors clàssics i contemporanis, com Jordi Cervelló, Alessandro
Rolla o Handel-Halvorsen que permeten mostrar l’elegància i el virtuosisme musical d’aquest duet.

Animació. CARNESTOLTES AMB LA CLOWNY

25

Edat recomanada: a partir de 4 anys · Durada: 50 minuts · Preu: 3,50 €
Un espectacle on els titelles, els actors i la música en directe recreen un
espai poètic, articulat a través d’un bosc mòbil que adquireix personalitat
pròpia. Un bosc que, girant sobre si mateix, dóna vida als diferents indrets
on transcorre la història d’en Lukas: un nen que viu enmig del bosc amb
la seva mare i que un dia descobreix que, a diferència d’altres nens, ell no
té la seva cançó.

nyament a diversos conservatoris de Catalunya. En els seus concerts, el
grup combina les obres més conegudes amb repertoris menys usuals.
En aquesta ocasió interpretaran obres de Ferdinand Ries, John Williams,
Carlos Gardel o Astor Piazzolla entre d’altres.

Dijous 9 de març · Auditori a les 19.30 h

19.30 h

3

Exposició IL·LUSTRÍSSI+
Inauguració i diàleg amb les artistes 3 de març a les 19.30 h (+D)

Dissabte 18 de març · Auditori a les 17 h

ESPECTACLES FAMILIARS

2

16 feb17 mar

EL BOSC COM BALLA. Cia. Cal teatre

ELISABETTA. Cia. Dell’ Anima (+D)
Divendres 24 de febrer · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Mireia Vila i Neus Elfa · Durada: 45 minuts
Elisabetta Premazore, va ser el gran amor del compositor italià Giuseppe
Tartini. Cia dell’ Anima, explica aquest amor des d’un punt molt íntim i amb

Intèrprets: Zoco duo, Jacob Cordover – guitarra i Laura Karney – oboè
Zoco duo presenten un repertori basat en la música espanyola i llatinoamericana, amb obres de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla i Ástor Piazzola, entre d’altres. La combinació dels sons de l’oboè i la guitarra creen un
ambient propi ple de tonalitats i textures musicals.

CARNESTOLTES AMB LA CLOWNY. Cia. En clau de clown
Dissabte 25 de febrer · Centre cívic Urgell
Per a tots els públics
La Clowny Blue és un personatge divertit, extravagant, lliure i dinàmic. Li
agrada la festa i riure’s de tot. No coneix la tristor i escampa optimisme
allà on va. Sempre va acompanyada dels seus amics: els músics. Junts
viuen la il·lusió de fer feliç la gent cantant i ballant. Espectacle d’animació
amb música en directe.

Edat recomanada: a partir de 5 anys · Durada: 50 minuts · Preu: 3,50 €
Quantes històries queden rebregades dintre dels papers que llencem a
la paperera? Dibuixos a mig fer, frases inacabades, històries que es queden adormides dins dels papers esperant que potser algú les vingui a
rescatar… Wabi-sabi vol explicar a través de la dansa, el vídeo, la màgia i
l’humor la història de dos personatges inacabats, imperfectes, que aconsegueixen sortir del seu embolcall de paper i es dediquen a alliberar les
històries oblidades.

DANSES BARROQUES, DEL POBLE A LA CORT
Dijous 16 de març · Auditori a les 19.30 h
Intèrprets: Atrium Ensemble, Cecília Clares – violí barroc i Guillerm
Turina – violoncel barroc
A l’Europa del barroc, l’aristocràcia organitzava festes on la música i la
dansa estaven sempre presents. Atrium Ensemble presenta un programa
dedicat a les danses barroques de diferents compositors i països, que tot
i amenitzar les celebracions aristocràtiques, tenen el seu origen en la música popular. Interpretaran obres de Bach, Couperin i Corelli d’entre altres.
MÚSICA MEXICANA DEL S. XVIII
Dijous 23 de març · Auditori a les 19.30 h
Intèrprets: Tente en el aire, Esther Ribot – soprano, Alejandro Correa i Cèlia Raspall – violí, Dimitri Kindynis – violoncel, Joan Castillo
– Clavicèmbal
Grup dedicat a la interpretació de la música antiga amb especial interès
en el repertori del segle XVIII de l’anomenada Nova Espanya, actualment
Mèxic. Tente en el Aire oferiran un concert integrat per obres que s’escoltaven en aquest territori, tant d’autors locals com europeus, que en
el seu moment van conformar l’activitat musical de catedrals, teatres i
palaus mexicans.

SCARAMOUCHE QUARTET (+D)
Divendres 10 de març · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Elisenda Julià – veu, Diego Mena – guitarra, Jon Unanua
– contrabaix, Jacob Marcé – guitarra
Inspirats per la música de Django Reinhardt, Scaramouche interpreten
el jazz manouche d’una forma variada i personal, però sempre amb la
simplicitat i l’alegria característica d’aquest gènere. El seu repertori va des
del swing més clàssic dels cafès de París fins al funky, la bossa o la rumba
manouche. Una visió més diversa i àmplia del gypsy swing.
C’EST SI BON (+D)
Divendres 17 de març · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Eva Alvarez – veu mezzo, Esther Schagen – veu contralt,
Emi Bueno – veu soprano, Neter Calafati – guitarra, Alejandro Tamayo – contrabaix
C’est si bon és un quintet de jazz que es presenta en escena amb 3 veus
femenines, un contrabaix i una guitarra. Tots junts fan que el públic es
transporti als anys 30, ja que l’espectacle està ambientat i inspirat en
aquells anys. Un viatge inoblidable.
GAFIEIRA MIÚDA (+D)
Divendres 24 de març · Auditori a les 20 h
Intèrprets: Ana Rossi – veu, Àlvar Monfort – trompeta i flugelhorn,
Ramiro Pinheiro – guitarra, Martín Laportilla – baix elèctric, Jefferson Otto – bateria
El grup de samba Gafieira Miúda es presenta, en aquesta ocasió en formació de quintet, amb un recull de músiques que transporta l’espectador
a les sales de ball de Rio de Janeiro. Amb la veu d’Ana Rossi al capdavant, i amb una trajectòria que els ha portat per escenaris de tot el país,
presenten el seu disc homònim farcit de samba sota la influència del jazz.

CONCERT A QUATRE CORDES
Dijous 9 de febrer · Auditori a les 19.30 h
Intèrprets: Jordi Romero – piano i Oleksandr Sora – violí
El pianista Jordi Romero, especialitzat en música de cambra, acompanya
al violinista ucraïnès, Oleksandr Sora, col·laborador habitual de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre Liceu. Ens oferiran un programa on interpretaran obres de Beethoven, César Frank i Béla Bartók, entre d’altres.

CONFERÈNCIES SALUT
CICLE “A LA RECERCA DE LA SALUT”

YPSILON ENSEMBLE
Dijous 23 de febrer · Auditori a les 19.30 h

PAPA HAYDN

Intèrprets: Ramon Vilalta – flauta, Edurne Vila – violí, Montse Vallvé
– viola, Esther Vila – violoncel
Ypsilon Ensemble és un grup format per músics amb una llarga trajectòria
orquestral i cambrística, que compaginen aquesta activitat amb l’ense-

Dijous 30 de març · Auditori a les 19.30 h
Intèrprets: Il gesto armonico, Laura Sintes – traverso, Eva Febrer –
violí, Dimitri Kindynis – violoncel
Il Gesto Armonico és un ensemble format per músics professionals espe-

Cicle de divulgació científica en col·laboració amb l’IDIBAPS, centre de
recerca promogut per l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Coneixerem i resoldrem dubtes sobre
malalties i afeccions habituals, descobrirem com es milloren els diagnòstics i tractaments, de forma molt propera.

MITES DE LA CIÈnCIA
Dimarts 17 de gener · Auditori a les 19 h
No és cert que fem servir únicament el 10% del cervell, que en lluna plena
neixin més criatures, que els estruços amaguin el cap sota terra o que
l’aigua de la pica giri al revés a l’hemisferi sud. Totes aquestes afirmacions
són mites guarnits amb aparença de veritats científiques. En aquesta xerrada desemmascararen el que hi ha al darrere d’alguns d’aquests mites. A
càrrec de Daniel Closa, biòleg i investigador del CSIC-IDIBAPS
LA CIÈnCIA DE L’EPIGEnÈTICA: nO TOT ESTÀ ESCRIT ALS GEnS
Dimarts 24 de gener · Auditori a les 19 h
L’epigenètica representa el llenguatge molecular mitjançant el qual es
manifesta el potencial del genoma i ens permet entendre com el nostre
estil de vida afecta la nostra salut, tant física com mental. Durant la xerrada, s’explicaran les bases de l’epigenètica amb un llenguatge senzill i
accessible. A càrrec de Dr. Iñaki Martin-Subero, coordinador del grup de
recerca d’epigenòmica d’IDIBAPS i la UB
LES MALALTIES TÍPIQUES DE L’HIVERn. QUÈ HI PODEM FER?
Dimarts 31 de gener · Auditori a les 19 h
L’hivern és una època complicada, perquè sempre hi ha un risc més elevat
de patir determinades malalties, sobretot les d’origen víric i les respiratòries. Com es presenten aquestes malalties? Podem fer alguna cosa per
prevenir-les? En quins casos hem de consultar al metge o a la infermera?
Davant de quins símptomes hem d’estar més alerta? A càrrec de Sr. Jaume Gas, infermer del CAP Casanova i la Dra. Elvira Couto, metgessa de
família del CAP Casanova.
CICLE “EPIDEMIOLOGIA: SALUT I MEDI AMBIEnT”
Cicle de divulgació científica que forma part del projecte Ciència ciutadana als barris, un projecte de l’Oficina de Ciència Ciutadana en col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics i l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal). El cicle se centra en l’epidemiologia que estudia la salut dels
grups humans en relació amb el seu medi.

ESPAIS VERDS A LA CIUTAT: PER QUÈ SÓn BEnEFICIOSOS PER LA
nOSTRA SALUT?
Dimarts 28 de febrer · Auditori a les 19.30 h

Dimarts 14 de març · Auditori a les 19.30 h
La preocupació per l’alimentació saludable és cada cop més generalitzada. Sabem que una millor alimentació és capaç d’evitar o retardar algunes
malalties, com és el cas de la diabetis o els problemes cardiovasculars. En
aquesta sessió, resoldre’m alguns dubtes com: sabem menjar bé? Hem de
prendre aliments especials? Podem menjar bé a un preu raonable? A càrrec de Serafín Murillo, nutricionista i investigador de la Unitat de Diabetis i
Exercici de l’IDIBAPS.
L’ALIMEnTACIÓ A LA TERCERA EDAT,
LA CLAU PER SEnTIR-nOS MILLOR
Dimarts 21 de març · Auditori a les 19.30 h

Dimarts 14 de febrer · Auditori a les 19.30 h
Parlarem sobre com la ciutadania pot col·laborar en el disseny d’experiments, recollida i interpretació de dades i de resultats sobre recerca epidemiològica. Concretament parlarem dels resultats de l’experiment dissenyat per alumnes de l’IES Ernest Lluch emmarcat dins el projecte de
Ciència Ciutadana al Barris per tal de mesurar i comparar la contaminació
atmosfèrica al barri de l’Esquerra Eixample. A càrrec de Tània Martínez i
Raül Toran, de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’alumnat
de l’IES Ernest Lluch.
RADIACIOnS: UnA HISTÒRIA DE BEnEFICIS I RISCOS

LES DIVES DEL CInEMA ITALIÀ (+D)
Dilluns 20 de febrer · Auditori a les 18.30 h

Sala d’exposicions (planta -1) · Exposició d’Esteve Vilarrúbies
El model de comerç de Barcelona és únic, tan únic com els establiments
que l’han constituït durant més de cent anys. Avui, aquests locals emblemàtics amb segell propi i personalitat són un testimoni viu de la nostra
memòria històrica comercial que, sens dubte, cal conservar. Aquesta exposició, de la mà del fotògraf Esteve Vilarrúbies, vol posar en valor aquest
tros de la nostra identitat com a ciutat.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, aquest cicle vol donar reconeixement i visibilitat al paper de la dona creadora. Per
aquest motiu el cicle està format per diferents activitats de la nostra programació, identificades amb el símbol (+D), que posen en relleu el treball
creatiu de les dones.

ARTISTES CATALAnES DEL DIBUIX I LA PInTURA
Del 6 al 25 de març · Al vestíbul del centre cívic
Exposició concebuda per difondre els noms d’algunes de les dones, miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb la seva obra han
contribuït a configurar el patrimoni artístic de Catalunya des de l’Edat Mitjana fins al segle XX. Les artistes seleccionades són una mostra del creixement i l’evolució de la creativitat artística de moltes dones. Exposició
cedida per l’Institut Català de les Dones.

QUInS BEnEFICIS TEnEn ELS ALIMEnTS ECOLÒGICS?

Del 16 de febrer al 17 de març · Sala d’exposicions (planta -1)
+ DOnES PEnSADORES
Dilluns 6 de març · Auditori a les 19.30 h
Sense una habitació pròpia durant segles, les dones han irromput en el
món del pensament al segle XX, en la mateixa mesura que també entraven
a les facultats universitàries, als laboratoris i a les acadèmies. De María
Zambrano a Susan Sontag, passant per Hannah Arendt o Simone Weil,
aquesta xerrada ofereix una mirada panoràmica de les principals pensadores del segle XX. A càrrec d’Eduard Cairol, Doctor en filosofia i professor
d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

CICLE CInEMA ITALIÀ

+ DOnES DE nOVEL·LA

L’historiador i musicòleg de cinema Joan Padrol a través de tres conferències ens endinsarà en el cinema italià. A cada sessió es projectaran
diferents escenes de les pel·lícules més representatives.

Dilluns 13 de març · Auditori a les 19.30 h

COMÈDIA ITALIAnA DELS AnYS 50 I 60
Dilluns 6 de febrer · Auditori a les 18.30 h
La comèdia italiana dels anys 50 i 60 posa nom a un seguit de pel·lícules
que han esdevingut clàssics absoluts del gènere humorístic. Visualitzarem
escenes de Un americano de Roma, Rufufú, Donatella, Sabela... i parlarem
de directors com Alessandro Blasetti, Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi
Coimencini o Steno.

Dimarts 21 de febrer · Auditori a les 19.30 h

nEOREALISME ITALIÀ

Existeix una radiació natural? Quines diferències hi ha entre una radiació
alfa, beta i gamma? Estem envoltats de radiacions? Són perilloses per a
la salut? En aquesta conferència tractarem de respondre a aquestes preguntes i parlar dels beneficis de les radiacions, tant en la salut com en les
comunicacions i altres aplicacions comercials, així com dels seus riscos
potencials. A càrrec d’Elisa Pasqual i Laura Birks d’ISGlobal.

El neorealisme italià, sorgit a finals de la II Guerra Mundial, és un dels moviments cinematogràfics que millor representa l’època de postguerra. Farem
un repàs de títols com Ladron de bicicletas, Umberto D, Roma cittá aperta,
Stromboli... i parlarem dels grans directors del moviment.

Dilluns 13 de febrer · Auditori a les 18.30 h

De gener a març de 2017

+ DOnES

IL·LUSTRÍSSI+

En aquesta conferència coneixerem els beneficis del consum i la producció d’aliments ecològics i com ens repercuteix positivament en la nostra
salut i en la preservació del medi ambient. A càrrec de Noemí Cuenca,
professora del Grau en Nutrició Humana i dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.

MAPA

En aquesta conferència parlarem i recordarem les dives del cinema italià,
veritables protagonistes d’un moment irrepetible del cinema: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Claudia Cardinale, Virna Lisa, Monica Vitti, entre d’altres, apareixeran en pantalla gran.

Una bona alimentació permet mantenir o millorar la salut, per aquest motiu
tots els aliments són importants, però quan s’arriba a certa edat n’hi ha
alguns que esdevenen més rellevants. En aquesta conferència coneixerem
quins són els aliments i hàbits més adequats per aquestes edats i sabrem
per què es recomanen uns aliments o uns altres. A càrrec de Cristina Soldevila, professora del Grau en Nutrició Humana i dietètica de la Facultat de
Ciències de la Salut Blanquerna.

Dimarts 28 març · Auditori a les 19.30 h

ARTS ESCÈNIQUES,
MÚSICA, EXPOSICIONS
I CONFERÈNCIES

Del 12 de gener al 9 de febrer · Inauguració 12 de gener a les 19.30 h

CICLE D’ALIMEnTACIÓ
MEnJAR SA A QUALSEVOL PREU

Centre Cívic Urgell

DE TOTA LA VIDA. EL COMERÇ EMBLEMÀTIC DE BARCELOnA

Envoltat de verd, ets més feliç? L’estudi europeu Phenotype, demostra que
tenir espais verds a prop enforteix la nostra salut. Vine a conèixer els beneficis que ens aporta el verd urbà. A càrrec de David Rojas d’ISGlobal.

COnFERÈnCIES HUMAnITATS

CIÈnCIA CIUTADAnA ALS BARRIS: COM ELS CIUTADAnS PODEn
AJUDAR A MESURAR LA COnTAMInACIÓ ATMOSFÈRICA?

EXPOSICIOnS

Al llarg del segle XX, les dones s’apoderen de la novel·la com a personatges, lectores i escriptores. A través de l’obra d’autores com Virginia Woolf,
Doris Lessing o Simone de Beauvoir, ens aproparem a la literatura contemporània amb perspectiva de gènere per conèixer com veuen el món i com
es representen les dones de novel·la. A càrrec de Io Valls, Llicenciada en
Humanitats, membre de l’associació cultural Trama.

Artistes: Coqué Azcona, Laia Codina, natalia Zaratiegui, Laura
Fernández, Lola Roig, Ana Yael, Paloma Carballal, Laia Arqueros
Claramunt, Stefania Lusini, Mercè López, Mercè Canals, Martina
Manya, Gina Thorstensen, María i punto, Sílvia Ortega, Marta Jarque, Luci Gutierrez, Meritxell Duran i Olga Capdevila entre d’altres.
Exposició col·lectiva d’algunes de les il·lustradores més influents en el
panorama de la il·lustració de Barcelona. L’exposició s’emmarca dins el
cicle + Dones que vol fer visible el treball i el paper de la dona creadora.
Les obres exposades ens permetran fer un recorregut pel treball de cada
autora i veure com la feminitat pren forma en el traç de cadascuna d’elles.
Activitat paral·lela: Diàleg amb les artistes.
Divendres 3 de març a les 19.30 h
Algunes de les artistes de l’exposició presentaran les seves obres i conversaran sobre el món de la il·lustració. Diàleg moderat per: Gemma Cortabitarte,
Gerent de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC).

ADREÇA

HORARIS

Comte dʼUrgell 145
08036 Barcelona
Tel. 934 536 480
ccurgell.cat
info@ccurgell.cat
facebook.com/Centrecívicurgell
twitter.com/ccurgell
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat dʼanell magnètic

Horari dʼobertura:
Dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden
incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les
dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei.
En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el
consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter
personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un
e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.
Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

+ DOnES D’AVAnTGUARDA
Dilluns 20 de març · Auditori a les 19.30 h
A principis del s. XX, una sèrie de dones artistes irromperen amb força en
els cercles artístics europeus, eminentment masculins. Amb anhels emancipadors i cansades del paper secundari que la societat els hi assignava,
reclamaren la igualtat d’oportunitats necessària per assolir el mateix grau
de prestigi que els seus companys. Descobrirem l’obra, la trajectòria i el
context d’algunes d’aquestes pioneres, com Lluïsa Vidal, Remedios Varo o
Maruja Mallo, vinculades amb la ciutat de Barcelona. A càrrec d’Emma F.
Parcerisa, Historiadora de l’Art i co-fundadora d’ ANDRONAcultura.

Bus: 20, 37, H10, 59, 63, N7, N12
Metro: L5 Hospital clínic

TOTS ELS ESPECTACLES SÓn GRATUÏTS
*Excepte els espectacles infantils (en aquest cas només són gratuïts pels
nens del Casal Infantil i el seu acompanyant)
• A partir del mateix dilluns de la setmana de l’espectacle i/o concert
podeu recollir la vostra entrada presencialment o fer la reserva per
telèfon al 934 536 480.
• Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min.
abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.
• Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.
• Per assistir a les conferències no és necessari recollir entrada prèvia.

