PROGRAMACIÓ
CULTURAL

De setembre a novembre de 2020

Urgell

Centre Cívic Urgell

SETEMBRE
5

17 h

PETIT CINECLUB - Zog, dracs i heroïnes

18

20 h

A TOT JAZZ! BDC – Enma Fernández

25

20 h

ARTS ESCÈNIQUES - BDC – Àer

OCTUBRE
3

17 h

PETIT CINECLUB - Zibila i el poder de les ratlles

6

20 h

A TOT JAZZ! – Helena Camps sings Anita O’Day

8

19.30 h

CLÀSSICA – Duo Divagação

9

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Bomber(s)

13

20 h

A TOT JAZZ! Marina Vinent Quartet feat. Clara Palet

15

19.30 h

CLÀSSICA – La dona en la música clàssica

16

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Ocaña, Reina de las Ramblas

22

19.30 h

CLÀSSICA – Gatticattivi

23

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Les coses excepcionals

24

17 h

PETIT CINECLUB - Solan & Eri, missió a la lluna

29

19.30 h

CLÀSSICA – Les mademoicelli

30

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Las gallegas

NOVEMBRE
3

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT – Insomni

6

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Scrakeja’t 2.0

13

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – BDC – Ramon

14

17 h

PETIT CINECLUB - Jacob, Mimi i els gossos del barri

17

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT – La microbiota: un món al nostre interior

RESERVA D’ENTRADES
• 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

ARTS ESCÈNIQUES
ÀER
Divendres 25 de setembre
Auditori a les 20 h
Direcció: Laia Santanach • Intèrprets: Anna
Hierro, Mario G. Sáez i Laia Santanach
Un pas. I un altre en sentit contrari. Un pas. I... Deixar-se emportar per l’àer... Àer és el títol que Laia
Santanach ha escollit per a aquesta coreografia que
té com a base el contrapàs, una dansa medieval que
només ballaven els homes i que ella ha democratitzat
des d’una mirada actual, personal i subjectiva entenent-la com a referent vivencial, estructural i social
del moment. Dansa *Barcelona Districte Cultural

OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS
Divendres 16 d’octubre
Auditori a les 20 h
Cia. Òpera de Butxaca & Nova Creació • Direcció i dramatúrgia: Marc Rosich • Direcció musical: Marc Sambola • Actor cantant: Joan Vázquez • Guitarra: Marc Sambola
Ocaña va ser un artista autènticament inclassificable. Va irrompre com a performer dècades abans
que ningú de nosaltres sabés què volia dir fer una
performance. A través de les seves intervencions artístiques, el pintor naïf va esdevenir un activista pioner dels drets LGTBI molt abans que entenguéssim el
significat d’aquestes sigles. Un homenatge a Ocaña
en un recital teatralitzat a ritme de copla. Teatre musical *Barcelona Districte Cultural

BOMBER(S)
Divendres 9 d’octubre
Auditori a les 20 h
Autoria: Jean-Benoit Patricot • Direcció i traducció: Jordi Vilà • Interpretació: Maria Antònia
Sales i Salvador Miralles
L’amor, el desig, el consentiment, l’abús, el desdeny...
Bomber(s) ens enfronta a una realitat amb la qual ens
podem sentir tots identificats. Quan el poder de la
paraula t’abandona i el NO no pot ser concebut com
a resposta, l’abús de poder entra en joc. Una obra
que qüestiona els rols socials i sexuals i exposa la
complexitat de les relacions amoroses, així com la
importància del consentiment i l’acord entre iguals.
Teatre de text *Barcelona Districte Cultural

LES COSES EXCEPCIONALS

SCRAKEJA’T 2.0

Divendres 23 d’octubre
Auditori a les 20 h
Autoria: Duncan Macmillan • Direcció: Sixto Paz
• Intèrpret: Pau Roca
Tens sis anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que
ha fet “alguna cosa estúpida”. Li costa ser feliç. Així
que comences a fer una llista de les coses excepcionals d’aquest món. Cadascuna de les coses que
fan que la vida valgui la pena. La deixes al seu coixí.
Saps que l’ha llegit perquè t’ha corregit l’ortografia.
La llista no triga en tenir vida pròpia. Una comèdia
sobre allò que estem disposats a fer per aquells que
estimem. Teatre de text *Barcelona Districte Cultural

Divendres 6 de novembre
Auditori a les 20 h
Cia. Cobosmika • Autoria i direcció: Olga Cobos
i Peter Mika • Dramatúrgia i text: Jorge Fuentes
• Interpretació: Anna Asensio, Albert Barros,
Julien Rossin i Anna Sagrera
Scrakeja’t 2.0 fusiona la dansa contemporània i les
danses urbanes a partir d’una battle (‘combat dansat’) protagonitzada per cinc personatges estridents,
d’orígens molt diversos, que lluitaran fins a deixar-se
la pell i els ossos per ser els campions universals
de l’art del moviment! Un relat dansat que apropa el
llenguatge contemporani als joves a través de l’experimentació de sensacions i emocions provocades
pel moviment del cos. Dansa *Barcelona Districte
Cultural

LAS GALLEGAS
Divendres 30 d’octubre
Auditori a les 20 h
Cia. Lolita Corina • Intèrprets: Lola González i
Coral Ros • Direcció: Álex Navarros
A la frontera entre el teatre còmic i el clown Las gallegas ens descobreixen la seva peculiar visió d’un
viatge a través de la mort. Apareixen a l’escenari del
seu propi funeral ingènues de la nova realitat. Uns
cendrers grans, unes fotos, uns vestits cremats i una
família molt especial, les condueixen a descobrir la
veritat: “No és gens fàcil aprendre a estar mortes”.
Una guia inesperada les ajudarà a descobrir els secrets de “l’altra vida”. Teatre Clown *Barcelona Districte Cultural

RAMON
Divendres 13 de novembre
Auditori a les 20 h
Cia. Eòlia • Autoria i direcció: Mar Monegal •
Interpretació i composició musical: Francesc
Ferrer
El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre
busca pis, s’instal·la a l’habitació d’adolescent de
casa dels seus pares. Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassetes que el transporten
als anys 90. Des de la seguretat de la seva habitació,
rememora el seu passat, però el que no s’imagina és
que, en el present més immediat, la seva vida està
a punt de canviar i convertir-se en una autèntica
muntanya russa. Teatre de text *Barcelona Districte
Cultural

ACTIVITATS FAMILIARS

guiran construir la seva nau i arribar a l’espai?
Una pel·lícula plena de detalls imaginatius i personatges entranyables amb un rerefons irònic sobre els
esdeveniments polítics actuals.

PETIT CINECLUB
Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar
que forma part de Barcelona Districte Cultural. Una
cita per apropar el cinema als més petits a través de
pel·lícules d’animació, presentades per un personatge molt especial.
ZOG, DRACS I HEROÏNES
Dissabte 5 de setembre
Auditori a les 17 h
Edat recomanada a partir de 3 anys
El Zog és un drac que va a l’escola per aprendre a
volar, a treure foc per la boca i a raptar princeses.
No se’n surt massa bé, però va superant els obstacles gràcies a l’amistat d’una princesa que l’ajuda i li
fa entendre que no han de ser el que el món espera d’ells. Una història acompanyada de quatre curts
protagonitzats per nenes valentes i imaginatives.
ZIBILA I EL PODER DE LES RATLLES
Dissabte 3 d’octubre
Auditori a les 17 h
Edat recomanada a partir de 3 anys
La Zibila és una zebra adoptada per una família de
cavalls. En el seu primer dia d’escola, els seus companys la tracten diferent i se’n riuen d’ella per tenir ratlles, però gràcies a una gran aventura amb el seu amic
Carino recuperarà la seva confiança. Vine a conèixer
la Zibila i el poder de les seves ratlles! Una historia
acompanyada de tres curts per celebrar la diversitat.

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI
Dissabte 14 de novembre
Auditori a les 17 h
Edat recomanada a partir de 7 anys
En Jacob és un nen de 7 anys que viu a la ciutat.
Un dia el seu pare ha de marxar per negocis durant
uns dies i haurà de passar una setmana amb el seu
oncle i la seva cosina Mimi, amb la que viurà una
gran aventura juntament amb una colla de gossos de
carrer. Una pel·lícula que planteja el problema de la
gentrificació pels més petits i que ens mostra la força
de la unió entre diferents per poder defensar causes
comunes.

MÚSICA
CLÀSSICA I ALTRES TEMPS
SOLAN & ERI, MISSIÓ A LA LLUNA
Dissabte 24 d’octubre
Auditori a les 17 h
Edat recomanada a partir de 5 anys
50 anys després de la mítica arribada de l’home a
la Lluna, el Solan i l’Eri s’embarquen en una aventura espacial, per fer-hi el segon pas. Amb l’ajuda
del seu amic inventor i d’enginyoses eines, aconse-

DIVAGAÇÃO
Dijous 8 d’octubre
Auditori a les 19.30 h
Ana Moreira • violoncel i Elisabeth Roma • guitarra
Aquest duet de violoncel i guitarra ens proposa un recorregut musical personal i lliure a través de peces de

música brasilera, espanyola, catalana, sefardita i argentina. Gran part del repertori proposat ha estat escollit entre músiques que no són originals per aquesta
formació, per això, la majoria de les peces estan arranjades, adaptades o recreades per elles mateixes.

LES MADEMOICELLI
Dijous 29 d’octubre
Auditori a les 19.30 h
LA DONA EN LA MÚSICA CLÀSSICA
Dijous 15 d’octubre
Auditori a les 19.30 h
Gemma Torralbo • saxo i Joan Company • piano
A través del saxo i el piano donarem a conèixer obres
d’alt valor artístic escrites o fortament lligades a
dones. Contextualitzarem cada obra, per resseguir
l’evolució del rol de la dona en la música clàssica a
través de les diferents situacions i entrebancs que
han hagut de superar. Prendrem consciència, així,
dels talents desaprofitats, perduts o desconeguts,
que el desequilibri de gènere ha provocat en la història de la nostra cultura.

Andrea Amador, Anna Costa, Laia Puig i Amaia
Ruano • violoncel
El Gran Tango vol retre homenatge a Astor Piazzolla
(1921-1992), figura clau de la història del tango argentí. El concert conjuga la música de Piazzolla interpretada per quatre violoncels amb la interpretació de les
seves memòries, que permetran conèixer la fascinant
història d’un dels músics més revolucionaris i polèmics del segle passat.

A TOT JAZZ!
ENMA FERNÁNDEZ - HEY CHICO!!

GATTICATTIVI
Dijous 22 d’octubre
Auditori a les 19.30 h
Carlo Doneddu i Caterinangela Fadda • guitarres
El duet d’origen sard Gatticattivi és una volta al món
de la guitarra espanyola des d’una perspectiva diferent, alimentada per una llarga amistat, una experiència musical extra clàssica i un gran amor per aquest
instrument. Anirem amb ells des de Sardenya a Llatinoamèrica, passant per la Península Ibèrica.

Divendres 18 de setembre
Auditori a les 20 h
Enma Fernández • piano i veu, Marc Tena • guitarra, Pol Prats • saxo tenor, Jordi Prats • saxo
baríton, Álvaro Taborda • contrabaix, Roberto
Olori • bateria i Marc Trias • percussió
Enma Fernández és pur rhythm’n’blues. Tot i que hi
afegeix gotes de jazz, swing, rock’n’roll... Amb dits
ràpids, viatja per les tecles del seu piano com aquells
vapors que navegaven pel Mississipí fins a Nova Orleans. Fernández fueteja el seu piano, l’acarona, el
sacseja, l’esprem... I aconsegueix que li regali melodies de ritmes endiablats que acompanya amb la

seva veu en unes cançons que ens retornen a una
època en què els tupès sí que ens deixaven gaudir de
l’escenari. *Barcelona Districte Cultural

A LA RECERCA DE LA SALUT

HELENA CAMPS SINGS ANITA O’DAY

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.

Dimarts 6 d’octubre
Auditori a les 20 h
Helena Camps • veu, Pol Omedes • trompeta,
Rai Paz • guitarra, Pau Sala • contrabaix i Joan
Casares • bateria
Un concert a través del qual es fa un viatge al llarg
de la vida de la famosa cantant Anita O’Day, una de
les principals veus de l’època del jazz, oferint a l’oient
una selecció de les millors cançons que va gravar,
juntament amb petites explicacions que ajudaran a
entendre millor qui va ser i com va viure Anita O’Day,
i també com vivien les cantants de jazz en aquella
època.

L’INSOMNI
Dimarts 3 de novembre
Auditori a les 19.30 h
Les necessitats de son canvien amb l’edat, el més
important per afrontar l’insomni és aplicar les mesures generals. En aquestes mesures centrarem
aquesta xerrada, sense deixar d’intentar resoldre els
dubtes que es puguin tenir en cada cas particular. A
càrrec de Mireia Sans Corrales, metgessa de família i
directora assistencial Cap Comte Borrell.
LA MICROBIOTA: UN MÓN AL NOSTRE
INTERIOR
Dimarts 17 de novembre
Auditori a les 19.30 h

MARINA VINENT QUARTET FEAT. CLARA PALET
Dimarts 13 d’octubre
Auditori a les 20 h
Clara Palet • veu, Marina Vinent • guitarra elèctrica, Marc Urrutia • saxo tenor, Alan Pribizchuk
• contrabaix i Pau Gurpegui • bateria
Marina Vinent, ciutadellenca de naixement, decideix
comandar aquest projecte per reviure els temes més
insignes del Jazz. Charlie Parker, Thelonious Monk,
Benny Golson, Lee Morgan o Dexter Gordon... pocs
seran els que quedaran fora d’aquest homenatge als
que van convertir el gènere nascut a les capes més
baixes de la societat nord-americana en una de les
revolucions musicals més grans que ha viscut aquest
art. Comptaran amb la col·laboració especial de la
veu de Clara Palet.

La microbiota intestinal és el conjunt de bacteris que
conviuen en el nostre intestí. En els darrers anys ha
augmentat molt l’interès i la recerca científica sobre
el paper que aquests habitants de l’organisme juguen
en la nostra salut i en l’aparició d’algunes malalties.
Explicarem què és la microbiota, quin paper desenvolupa en el nostre organisme i en diverses malalties,
sense oblidar què esperem de la recerca en aquest
àmbit en un futur pròxim. A càrrec de Verónica Rico,
investigadora del grup de recerca “Infecció nosocomial” de l’IDIBAPS.

MAPA

VILLARROEL

COMTE D’URGELL

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

MALLORCA

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109,
H10, V11, N7, N12
405 - c. Comte Borrell, 198
89 - c. Rosselló, 101
90 – c. Rosselló, 108-110

ADREÇA

HORARI

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

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.

