PROGRAMACIÓ
CULTURAL
D’abril a juny de 2021

Urgell

Centre Cívic Urgell

ABRIL
16

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – Autónomos. El musical

17

17 h

PETIT CINECLUB – La meva setmana extraordinària amb la Tess

22

19 h

DE LLIBRES I PARAULES – Espectacle poètic – Dona-Foc

23

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – Sacarina

30

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – Le fumiste

19 h

MÚSICA DELS S. XX – XXI – Duo Luis Fernández i Carlos Apellániz

MAIG
6
6

IL·LUSTRA-ACCIÓ! – Pato Conde

6 maig
9 juliol

EXPOSICIÓ – Historias del espacio exterior

7

19 h

YO HE VENIDO AQUÍ A HABLAR DE MI LIBRO... ILUSTRADO!
Historias del espacio exterior

11

19 h

ACTIVISME AMBIENTAL – There is no planet B

14

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – La venganza de Greta Thunberg

20

19 h

MÚSICA DELS S. XX – XXI – Olga Morral

25

19 h

ACTIVISME AMBIENTAL – Com fer front al canvi climàtic? Orígens i
actualitat del moviment ecologista

28

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – 360 grams

3

19 h

MÚSICA DELS S. XX – XXI – Frano Kakaragi

4

20 h

A TOT JAZZ! Ramiro Pinheiro

11

20 h

A TOT JAZZ! Outer Space

18

20 h

A TOT JAZZ! Alba Careta

JUNY

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

continua sent un somni, perquè viuen a la ciutat del
turisme i l’especulació immobiliària. Teatre de text
*Barcelona Districte Cultural

AUTÓNOMOS. EL MUSICAL
Divendres 16 d’abril
Auditori a les 19 h
Cia. Versión Definitiva · Intèrprets: Álex Martínez Vidal, Andreu Rami, Joan Berenguer
En un futur no molt llunyà, la crisi arribarà al seu final
i tots els ciutadans gaudiran d’un treball estable i en
conseqüència, de la màxima felicitat. Però això no
durarà per sempre: la meravellosa vida de l’Álex es
trencarà sobtadament quan l’acomiadin. Amb una
mà al davant i l’altra al mòbil (com tots avui en dia),
es veurà obligat a agafar les regnes de la seva vida.
Fer-se autònom serà l’única opció. Teatre musical
*Barcelona Districte Cultural
LE FUMISTE
Divendres 30 d’abril
Auditori a les 19 h

SACARINA
Divendres 23 d’abril
Auditori a les 19 h
Cia. La ruta 40. Autor: Davide Carnevali · Traducció: Albert Arribas · Direcció: Sergi Torrecilla · Intèrprets: Alberto Díaz, Albert Prat i Lara
Salvador
En una Barcelona poc atractiva, dos actors poc hàbils i un gos lleial, sota la direcció d’un productor indesitjat, preparen l’enregistrament de l’episodi pilot
d’una ficció televisiva poc atractiva. Encara creient
en la possibilitat d’una feina justament remunerada,
somien amb una ciutat millor que els doni l’oportunitat de portar una vida digna. Però és un somni que

Cia. Don Davel · Creació, direcció i interpretació: Davel Puente Hoces
Espectacle per a tots públics, a partir de 7 anys.
Le Fumiste proposa un viatge per la memòria a través
de la màgia, l’humor i la poesia visual. Els records
són fum. Ballen davant els nostres ulls i semblen
reals, però quan intentem agafar-los se’ns escapen
entre els dits, canvien de forma i s’esvaeixen. Els protagonistes d’aquest món de records es construeixen
a partir d’elements senzills, objectes que arriben a tenir ànima i vida pròpia. Teatre d’objectes *Barcelona
Districte Cultural

LA VENGANZA DE GRETA THUNBERG

DONA-FOC, LA DONA QUE ES CREMA

Divendres 14 de maig
Auditori a les 19 h

Dijous 22 d’abril
Auditori a les 19 h

Cia. Vostok Collective. Direcció: Martín García
Guirado · Intèrprets: Marçal Borrella, Weijia
Meng i Quim Gayà
Peça de teatre documental sobre l’imminent col•lapse mediambiental, la figura del refugiat climàtic, la
militarització de l’Àrtic i la lluita ecologista. L’espectacle narra l’expedició Franklin, al 1848, un viatge fallit
pel pas del Nord-est que connecta l’oceà Atlàntic
amb el Pacífic. Actualment el desgel permet la navegació per aquest canal que ha esdevingut una zona
geopolítica estratègica, encara sense amo. Teatre
de text *Cicle Activisme Ambiental

Cia. Les Fugitives: Maria Ten, Laia Pujol i Judith
Corona · música en directe, Mar Rodríguez
Dona-Foc, parla de la dona a través de les seves
paraules, els seus versos. Les poetesses del segle
XX i XXI han escrit sobre l’amor i la mort –temes que
comparteixen amb els seus iguals masculins–, però
també han escrit sobre la maternitat, la menopausa
i sobre el que significa ser dona en un món on els
homes tenen el poder. Espectacle poètic i musical.

ACTIVITATS FAMILIARS

360 GRAMS
Divendres 28 de maig
Auditori a les 19 h
Autoria, interpretació i creació: Ada Vilaró
Amb només un pit el cos no deixa de ser bell. Quan la
vida et parteix en dos es desplega davant teu l’oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de
la bellesa. Una bellesa política que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Una veritat que abraça i estima la vida. 360 grams és un projecte que neix
d’una experiència personal d’Ada Vilaró, molt íntima i
fràgil i que, per primera vegada, s’atreveix a compartir. Teatre de text.

DE LLIBRES I PARAULES
Torna el cicle De llibres i paraules, emmarcat en la
celebració de la festivitat de Sant Jordi.

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.
LA MEVA SETMANA EXTRAORDINÀRIA AMB LA TESS
Dissabte 17 d’abril
Auditori a les 17 h
Director: Steven Wouterlood. Intèrprets: Jennifer Hoffman, Tjebbo Gerritsma, Hans Dagelet
País: Holanda. Any: 2019
A partir de 8 anys
En Sam és un nen d’11 anys que està de vacances
d’estiu amb la seva família. Al llarg de la setmana coneixerà a la Tess, una nena aventurera i misteriosa que
el farà reflexionar sobre el valor de l’amistat i la família.
Una pel·lícula tendra i captivadora per compartir en família, premiada a múltiples festivals internacionals com
la Berlinale o el New York International Film Festival.

MÚSICA

A TOT JAZZ!
RAMIRO PINHEIRO

XXXV CICLE DE MÚSICA DELS SEGLES XX-XXI.
CONCERTS DE PRIMAVERA

Divendres 4 de juny
Auditori a les 20 h

El Cicle de Música dels Segles XX-XXI és el cicle de
concerts més antic de Catalunya en la seva especialitat. Organitzat per la Fundació Música Contemporània en col·laboració amb el Centre Cívic Urgell, el
cicle te l’objectiu difondre el llegat de compositors/
es del s. XX i XIX.

Ramiro Pinheiro · guitarra i veu , Ana Rossi ·
percussió i veu, Pablo Giménez · flauta, Jaume
Vilaseca · piano, Horacio Fumero · contrabaix,
Nico Correa · bateria
Ramiro Pinheiro, acaba de publicar ‘Sentido’ (Fresh
Sound Records), un projecte personal amb composicions pròpies dins l’àmbit del jazz d’arrel brasilera.
Les seves riques melodies, la seva diversitat, la qualitat manifesta dels músics i la consistent creativitat
fan d’aquest un llançament memorable. El grup també presentarà temes del seu pròxim disc, un homenatge al disc ‘Getz / Gilberto’ publicat al 1964.

LUIS FERNÁNDEZ I CARLOS APELLÁNIZ
Dijous 6 de maig
Auditori a les 19 h
Clarinet – Piano
Luis Fernández Castelló, clarinet i Carlos Apellániz,
piano compten amb una extensa i reconeguda carrera professional, tant com a solistes, com a músics de
cambra, fet que els ha portat a tocar en les principals
sales i festivals d’arreu del món. En aquesta ocasió
arriben al centre cívic per presentar un programa variat centrat en compositors del s. XX i XIX, com Paul
Hindemith, Albert Sardà o César Cano.
OLGA MORRAL
Dijous 20 de maig
Auditori a les 19 h
Acordió
L’acordionista Olga Morral presenta un concert íntim
amb la voluntat de donar a conèixer les possibilitats
sonores de l’acordió a través d’un repertori ric i variat.
Una vetllada que no deixarà indiferent a ningú amb música de Manuel de Falla o Astor Piazzolla, entre d’altres.
FRANO KAKARAGI
Dijous 3 de juny
Auditori a les 19 h
Contrabaix
Graduat al Conservatori Superior de Música de Zagreb, es desplaça a Paris i a Michigan per ampliar
els seus estudis. Ha estat solista en diversos països,
acompanyat per l’Orquestra Ciutat de Granada, l’Orquestra de Cadaqués i l’Orquestra del Gran Teatre
de Liceu a Barcelona. També destaca la seva col·laboració amb BandArt, el conjunt orquestral sense
director. Per a l’ocasió interpretarà peces de Joan
Guinjoan, Frank Proto o Xavier Pagés i Corrella.

OUTER SPACE
Divendres 11 de juny
Auditori a les 20 h
Marc Mena · trompeta, Gorka Garay · saxo Tenor i Baríton, Aram Montagut · trombó, Joan
Urpinell · guitarra, Àlex Molas · baix, Ramon
Aragall · bateria
Outer Space torna dels seus viatges intergalàctics
amb dos temes originals i totalment inèdits, especialment enregistrats per Rocafort Records, ‘Not even
light’ i ‘Dead Planet’. Els sis músics barcelonins faran
un repàs dels seus dos discs anteriors per endinsar-nos en un viatge experimental a ritme de Soul,
Groove i la seva original interpretació del Ethio Jazz.
Prepareu-vos per aquesta aventura còsmica i deixeu-vos seduir pel misteri d’allò desconegut. *Activitat complementària a l’exposició Mart. Mirall
vermell del CCCB.

ALBA CARETA
Divendres 18 de juny
Auditori a les 20 h

d’Emergència Climàtica). Modera Evelyn Segura, biòloga i comunicadora.

Alba Careta · trompeta i veu, Lucas Martínez ·
saxo tenor, Roger Santacana · piano, Giuseppe
Campisi · contrabaix, Josep Cordobés · bateria
Alba Careta presenta ‘Alades’, el seu segon disc
com a líder dos anys després d’irrompre amb força a l’escena jazzística amb ‘Orígens’ (Blue Asteroid Records, 2018) Premi Enderrock 2018 a millor
àlbum de jazz. ‘Alades’ és el recull de les últimes
composicions de la trompetista avinyonenca inspirades en les vivències dels seus anys a Holanda, i
que ara prenen forma en aquest nou treball a través
del llenguatge del jazz més sincer, orgànic i emocional.
COM FER FRONT A L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA? ORÍGENS I ACTUALITAT DEL
MOVIMENT ECOLOGISTA.
Dimarts 25 de maig
Auditori a les 19 h

CONFERÈNCIES

A la dècada dels 70, el moviment ecologista, ja va
denunciar els principals riscos i conseqüències de la
situació d’emergència climàtica que estem vivint en
l’actualitat. Des d’aleshores la situació no ha deixat
d’agreujar-se i el moviment ecologista no ha parat de
créixer. Si fa tants anys que coneixem el problema
com pot ser que no l’haguem resolt? Quina evolució ha viscut el moviment per passar dels marges a
la centralitat actual? Aquestes i més preguntes ens
plantejarem i provarem de respondre en aquesta
xerrada. A càrrec de Jordi Mir, professor d’Humanitats i membre del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (UPF).

ACTIVISME AMBIENTAL
Cicle format per diferents activitats per reflexionar sobre la importància dels moviments socials, la
política i la implicació dels joves en l’actual situació
d’emergència climàtica. Inclou una taula rodona, un
espectacle i una conferència. Activitats incloses dins
el cicle ‘Vides a l’aire’ de l’Esquerra de l’Eixample i
Sant Antoni, organitzat conjuntament amb el Camí
Amic.

MÓN IL·LUSTRAT
EXPOSICIONS
HISTORIAS DEL ESPACIO EXTERIOR

THERE IS NO PLANET B

Del 6 de maig al 9 de juliol

Dimarts 11 de maig
Auditori a les 19 h

Vestíbul
Creure que existeixen marcians que copien el comportament humà és ficció. Fer que aquesta ficció
es converteixi en realitat és el que aconsegueix
el dibuixant Pato Conde (Buenos Aires, 1982) a la
sèrie de dibuixos ‘Historias del espacio exterior’.
Aquesta exposició és una selecció de les seves
principals vinyetes on s’explica el dia a dia d’uns
éssers estranys que habiten un cercle d’asteroides proper a la Terra. Des d’allà, espien i copien el
comportament dels humans, sense saber ben bé
el seu significat. Històries banyades per una comicitat reflexiva que interpel·la a l’espectador, des
de la mirada de l’altre, i ens fan reflexionar sobre

Taula rodona
Debatrem l’actual situació d’emergència climàtica
des d’un punt de vista polític i social. On som, què
ha passat i què s’està fent des de la població per
fer front a la situació? Parlarem dels efectes que tenen les polítiques que es duen a terme i quin és el
paper de l’activisme, i en especial, de les accions
encapçalades pels joves. Hi participen Rebel·lió
o Extinció - XR Barcelona, Ecologistes en Acció
de Catalunya, Aula Ambiental Sagrada Família
i El Consell de la Joventut de Barcelona (Àrea

diferents temes d’actualitat, com l’amor, l’ús de les
xarxes socials, el poder o la globalització amb un
humor àcid, irònic i marciànament humà. *Activitat
complementària a l’exposició Mart. Mirall vermell del CCCB.

‘HE VENIDO AQUÍ A HABLAR DE MI LIBRO...
ILUSTRADO!’
Inaugurem una nova secció de la programació cultural titulada ‘He venido aquí a hablar de mi libro...
ilustrado!’. Un espai dedicat a la presentació de les
darreres novetats editorials en l’àmbit de la il·lustració i l’obra gràfica, amb la presència dels seus
autors i autores.
PRESENTACIÓ ‘HISTORIAS DEL ESPACIO
EXTERIOR’
Divendres 7 de maig
Auditori a les 19 h

IL·LUSTRA-ACCIÓ!
Dijous 6 de maig
Per tal de donar més visibilitat a la il·lustració i l’obra
gràfica, especialització del centre cívic Urgell, engeguem IL·LUSTRA-ACCIÓ! Un nou projecte artístic on, trimestralment, un il·lustrador o il·lustradora
realitzarà una intervenció artística a la façana de
l’equipament. Inaugurem el projecte amb la intervenció de l’il·lustrador Pato Conde que es podrà
veure durant tot el trimestre de primavera.*Activitat
complementària a l’exposició Mart. Mirall vermell del CCCB.

Presentació del llibre ‘Historias del espacio exterior’, del dibuixant Pato Conde. Un recull de les
millors vinyetes que durant anys s’han publicat a diversos mitjans i que ara es recullen en aquest llibre
editat per West Indies. *Activitat complementària
a l’exposició Mart. Mirall vermell del CCCB.

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.

