SETEMBRE

RESERVA D’ENTRADES

16

20 h

MOSTRA DE PIANO - Laura Farré

17

20 h

MOSTRA DE PIANO - Cecilio Tieles

18

20 h

MOSTRA DE PIANO - Johann Vacher

19

20 h

MOSTRA DE PIANO - Carolina Santiago

20

20 h

MOSTRA DE PIANO - Bernat Català

27

16.30 h NIT EUROPEA DE LA RECERCA A CATALUNYA

OCTUBRE

• Entrada gratuïta amb reserva prèvia
• Reserva presencial al taulell del centre cívic a partir del dilluns de la
setmana de l’espectacle o concert
• Reserva on-line a través del web www.ccurgell.cat a partir del dilluns
de la setmana de l’espectacle o concert
• Un cop comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada
• Per assistir a les conferències no és necessari recollir entrada prèvia

MAMBO

NOMÉS UNA VEGADA

Divendres 18 d’octubre · Auditori a les 20 h

Divendres 22 de novembre · Auditori a les 20 h

Cia. Les Antonietes. Intèrprets: Annabel Castan, Dani Arrebola
Ella vol el divorci. Ell no. Durant un sopar més, d’un dia qualsevol, presenciarem una disputa matrimonial amb ressonàncies a Woody Allen i Eugène lonesco gràcies a la qual, sense oblidar mai que som en un teatre, ens
preguntarem fins on un matrimoni és capaç de defensar una mentida per
no haver de respondre’s la pregunta que sobrevola l’escenari durant tota la
funció: “és bonica la vida que tenim?”
*Barcelona Districte Cultural

Autoria i direcció: Marta Buchaca · Intèrprets: Anna Alarcón, Maria
Pau Pugem i Bernat Quintana
En Pau, novel·lista, i l’Eva, editora, són parella des de fa 7 anys. En Pau va pegar a l’Eva. Només una vegada. Ara cap dels dos té ganes de parlar-ne, però
no tindran més remei que fer una teràpia obligatòria amb una psicòloga dels
serveis socials. Pensem que la violència és quelcom que passa als altres,
que estem lliures de les seves urpes, però, com en podem estar tan segurs?
*Barcelona Districte Cultural

PROGRAMACIÓ CULTURAL CENTRE CÍVIC URGELL

de l’1 al 31

EXPOSICIÓ - Teresa Pàmies. Tot és en els llibres

del 3 al 30

EXPOSICIÓ - Anatomia. Lluc Gravadors

FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

3

18 h

FESTA MAJOR - Ni cap ni peus

6

21 h

FESTA MAJOR - Teresa Pàmies, la llengua com a ofici

8

19.30 h

CENTENARI TERESA PÀMIES - La veu escrita de Teresa
Pàmies

NI CAP NI PEUS

11

20 h

BDC - Arma de construcción masiva

Dijous 3 d’octubre · Pati interior Ermessenda de Carcassona a les 18 h

14

19.30 h

ART I COS - El cos en la història de l’art

17

20 h

CENTENARI TERESA PÀMIES - La llibertat irrenunciable

18

20 h

BDC - Mambo

19

17 h

PETIT CINECLUB - El meu veí Totoro

21

19.30 h

ART I COS - El cos reduït a fetitxe i a mercaderia

23

18 h

ART I COS -Taller de gravat

Cia. Circ Vermut
Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es busquen amb accions quotidianes com pot ser
seure en una cadira o penjar una jaqueta. Un espectacle de circ i pallasso,
potent i amb moltes disciplines; roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació
d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show fresc on la comicitat és sempre present. Espectacle per a tots els públics.

23

19 h

CENTENARI TERESA PÀMIES - Un viatge per la vida i
obra de Teresa Pàmies

25

20 h

BDC - Píndoles - Microteatre

26

17.30 h

CENTENARI TERESA PÀMIES - Hola, soc la Teresa

NOVEMBRE
5

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT - La sexualitat en l’edat adulta

7

19.30 h

CLÀSSICA - Duo Diamant

8

20 h

BDC - Rastres Argelers

12

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT - Signes de demència

14

19.30 h

CLÀSSICA - Neus Plana i Maria Camahort Dúo

15

20 h

BDC - Fairfly

16

17 h

PETIT CINECLUB - Pànic a la granja

19

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT - Jo cuido

ARMA DE CONSTRUCCIÓN MASIVA

20

19 h

CENTENARI TERESA PÀMIES - Cròniques de Teresa
Pàmies

Divendres 11 d’octubre · Auditori a les 20 h

21

19.30 h

CLÀSSICA - Leos Quartet

22

20 h

BDC - Només una vegada

28

19.30 h

CLÀSSICA - Fuzzy Dúo

29

20 h

A TOT JAZZ! - August Tharrats Trio

DESEMBRE

ACTIVITATS FAMILIARS

ARTS ESCÈNIQUES

PETIT CINECLUB
Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar que forma part de Barcelona Districte Cultural. Una cita mensual per apropar el cinema als més
petits a través de pel·lícules d’animació, presentades per un personatge molt
especial. Activitat gratuïta.
PÍNDOLES - MICROTEATRE

EL MEU VEÍ TOTORO

Divendres 25 d’octubre · Auditori a les 20 h

Dissabte 19 d’octubre · Auditori a les 17 h

DUÉRMETE NIÑO
Dramatúrgia i Interpretació: Xavi Álvarez i Anna Prats · Direcció: Neus
Suñé · Idioma: Català
Divertida comèdia d’uns pares primerencs que segueixen el llibre del Mètode Estivill fil-parranda però on no explica què fer quan el nadó no plora!
HAPPY BIRTHDAY JAMIE LOVE
Dramatúrgia: Jordi Diamant · Direcció: Joaquín Daniel · Intèrprets: Carlos
Conde i Diana de Guzman · Idioma: Castellà
Tragicomèdia on un jove vol suïcidar-se el dia del seu aniversari i en el darrer
moment rebrà una trucada inesperada d’un call center que li canviarà la vida.
WELCOME TO BERLIN
Dramatúrgia i direcció: Núria Deulofeu i Jaume Viñas · Intèrprets: Núria
Deulofeu i Jaume Viñas · Idioma: Català
Obra molt fresca i juvenil, on una parella ha de decidir el seu futur, quan ella
rep una oferta laboral a Berlín! Es pot mantenir una relació a distància? Què
escollir, l’amor o la feina?
*Barcelona Districte Cultural

Edat recomanada: a partir de 5 anys
Hayao Miyazaki, Japó, 1988, 86’
Un pare i les seves dues filles, la Satsuki i la Mei, alegres i imaginatives,
es traslladen a una nova casa al camp, mentre la mare es recupera d’una
malaltia a l’hospital. Les dues germanes faran amistat amb el Totoro, un
esperit del bosc, i descobriran que la nova llar i el seu entorn són plens de
sorpreses màgiques.

Cia. José y sus Hermanas. Intèrprets: Francesc Cuéllar, Alejandro
Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, Gemma Polo, Glòria Ribera
La companyia José y sus Hermanas han decidit submergir-nos en l’Educació a Espanya avui, l’educació en les seves múltiples facetes. L’educació a
l’escola, amb totes les reformes educatives i protestes que ha patit el país;
l’educació familiar i de l’entorn nostre; l’educació del món de les imatges, de
la música, dels mitjans, de les xarxes. Tot allò que ens impacta i “educa”. Tots
aquells constructes socials i lingüístics que assumim com a propis i validem.
*Barcelona Districte Cultural

Intèrprets: Ariadna Fígols i Aina Huget
Una trucada. Dues germanes. Uns papers vells. I les últimes paraules de
l’àvia, amb un nom que neix de molt endins i ressona en el silenci: «Argelers». Per què, Argelers? Això és el que es pregunten la Clara i la Joana la
nit abans del funeral de la seva àvia. I ho descobriran a través de la lectura
d’un diari personal. Rastres-Argelers és un viatge en la memòria. Obra basada en el testimoni de refugiats de la Guerra Civil als camps de concentració
del Rosselló.
*Barcelona Districte Cultural
FAIRFLY

2

19 h

CINEMA I MEDI AMBIENT - Useless

Divendres 15 de novembre · Auditori a les 20 h

9

19 h

CINEMA I MEDI AMBIENT - Hondar 2050

12

19.30 h

CLÀSSICA - Cor Dyapason. Nadal amb arpa

13

20 h

A TOT JAZZ! - Sandra Artigas Quartet

14

17 h

PETIT CINECLUB - Ernest & Celestine, contes d’hivern

16

19 h

CINEMA I MEDI AMBIENT - The last guardians

20

20 h

A TOT JAZZ!- David Pastor Quartet

Cia. La Calòrica · Dramatúrgia: Joan Yago · Direcció: Israel Solà ·
Intèrprets: Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Vanessa Segura
“Fairfly” és una comèdia sobre la bombolla de l’emprenedoria; el gran remei
del nostre temps, la solució a tots els nostres problemes, la nova fe que ha
vingut a recordar-nos que nosaltres som els únics propietaris el nostre destí i
els únics culpables de la nostra infelicitat. No importen els contactes, la classe
social o el lloc de procedència; ara no necessitem res més que una idea brillant
i un ordinador portàtil per començar a recórrer les cinc passes cap a l’èxit…
*Barcelona Districte Cultural

lectarà amb un repertori amb obres que van de la clàssica a les músiques
populars.

AUGUST THARRATS TRIO

VI MOSTRA DE MÚSICA PER A PIANO DELS SEGLES XX - XXI

Divendres 29 de novembre · Auditori a les 20 h

Un any més acollim la Mostra de Música per a Piano amb la col·laboració de
la Fundació Música Contemporània. Cinc dies per gaudir de la millor música
contemporània interpretada per grans pianistes.

August Tharrat, piano · Jordi Mestres, contrabaix · Xavi Hinojosa,
bateria
L’August és sense dubte el pioner del piano blues i el boogie woogie al nostre país. Un pianista de blues en majúscules, que amb la seva banda August
Tharrats Trio, ens ofereix un concert en forma de recorregut pels estàndards
del blues i del swing de New Orleans, passant per Kansas City i Chicago.

LAURA FARRÉ
Dilluns 16 de setembre · Auditori a les 20 h
Obres de: Crumb, Thorvaldsdóttir, Chin, Dutilleux, Järventausta,
Fujikura i Djambazov.
És pianista i matemàtica especialitzada en música contemporània. Actualment resideix a Londres on estudia un màster amb Andrew Zolinsky al Royal
College of Music, després d’haver-se graduat dels seus estudis a l’ESMUC i
a la Universitat Politècnica de Catalunya amb diverses matrícules.
CECILIO TIELES
Dimarts 17 de setembre · Auditori a les 20 h
Obres de: Diez Nieto, De la Vega, Marquez, Villalobos i Piñera.
L’activitat artística d’aquest pianista cubà ha estat reconeguda per la crítica
en nombrosos països d’Europa, Àsia, Amèrica Llatina i EUA. Ha participat
en les Jornades de Música Cubana, Festival dels països socialistes, Festival
de Granada, Festival del Grec de Barcelona i Festival de Bratislava, entre
d’altres.
JOHANN VACHER
Dimecres 18 de setembre · Auditori a les 20 h
Obres de: Crumb, Lachenmann, Güero, Stockhausen, Scriabine i
Dusapin.
Jove pianista francès especialitzat en música del segle XX. Ha estudiat piano i música de cambra a Ginebra amb Pascal Devoyon. Realitza concerts
regularment a França i Suïssa com a solista o amb ensembles contemporanis i ha actuat al prestigiós festival La folle Journée de Nantes.

A TOT JAZZ!

NEUS PLANA I MARIA CAMAHORT DUO
Dijous 14 de novembre · Auditori a les 19.30 h
Neus Plana, flauta i percussió corporal · Maria Camahort, guitarra
i arranjaments
Una proposta musical eclèctica i captivant. La musicalitat d’aquest duo es
caracteritza per la forta formació clàssica d’ambdues intèrprets i l’afany
mutu per apropar-se a altres mons més enllà de la partitura. El seu programa combina obres de compositors clàssics i contemporanis amb peces
treballades i expressades des de l’oralitat, la corporalitat i la improvisació.
LEOS QUARTET
Dijous 21 de novembre · Auditori a les 19.30 h
Ernest Martínez i Sara Balash, violí · Nina Sunyer, viola · Eduard
Raventós, violoncel
La formació neix amb la intenció d’acostar grans obres del repertori per a
quartet de corda destacant-ne el context artístic en què es van compondre.
És per això, que podreu trobar en els seus concerts referències a obres
literàries i altres formes artístiques com la dansa i el teatre. També inclouen
en el seu repertori peces de compositors actuals que destaquen per la seva
qualitat i interès.

SANDRA ARTIGAS QUARTET
Divendres 13 de desembre · Auditori a les 20 h
Sandra Artigas, veu · Tom Amat, piano · Juan Pastor, baix · Adrià
Claramunt, bateria
Aquesta formació neix amb la idea de materialitzar un punt de vista i so propi per part de Sandra Artigas, en confluència amb un trio instrumental que
aporta també les seves idees i propostes. Es tracta d’un quartet de Jazz
vocal inspirat per artistes com Billie Holiday, Blossom Dearie, Anita O’Day,
Ella Fitzgerald, Abbey Lincoln o Shirley Horn entre d’altres, amb un repertori variat i fresc, que combina temes ballables, swing, bossa, balades, etc.

CAROLINA SANTIAGO
Dijous 19 de setembre · Auditori a les 20 h

RASTRES - ARGELERS
Divendres 8 de novembre · Auditori a les 20 h

MÚSICA

PÀNIC A LA GRANJA
Dissabte 16 de novembre · Auditori a les 17 h
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Stéphane Aubier, Vincent Patar, 2009, 75’
Arriba l’aniversari del Cavall, i l’Indi i el Cowboy volen fer-li un regal que no
oblidi mai per a demostrar-li que seran amics per sempre. Se’ls hi acudeix
organitzar-li una divertida festa i convidar a tots els habitants de la granja
per fer una bona barbacoa. Tot i que sembla una bona idea, l’organització
de l’aniversari es complica i tots viuran multitud d’aventures en un viatge que
canviarà les seves vides per sempre.
ERNEST & CELESTINE, CONTES D’HIVERN
Dissabte 14 de desembre · Auditori a les 17 h
Edat recomanada: a partir de 3 anys
J. Cheng, J. C. Roger, França, 2017, 52’
L’Ernest és un os gran amb esperit d’artista i un cor generós. Amb ell viu la
Celestine, una rateta òrfena que fa temps va acollir a casa seva. Junts viuran
tota mena d’aventures mentre es preparen per a l’arribada de l’hivern.

Obres de: Hovhaness, Ligeti, Gregori, Messiaen, Luna i Brotons.
Pianista llicenciada al Conservatori Superior del Liceu, finalista de piano
dels Premis Extraordinaris Fi de Carrera i guardonada amb la Beca de Màster del Conservatori Liceu i la Beca Yamaha del BPA 2017 a la millor pianista
espanyola.
BERNAT CATALÀ
Divendres 20 de setembre · Auditori a les 20 h
Obres de: Albeniz, Montsalvatge, Boliart, Sardà i Cordero
Ha estat guardonat amb els primers premis de l’Arjau, Joventuts Musicals
de Catalunya, Eugènia Verdet, Conservatori Isaac Albéniz, Concurs Internacional de Berga i amb el Premi d’Honor de Piano al Conservatori Municipal
de Música de Barcelona. Ha ofert concerts arreu d’Europa.

CLÀSSICA I ALTRES TEMPS
DUO DIAMANT
Dijous 7 de novembre · Auditori a les 19.30 h
Natalia Klymyshyn, violí · Mónica Cruzata, viola
El duo Diamant ha aconseguit un estil propi i ric en matisos barrejant diferents cultures. Una posada en escena sensible, elegant en un entorn íntim,
on el violí i la viola formen una sonoritat harmònica i exquisida que ens de-

FUZZY DUO
Dijous 28 de novembre · Auditori a les 19.30 h
Melanie Larsson, saxo · Asami Pascual, piano
Duet innovador integrat per dues intèrprets graduades del Conservatori Superior de Música del Liceu. La versatilitat del duet les ha portat a interpretar
tota mena d’obres, des de l’impressionisme francès fins peces més modernes inspirades en estils com el jazz o la samba.
COR DE CAMBRA DYAPASON - NADAL AMB ARPA
Dijous 12 de desembre · Auditori a les 19.30 h
Cor de cambra Dyapason · Arnau Roura, arpa · Teodor Roura, direcció
Des de la seva fundació l’any 1988, el Cor de Cambra Dyapason, una de les
primeres formacions corals de cambra del país, ha participat amb regularitat
en diferents cicles musicals. El repertori que presentaran és un ventall de
cants nadalencs clàssics del repertori anglosaxó i català. L’acompanyament
de l’arpa és l’element central i distintiu del seu programa.

DAVID PASTOR QUARTET – FILM SESSIONS
Divendres 20 de desembre · Auditori a les 20 h
David Pastor, trompeta · Francesc Capella, piano · Tom Warburton, contrabaix · Anton Jarl, bateria
Film Sessions transforma les melodies de bandes sonores que formen part
de la memòria cinematogràfica col·lectiva per oferir un espectacle en què
l’espectador connecta amb l’essència de la música mitjançant el canvi. El
repertori es converteix així en una projecció sonora que recull emblemàtics
títols com Chinatown, Esmorzar amb diamants, Black Orpheus i Saturday
night fever, entre d’altres.

A LA RECERCA DE LA SALUT

HONDAR 2050

TALLER DE GRAVAT

Dilluns 9 de desembre · Auditori a les 19 h

La Biblioteca Esquerra de l’Eixample - Agustí Centelles i el Centre Cívic
Urgell, que formem el Centre Cultural Teresa Pàmies, commemorem juntament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, el
centenari del naixement de l’escriptora, amb un seguit d’activitats entorn
la seva persona, vida i obra.

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.

Dimecres 23 d’octubre · Sala Teresa Pàmies a les 18 h

Cesare Maglioni ES | 2018 | 45 min | VOSE
A en Carlos, artista plàstic basc, li agrada practicar surf a la seva platja.
Quan surt de l’aigua, acostuma a recollir trossets de plàstics i escombraries
que es troba a la sorra i entre les roques, i se les endú al seu taller. Un dia
s’adona que ha acumulat nombrosos materials, escombraries amb històries
per explicar, d’edats i procedències diverses, i que, no obstant això, tenen
una cosa en comú: han acabat els seus camins a la mateixa platja. A poc
a poc, gairebé sense adonar-se’n, en Carlos comença un viatge personal
de sensibilització del problema de les escombraries marines que el durà a
investigar per què i com els plàstics acaben al mar.
Debat amb Yve Ramirez, “La ecocosmopolita” de la campanya “millor
sense canyeta”

Taller d’introducció al món del gravat a través de l’ús de tampons i diferents
matrius. Descobrirem i practicarem com crear formes, cossos i múltiples
anatomies a través de tècniques d’estampació d’imatges artístiques sobre
el paper.
Impartit per López del Prá , artista del gravat.

UN VIATGE PER LA VIDA I OBRA DE TERESA PÀMIES
Dimecres 23 d’octubre · Auditori a les 19 h
Presentació de l’any Teresa Pàmies, un passeig per la seva vida i obra, tot
ressaltant alguns dels seus aspectes fonamentals com l’autodidactisme, el
feminisme, la vellesa, la defensa de la llengua, i una relectura de la seva importància literària. A càrrec de Montse Barderi, comissària de l’Any Pàmies.
Organitza: Biblioteca Agustí Centelles. Accés lliure fins a exhaurir places.
TERESA PÀMIES. TOT ÉS EN ELS LLIBRES

HOLA, SOC LA TERESA

De l’1 al 31 d’octubre · Vestíbul

Dissabte 26 d’octubre · Auditori a les 17.30 h

“Tot és en els llibres”, acostumava a dir Teresa Pàmies; i és ben cert que
tota la seva trajectòria vital es troba recollida en la cinquantena d’obres
que va escriure. Dins del conjunt d’actes en homenatge a l’autora, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat una mostra de petit format per fer
divulgació de la literatura de la Teresa Pàmies.
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones.

La Berta del Poblet
Edat recomanada: a partir de 7 anys
L’obra repassa la vida de Teresa Pàmies en quatre moments clau: infantesa,
joventut (guerra), maduresa (exili) i vellesa a través de diferents anècdotes i
amb una escenificació teatralitzada de la seva biografia. L’actriu anirà presentant al públic la vida de Teresa Pàmies amb un to distès i un llenguatge
proper per a fer arribar la història del personatge als espectadors més menuts. Un viatge per la vida de la Teresa Pàmies…
Espectacle familiar

TERESA PÀMIES, LA LLENGUA COM A OFICI

Xerrada sobre les diferents maneres de viure la sexualitat en l’edat adulta.
Es tractaran temes com el gènere, així com l’orientació sexual, i sobretot
es parlarà sobre la prevenció de malalties de transmissió sexual. Conèixer
quines malalties hi ha, els riscos que tenen, quins mètodes de prevenció
disposem i quins controls mèdics hauríem de realitzar.
A càrrec de Mari Carmen Jiménez i Olga Mas, residents d’Infermeria i de
Medicina Familiar de l’Hospital Clínic de Barcelona.
SIGNES DE DEMÈNCIA
Dimarts 12 de novembre · Auditori a les 19.30 h
Com detectar la demència: símptomes i evolució. En aquesta xerrada es
posarà de manifest com detectar els símptomes inicials i també com serà
l’evolució de la malaltia en cas de diagnòstic.
A càrrec de la Dra. Laia Gené, Metge de Família del CAP Comte Borrell.

CICLES HUMANITATS

JO CUIDO
Dimarts 19 de novembre · Auditori a les 19.30 h

LA VEU ESCRITA DE TERESA PÀMIES
Dimarts 8 d’octubre · Auditori a les 19.30 h
CRÒNIQUES DE TERESA PÀMIES
Un viatge a través de la vida, el pensament i els fets d’aquesta dona pionera,
valenta i imprescindible per entendre la nostra història contemporània. Lectura dramatitzada a partir de notes biogràfiques i textos de Teresa Pàmies, a
càrrec de Q-ars Teatre.
Organitza: Biblioteca Agustí Centelles. Accés lliure fins a exhaurir places.

CONFERÈNCIES SALUT I CIÈNCIA

Intèrprets: Fina Rius, Aina Ripol i Enric Arquimbau
La llibertat irrenunciable presenta un retrat de la figura de la Teresa Pàmies, tant des del punt de vista social i polític, com des del punt de vista
literari. En format lectura dramatitzada a partir d’escrits originals, recorrerem la vida de Teresa Pàmies, una dona compromesa i lluitadora que mai
va renunciar a la seva llibertat.
Lectura dramatitzada.

Com podem des d`un Hospital com el Clínic ajudar a fer la vida més fàcil als
cuidadors? Una xerrada sobre com per fer visible la figura del cuidador dins
de l’Hospital.
A càrrec de Montse Canalias (Cap de Gestió Infermera de l’Institut de
Medicina i Dermatologia de l’Hospital Clínic) i Mª José Merino (Cap de
gestió econòmica de l’Institut de Medicina i Dermatologia de l’Hospital
Clínic).

Dimecres 20 de novembre · Auditori a les 19 h

LA LLIBERTAT IRRENUNCIABLE
Dijous 17 d’octubre · Auditori a les 20 h

Dilluns 16 de desembre · Auditori a les 19 h

UNA ALTRA HISTÒRIA...

Conferència-concert a càrrec de Big Mama . “Escriure és una qüestió
d’ofici”, deia Teresa Pàmies, i un ofici que ella va exercir amb mestratge i
autoritat segons Big Mama. Un homenatge en forma de conferència-concert que Big Mama ha creat per recordar a una escriptora que l’ha fascinat
en diversos sentits.
Concert de cloenda de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample.
Organitza: Vocalia de dones de l’AVVEE.

Cia. ES-BO teatre. Actriu-locutora Mercè Boher i Actor-locutor
Albert Estengre
La veu escrita parlarà al llarg d’una hora sobre la figura de Teresa Pàmies.
El seu valor rau, en ser una cronista de postguerra fins l’any de la seva
mort. La vivacitat, la cruesa i el seu punt de vista esperona i apel•la a la
capacitat d’autocrítica. En el centenari del seu naixement ES-BO teatre
vol fer servir la ràdio, el mitjà des del qual es va començar a fer sentir,
per retre homenatge a aquesta dona intensa, lluitadora i coherent amb
els seus actes.
Teatre. Espectacle de ràdio en directe.

THE LAST GUARDIANS
Adam Punzano, Joe Tucker UK | 2017 | 44 min | VO
The Last Guardians és un documental sobre les comunitats indígenes Sàpara i Kichwa de l’Amazònia equatoriana, exposades a les amenaces de les
indústries extractives. La pel·lícula il·lustra la seva filosofia i la seva forma de
vida, mostrant tot allò que el món pot arribar a perdre si no se’n respecten
els drets. Els seus missatges ressonen fort en la nostra era de crisi climàtica
i de degradació ambiental, i se sumen a la creixent ona de consciència sobre
el gran valor dels coneixements indígenes, en aquest moment històric, per
a la comunitat global.
Debat amb Alternativa ONG.

CINEMA I MEDI AMBIENT
Encetem un cicle de cinema i medi ambient en col·laboració amb l’Aula Ambiental de la Sagrada Família i el FICMA (Festival Internacional de Cinema i
Medi Ambient). Per donar llum a una temàtica que cada cop amb més urgència exigeix consciència i implicació, el FICMA presenta aquestes tres
propostes.
USELESS

NIT EUROPEA DE LA RECERCA A CATALUNYA
Divendres 27 de setembre · Auditori de 16.30 h a 19 h
La Nit Europea de la Recerca és un projecte dins del programa H2020 de la
Comissió Europea. Dins d’aquest programa més de 300 ciutats europees
celebren la seva Nit. L’objectiu principal és poder acostar la Recerca i els
Investigadors a la societat en general. Durant aquesta nit comptarem amb
una programació de microxerrades sobre diferents temàtiques entorn a la
investigació científica.
Consulteu la programació al nostre web ccurgell.cat

Dilluns 2 de desembre · Auditori a les 19 h
Rakel Gardarsdottir, Ágústa M. Olafsdottir IS | 2018 | 50 min | VOSE
El documental UseLess es proposa descobrir per què els desaprofitaments d’aliments i de roba s’han convertit en un problema social i ambiental molt seriós, i què podem fer-hi nosaltres. A través dels ulls d’una
jove mare islandesa que intenta comprendre el problema i canviar els
seus costums, entrevistes a experts, dissenyadors, activistes i productors
il·luminen aquest tema, oferint nombroses solucions a l’audiència: petits
ajustos en els nostres hàbits poden generar un gran impacte positiu en el
nostre planeta.
Debat amb Arantza Begueria (antropòloga de l’alimentació) i SETEM.

ART I COS
Cicle format per diferents activitats sobre com ha estat tractat el cos al llarg
de la història de l’art.
EL COS EN LA HISTÒRIA DE L’ART. DE LEONARDO DA VINCI AL BIOART
Dilluns 14 d’octubre · Auditori a les 19.30 h

MALLORCA

EXPOSICIONS
TERESA PÀMIES. TOT ÉS EN ELS LLIBRES
De l’1 al 31 d’octubre · Vestíbul

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109, H10, V11, N7, N12

ANATOMIA
Del 3 al 30 d’octubre · Inauguració: dijous 3 d’octubre a les 19.30 h ·
Sala d’exposicions Teresa Pàmies
“L’anatomia és la ciència que estudia l’estructura dels éssers vius, la seva
forma i la relació entre els òrgans que la componen”. L’anatomia és variada;
depèn dels ulls que la miren, de la pell que la sent, de la ment que la pensa, de la persona que la viu. Aquest és el punt on conflueixen els camins
d’aquest grup d’artistes gravadors, que mostren amb aquesta exposició
l’anatomia més múltiple i variada, revelant sobre el paper noves formes estampades.
Col·lectiu d’artistes Lluc Gravadors: Enric Masó, Fina Miguel, López del
Prá, Artero, Grant Cresswell, Maite Núñez, T. Mori, Fina Giménez-Checa, Sabanés, Rosaura Canales, Sandra Formatger, Maria Alemany, Denzie
Sanches, Ivan Giesen, Matías Escámez i Francesc Soler.

El cos ha estat un dels principals motors de la història de l’art. Estudiar la manera en què el cos ha estat representat en cada moment històric, ens permetrà endinsar-nos en la cosmovisió del Renaixement, en les concepcions mecanicistes de la Revolució Industrial, en les transformacions irreverents del
cos de l’art modern i, finalment, en les formulacions més actuals del bioart.
Conferència a càrrec de Daniel López del Rincón, doctor en Història de l’Art
i professor de la Universitat de Barcelona.

El cos ha patit al llarg del segle XX un conjunt de violències com mai abans
les havia viscudes. Primer s’ha vist reduït a cendra en mig dels terribles
conflictes bèl·lics i després a banal objecte amb l’arribada de la societat del
consum de masses. El cos de la dona segueix sent cosificat, objectualitzat,
fetitxitzat i milers de persones segueixen sent traficades i desplaçades com a
esclaves mercaderies. A aquesta xerrada rastrejarem un conjunt d’obres del
segle XX que evidencien aquestes problemàtiques i plantegen necessàries
formes de desalienació.
Conferència a càrrec de Víctor Ramírez Tur, doctor en Història de l’Art i
professor de la Universitat de Barcelona.

ADREÇA
’
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

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

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del
que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per
escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte
Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de
Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011
de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

EL COS REDUÏT A FETITXE I A MERCADERIA: ESCLAVITUDS I
RESISTÈNCIES EN L’ART DEL SEGLE XX
Dilluns 21 d’octubre · Auditori a les 19.30 h

De setembre a desembre de 2019

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones

Diumenge 6 d’octubre · C/ Enric Granados (entre Diputació i
Consell de Cent) a les 21 h

MAPA

VILLARROEL

Dimarts 5 de novembre · Auditori a les 19.30 h

ARTS ESCÈNIQUES,
MÚSICA, EXPOSICIONS
I CONFERÈNCIES
COMTE D’URGELL

SEXUALITAT A L’EDAT ADULTA

Centre Cívic Urgell

Obra de Rosaura Canales

Urgell

CENTENARI TERESA PÀMIES

