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Audiovisuals
CICLE DE CINEMA

Amb ulls d’infant

La vida de Calabacín
Dilluns 8 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Claude Barras. Suïssa-França, 2016. Durada: 66 min
Castellà
Després de perdre la seva mare, un nen ingressa en un centre d’acollida i hi coneix altres nens
orfes a qui la vida els ha girat l’esquena. Céline Sciamma signa el guió d’aquesta pel·lícula
d’animació en stop-motion delicada, emocionant, original i positiva.
Estiu 1993
Dilluns 5 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Carla Simón. Catalunya, 2017. Durada: 94 min
Català
Frida és una nena de sis anys que, després de la mort de la mare, afronta el primer estiu de la
seva vida amb la seva nova família adoptiva, lluny de l’entorn que li és conegut i en ple camp.
La habitación
Dilluns 5 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Lenny Abrahamson. Irlanda, 2015. Durada: 118 min
Castellà
El Jack i la seva mare viuen tancats en una habitació. Per a ell és la seva llar; per a ella,
l’habitacle on és segrestada des de fa set anys. Amb gran tenacitat i enginy, ha creat en aquest
espai reduït una vida aparentment normal per al seu fill. No obstant això, la curiositat del Jack
va creixent, igual que la desesperació de la seva mare, que sap que l’habitació no podrà
contenir ambdues coses gaire més temps.

Workshop
WORKSHOP
Slammers
Del 30 de gener al 20 de febrer
Dimarts de 20.30 h a 22.00 h
A càrrec de:
Elisabet Fernández: actriu i directora escènica
José Luis Cabeza: Payaso Manchego, poeta
Taller i mostra
Poesia performativa, poesia en escena. L’slam és avui un dels moviments poètics més vitals i
amb més projecció. Si voleu aprendre’n, desenvolupar-vos-hi i tenir nocions de com cal fer-ho
en públic, apunteu-vos-hi! Inclou quatre sessions de treball i, com a cloenda, podreu mostrar la
vostra feina en la sessió Slammers en acció, el 27 de febrer, dins del programa d’activitats de
Relats en Femení.
Cal inscripció prèvia a partir del 16 de gener al Punt d’Informació del Centre o bé trucant al 93
450 89 17.
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Música
ARA TOCA...

A cappella

MuOM
Dijous 18 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Josep M. Aragay Borràs, Sylvan Farran James, Xevi GaTa, Joaquín Manjón Peñalver, Nerea
de Miguel, Riccardo Parenti, Moisés M. Pérez Miguélez i David Sitges-Sardà
Música vocal
MuOM presenta Ecstatic Voices, una experiència contemplativa a l’abast de tothom. Veus
guturals que evoquen els sons de les profunditats de la Terra i delicats sobretons que
connecten amb el cel... Cada cantant de MuOM utilitza la tècnica vocal dels cants harmònics.
Un recital coral atípic, ple d’harmonies màgiques.
In Crescendo
Dijous 15 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Paula Aparicio, Queralt Barbany, Miquel Fernández, Julen Gerrikabeitia, Sam López, Inés Martí
de Veses, Laia Martínez, Arnau Oliver, Elena Oliver, Anna Pérez, Lluís Pérez, Maria Rosa
Rodríguez i Elsa Hacket.
Música vocal
El grup vocal In Crescendo presenta un concert totalment a cappella amb cançons del seu nou
disc, Ínfimit, i un recull dels temes que han fet els darrers anys de carrera.
Vedo una voce
Dijous 15 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de L’ombelico di Mondo
Esther Condal, Catalina Moll, Diana Palau i Pablo Selnik
Música vocal
Vedo una voce juga amb la improvisació vocal per trobar l’emoció dins l’espai i estableix noves
arquitectures sonores que transformen les relacions dels que hi habiten. Improvisació lliure
vocal que experimenta i busca els límits expressius de la veu.

ATTREZZOS
TICS
Dijous 25 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Discret Impro
Teatre i noves tecnologies
Tics és un arriscat i divertit espectacle d’improvisació teatral amb la incorporació de les noves
tecnologies com a eina de contacte entre el públic i els actors en escena.
La comèdia està servida: l’agència d’espionatge TICS, la més capdavantera i menys coneguda
pel fet de ser secreta, haurà de salvar el món, un cop més.
Piedras en los bolsillos
Dijous 22 de febrer
A les 20.00 h
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Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Sonámbulos
Teatre físic
Espectacle de teatre físic que combina la comèdia, el mim i una genial destresa de dos actors
que interpreten 15 personatges. Mitjançant l’humor s’aborden temes de gran impacte social,
com ara la immigració i els estereotips racials, en una història ambientada en un rodatge a
Mèxic d’una pel·lícula de Hollywood.
Roig
Dijous 22 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Mònica Lucchetti, Carles Beltran i Tànit Navarro
Teatre i música
Homenatge a Montserrat Roig. Un espectacle emotiu on, a més de fer divulgació de l’obra de
l’autora, també trobarem records, olors, colors i emocions de la vida de Montserrat Roig i el seu
entorn més estimat.

Diades i festivitats
RELATS EN FEMENÍ
18è Premi de Relats Curts
Es convoca la 18a edició del Premi de Relats Curts amb l’objectiu de crear un espai de reflexió,
creativitat i expressió literària per a dones.

BASES
1. Participació
Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.
2. Requisits per participar-hi
Els treballs que optin al premi cal que siguin inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat
premiats anteriorment. Els relats poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials:
català o castellà.
Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents:
- Categoria Jove (de 16 a 25 anys), prosa en català o castellà.
- Categoria Adults (de 26 anys en endavant), prosa en català o castellà.
3. Temàtica
Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure.
4. Presentació dels treballs
Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra
Arial 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser
senzill.
5. Lliurament dels treballs
Opcions de lliurament:
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– Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família, al
carrer de Provença, 480, 08025 Barcelona
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i la categoria a què es presenta a la
capçalera. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar
la categoria, el pseudònim i les dades personals de l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon,
adreça electrònica, ciutat i codi postal).
– Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net
S’ha d’enviar un missatge electrònic per a cadascun dels relats presentats. A l’assumpte cal
escriure-hi el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge caldrà fer-hi
constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i cognoms de l’autora, l’adreça, el telèfon,
l’adreça electrònica, la ciutat i el codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol,
el pseudònim i la categoria.
Els treballs es poden presentar del 20 de novembre de 2017 al 9 de febrer de 2018, dins de
l’horari del Punt d’Informació del Centre: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h
a 21.00 h; dissabtes, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i diumenges, de 10.00 h a
14.00 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el dimecres 7 de març de 2018 a les 19.00 h, a la sala
d’actes del Centre Cultural Sagrada Família. La capacitat de la sala és limitada.
6. Jurat
El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones vinculades directament o
indirectament al món de la lectura i la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin
la temàtica de gènere.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne els
guanyadors; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions
honorífiques que consideri oportunes, i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases.
Totes les decisions seran inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un
llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.
7. Premis
S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues categories (aquest premi aplica
retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. Les persones guanyadores
hauran de facilitar les dades necessàries a aquest efecte.
8. Altres condicions
Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de
publicar-les en format electrònic o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels
organitzadors.
El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitzen el premi:
Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte

Acte de lliurament de premis
Dimecres 7 de març
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
Capacitat de la sala d’actes limitada
A càrrec de la periodista Laura Sangrà
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Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors.
Recital de poesia a càrrec de Mireia Calafell.
Copa de cava.
“Il·lustradores”
Del 12 de febrer al 18 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
Organitzat per la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte
Exposició
Cada vegada més veiem com els llibres il·lustrats i còmics fets per dones prenen protagonisme
als prestatges de llibreries i biblioteques. L’exposició d’aquest any serà una mostra d’aquestes
dones il·lustradores, que amb la seva mirada transgressora, ens donen una nova visió del món.
Slammers en acció
Dimarts 27 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mostra en directe
Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació Slammers, on podreu descobrir el
talent dels participants i submergir-vos en el món de la poesia performativa i la poesia en
escena.
Workshop Slammers
Del 30 de gener al 20 de febrer
Dimarts de 20.30 h a 22.00 h
Taller
Cal inscripció prèvia a partir del 16 de gener al Punt d’Informació del Centre o bé trucant al 93
450 89 17.
Més informació a la pàgina 2.
Blog de Relats en Femení
Segueix tota l’actualitat del premi i participa en el Concurs de Microrelats online:
www.premirelatsenfemeni.cat

TALLERS PER A JOVES
Hip hop
Dimecres de 17.30 h a 19 h
Professora: Júlia Hernández
Taller gratuït gestionat per Eix Jove
Inscripcions eixjove.cat/tallers_trimestrals
Passos bàsics i muntatge de coreografies. En aquest curs l’alumne aprendrà a ballar hip-hop, un ball que
neix com una necessitat d’expressió social i que constitueix una fusió d’estils, com el funk, el new style, el
house...
Per a nois i noies entre 12 i 16 anys.

