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AUDIOVISUALS
CICLE DE CINEMA

Mirades Trans

Tomboy
Dilluns 9 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Céline Sciamma, França, 2011. Durada: 82 min
Castellà
Després d’instal·lar-se amb la seva família en un barri dels afores de París, la Laure, una nena
de deu anys, aprofita el seu aspecte i el seu tall de cabells per fer-se passar per un noi. “Una
pel·lícula sobre la mirada, sobre com veiem i com ens veuen” (Céline Sciamma).
Una mujer fantástica
Dilluns 7 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Sebastián Lelio, Xile, 2017. Durada: 104 min
Castellà
La Marina és una jove cambrera i aspirant a cantant; l’Orlando és l’amo d’una impremta. Tots
dos planegen un futur junts. Quan l’Orlando mor sobtadament, la Marina es veu obligada a
enfrontar-se a la seva família i a la societat per demostrar el que és ella: una dona forta,
honesta... fantàstica.
Laurence Anyways
Dilluns 4 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Xavier Dolan, Canadà, 2012. Durada: 168 min
Castellà
El Laurence és un professor d’anglès amb una feina estable i una sòlida relació amb la seva
xicota. Les seves vides semblen canalitzades fins al dia en què ell explica als amics i familiars
més propers els seus plans per canviar-se de sexe.

CONFERÈNCIES
REFLEXIONS D’1 H
Las que faltaban
Dilluns 11 de juny
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
Projecció del documental i debat
Projecció del documental realitzat per les integrants del grup Mafalda durant la seva darrera
gira. Una mirada propera des de dins del panorama musical sobre les vivències i experiències
de les dones que l’habiten, en què han participat Sara Hebe, Tremenda Gossada, The Sey
Sisters, Huntza, Canteca de Macao, entre d’altres.
Debat posterior conduït per Helena Morén Alegret, periodista musical i comissària de
l’exposició “D’ONES: (R)evolució de les dones en la música” i músiques convidades.
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PARLEM DE LA PETITA INFÀNCIA
Mites sobre el son i l’alimentació i les necessitats afectives
Dimecres 25 d’abril
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Carlos González
Hi ha una sèrie de mites molt estesos que dificulten la tasca de cuidar els nostres fills i filles. En
són alguns exemples: els infants han de dormir sols, ploren per prendre’ns el pèl, els malcriem
si els agafem en braços, cal obligar-los a menjar verdura, els càstigs milloren la conducta, etc.
Guiats pel pediatre, compartirem tots els dubtes i mites que apareixen en la criança dels
nostres fills.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d'estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 23 d’abril, cal avisar al Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.
Com sostenir i acompanyar les nostres filles i fills en el seu creixement
Dimecres 16 de maig
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Cristina Oliva
L’ésser humà inicia la seva vida vinculant-se de manera intensa amb una figura d’aferrament
principal, usualment la mare. Què necessitem saber per cobrir les seves necessitats físiques i
emocionals? Quins canvis es produeixen en nosaltres com a persones i com a parella? Farem
una passejada pels vincles, els rols i les dinàmiques familiars que ens permetrà prioritzar i
buscar el nostre propi equilibri en cada fase de la criança.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d'estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 14 de maig, cal avisar al Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.
Maternitat conscient: apoderament i lactància
Dimecres 13 de juny
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Vanessa Teixidor
Una dona apoderada és una dona amb confiança en si mateixa. Parlarem del paper que té la
lactància en l’apoderament de la dona i de les diferents etapes, dubtes o complicacions partint
de la pròpia experiència, amb una bona dosi d’humor.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d'estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir de l’11 de juny, cal avisar al Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.

WORKSHOP
Fotografia amb llaunes
Dissabte 9 de juny
De 10.30 h a 13.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Fotolateras (fotolateras.com)
Taller d’iniciació a la fotografia estenopeica
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Passa-t’ho bé i aprèn fent fotos amb una llauna metàl·lica. Fes-te una autofoto (selfie), entra en
un laboratori, revela la teva pròpia fotografia i viu l’experiència. Fotolateres al barri!
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de maig al Punt d’Informació del Centre o bé trucant al 93
450 89 17.

MÚSICA
ARA TOCA...

Electronik

Museless
Dijous 19 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Laura Llopart: veu i sintetitzadors
Enric Sant: visuals
Museless és una de les revelacions de l’electrònica nacional de casa nostra, en poc més d’un
any ha actuat a festivals com el Primavera Sound, l’Eurosonic holandès o el SXSW nordamericà. La seva proposta és experimental, nocturna i suggeridora, gairebé com una banda
sonora d’una pel·lícula de Lynch. L’electrònica de Museless et transporta a mons desconeguts.
Presenta en directe Dichotomic History, acompanyat dels visuals de l’artista Enric Sant.
AWWZ
Dijous 10 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Gemma: live d’electrònica
Presenta Glid, el seu nou treball d’electrònica intimista. Awwz és una prometedora productora i
DJ que s’ha presentat en els festivals clau de tot Espanya i l’Amèrica Llatina, incloent-hi el
Sónar i el Primavera Sound. La música d’Awwz fluctua entre patrons rítmics downtempo i
vocals convidades sensuals que s’uneixen en forma de textures flotants i sons vaporosos.
InnerCut
Dijous 7 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Adrià Domènech: live d’electrònica
InnerCut és el nom de guerra d’Adrià Domènech, un productor català que va cridar l’atenció de
l’escena electrònica el 2014 amb Anoia, un dels seus primers senzills, amb el qual ha
aconseguit més de 500.000 audicions a les xarxes. La clau del seu èxit cal buscar-la en una
manera d’entendre el dubstep que mira obertament el pop per oferir beats lluminosos, melodies
àcides i ritmes eufòrics. En aquest directe hi podreu sentir els seus últims tracks.

CLÀSSICA
Des de Salzburg fins al món
Dijous 12 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Andrew Booth: guitarra
Katie Lonson: guitarra
Izan Rubio: guitarra

Primavera 2018
El Salzburg Guitar Trio, format per la canadenca Katie Lonson, l’anglès Andrew Booth i el
català Izan Rubio, amb dos anys com a formació estable i dos primers premis internacionals,
proposa un repertori de músiques del món que van des dels ritmes del Brasil fins a la inspiració
del vent. La major part del repertori proposat pel jove trio va ser concebut per a orquestra o
piano, però l’avenç tècnic de l’últim segle al món de la guitarra i la recerca de noves sonoritats
fan possible escoltar aquest repertori tan particular amb aquest vibrant instrument.
De la nostra terra
Dijous 3 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Acontratempo Duet
José Galeote: guitarra
Elena Salgado: flauta travessera
Una aproximació al repertori musical actual mostrant l’obra d’alguns dels autors més destacats
d’avui dia i fent un recorregut pel gresol de sentiments que és l’ésser humà, a través de la
melancolia de Glòria Vilanueva, l’humor d’Edmond Valljuventllach i la força de Jaume Torrent,
entre d’altres.

ARTS ESCÈNIQUES
ATREZZOS
El sopar de les princeses
Dijous 26 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de La Porta de Fusta
Teatre
Espectacle i debat sobre les microviolències en els missatges publicitaris: ens hem parat a
escoltar què diuen els anuncis que sonen de fons a les nostres vides? Presentarem quatre
amigues que volen quedar per sopar i s’enfrontaran als estereotips de bellesa, amor romàntic,
maternitat, cura de la llar i d’una mateixa.
Jam d’escriptura poètica i música en viu
Dijous 17 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de l’Associació Cultural Escriptura en Viu
Poesia i música
Saps com és un “concert d’escriptors”? Vine a la Jam d’Escriptura i descobreix un món creatiu
per als sentits i la imaginació on la poesia pren vida i esdevé una experiència compartida.
Un esdeveniment literari únic on artistes (i el públic, si ho vol) improvisen històries deixant-se
portar per les emocions i la música en directe.
Amb motiu de la Festa de la Poesia de Barcelona.
Las Glorias
Dijous 14 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Las Glorias Cabareteras
Teatre cabaret
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Les GLORIAS (bomberes de dia i cabareteres de nit) diuen tot el que els passa pel cap, sense
filtre: el món dels actors, el panorama teatral català, les tesis doctorals, Miguel de Cervantes o
els mateixos espectadors i espectadores i aquesta nova moda de fer cursos per ser un “públic
actiu”. Tot això i moltes coses més seran objecte d’anàlisi per part d’aquestes dues vedets
vingudes a menys... Humor assegurat!
APROPA’T A LA DANSA
Perfo Jam
Divendres 18 de maig
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de SIAMB. Creació i direcció: Ramon Roig
Dansa
Perfo Jam és un espai de dansa i performance obert a tothom. Una proposta entre l’observació
i l’acció en què els participants formen part de l’espai escènic. Una jam de contact improvisació
on l’espectacle sorgeix d’improvís en qualsevol racó, amb l’únic objectiu d’enriquir les nostres
danses. Vine amb roba còmoda i gaudeix de l’espectacle.
El Pau i les flors
Dimarts 22 de maig
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Dansa Xalesta
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Conte dansat interactiu
El Pau obté de la seva mare un regal molt curiós, una llavor que es convertirà en una planta,
però, com?! Ell en serà el responsable i n’haurà de tenir cura. S’establirà una relació especial
entre tots dos i gaudiran de les meravelloses transformacions de la natura.
Cal inscripció prèvia a partir del 9 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
Pintem amb llum el moviment
Divendres 25 de maig
A les 18.00 h
A càrrec d’El Bombeto
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats d’un adult
Taller de dansa i light painting
Heu dibuixat mai amb llum? I com seria pintar amb llum el moviment? Proposem un taller
d’experimentació en el qual, a partir de ballar i jugar amb la llum, crearem imatges màgiques,
coreografies i noves formes d’expressió.
Cal inscripció prèvia a partir de l’11 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
Festival MiTS presenta
Dijous 31 de maig
A les 20.00 h
A càrrec del Festival MiTS
Dansa
Tant la dansa com el vídeo són mitjans estètics i d’expressió molt potents, que poden
interrogar-nos com a societat. MiTS és un festival que fa servir la videodansa com a eina de
mobilització i transformació social. Serà un vespre de dansa i vídeo 2x1 amb els duets ballats
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d’alguns components de Liant la Troca i la projecció de les millors peces de videodansa de les
darreres edicions del festival.
EXPOSICIÓ
“Infancias”
Del 27 d’abril al 30 de maig
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec d’Anita Licis i Ana Frechilla
ART PHOTO BCN – Festival de Fotografía Emergente de BCN
Fotografia
Destaquem el treball de dues autores que donen visibilitat a infants que viuen situacions poc
comunes, que marquen tant el seu desenvolupament com la vida adulta.
Anita Licis, amb The Children of Siberian Labor Champs, deixa entreveure la situació de treball
extrem que van haver de viure els seus protagonistes, ja que hi ha poca documentació gràfica
d’aquell moment. A través del seu treball de recerca es pot veure l’entorn, les condicions en
què vivien i com ho expliquen en l’actualitat.
Ana Frechilla, amb F-22 RAPTOR, mostra com l’esport infantil és utilitzat com a eina política i
social més enllà del gaudi dels infants, que sacrifiquen aquests anys de la seva vida. Imatges
plenes de representacions del sistema de poder en la mirada innocent d’una petita infància que
inverteix la seva escala de valors per complir amb les expectatives creades per i per a les
persones adultes.
Inauguració: divendres 27 d’abril a les 19.30 h
ART PHOTO BCN és un festival de fotografia especialitzat en l’activació del circuit artístic i la
incursió de nous valors creatius. Més informació a: http://www.artphotobcn.com/

ESPECTACLES INFANTILS
PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
En Cuc i la Cuca
Divendres 6 d’abril
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec del Món de la Mon
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes
Un bon matí de sol solet, de dins d’una poma vermella va néixer un cuc, verd, petit i
escarransit, que va obrir la boca bocota i d’una queixalada, nyam!, se la va menjar i es va fer
gran gran GRAN, tant que es va convertir en un centpeus.
I de dins d’una pera verda va sortir un altre cuc, verd i bonic, amb la seva boqueta de pinyó
d’un sol mos se la va cruspir... i en una cuca preciosa es va convertir.
El Cuc de la Cuca s’ha enamorat i a ca la Flor per sopar han quedat, busca sabates per anar
ben mudat.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de març al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
El Pau i les flors
Dimarts 22 de maig
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Dansa Xalesta
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult

Comentario [OV1]: Crec que és així.
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Conte dansat interactiu
El Pau obté de la seva mare un regal molt curiós, una llavor que es convertirà en una planta,
però, com?! Ell en serà el responsable i n’haurà de tenir cura. S’establirà una relació especial
entre tots dos i gaudiran de les meravelloses transformacions de la natura.
Cal inscripció prèvia a partir del 9 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
L’estany habitat
Dimarts 5 de juny
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec del col·lectiu Som Art
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’un adult
Titelles i cançons
Es fa fosc a l’estany i la nit fa sortir les petites bestioles que l’habiten... Un viatge sensorial per
a nadons que, amb el fil conductor de poemes, titelles i cançons, els fa experimentar amb els
seus sentits.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
TAMBÉ US POT INTERESSAR:
Circuit i ludoteca oberta
Activitat familiar
Més informació a l’apartat “Diades i Festivitats” pàg. 12
Mites sobre el son i l’alimentació i les necessitats afectives
Conferència
Més informació a l’apartat “Parlem de la petita infància” pàg. 2
Com sostenir i acompanyar les nostres filles i fills en el seu creixement
Conferència
Més informació a l’apartat “Parlem de la petita infància” pàg. 2
Maternitat conscient: apoderament i lactància
Conferència
Més informació a l’apartat “Parlem de la petita infància” pàg. 2

PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
Futbol botons
Dissabte 14 d’abril
D’11.00 h a 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Button Maker BCN
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats de les seves famílies
Jocs
Aquest any recuperem un dels jocs tradicionals més populars del segle XX, un joc dinàmic i
entretingut que ens convida a fer xuts i gols fantàstics amb cracs de merceria.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.
Adoro

Primavera 2018
Dissabte 14 d’abril
A les 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Alta Gama
Per a tots els públics
Circ
Un xou de clown amb música en directe i sorprenents acrobàcies sobre la bicicleta. Circ i
humor sobre rodes per a tots els públics. Un espectacle familiar que ens convida a estimar,
riure i somiar. Un lloc on les relacions de parella i les seves complicacions són preses amb
humor i alegria.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.
Comando Impro: operació L.L.I.B.R.E
Divendres 27 d’abril
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Impro Barcelona
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats de les seves famílies
Teatre d’improvisació
Espectacle interactiu en què els actors i les actrius tenen una missió molt important: hauran de
trobar històries que encara no estan escrites, fent servir la seva imaginació i els vostres llibres
com a inspiració.
*Cal portar un llibre que us agradi.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Pintem amb llum el moviment
Divendres 25 de maig
A les 18.00 h
A càrrec d’El Bombeto
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats d’un adult
Taller de dansa i light painting
Heu dibuixat mai amb llum? I com seria pintar amb llum el moviment? Proposem un taller
d’experimentació en el qual, a partir de ballar i jugar amb la llum, crearem imatges màgiques,
coreografies i noves formes d’expressió.
Cal inscripció prèvia a partir de l’11 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.

DIADES I FESTIVITATS
FESTA MAJOR DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Circuit i ludoteca oberta
Dissabte 14 d’abril
D’11.00 h a 13.00 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats de les seves famílies
Jocs
Veniu a participar en una ludoteca amb diferents racons de joc simbòlic i també en un espai de
moviment lliure amb estructures i diferents materials.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.
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Futbol botons
Dissabte 14 d’abril
D’11.00 h a 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Button Maker BCN
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats de les seves famílies
Jocs
Aquest any recuperem un dels jocs tradicionals més populars del segle XX, un joc dinàmic i
entretingut que ens convida a fer xuts i gols fantàstics amb cracs de merceria.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.
Adoro
Dissabte 14 d’abril
A les 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Alta Gama
Per a tots els públics
Circ
Un xou de clown amb música en directe i sorprenents acrobàcies sobre la bicicleta. Circ i
humor sobre rodes per a tots els públics. Un espectacle familiar que ens convida a estimar,
riure i somiar. Un lloc on les relacions de parella i les seves complicacions són preses amb
humor i alegria.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.

SANT JORDI
Comando Impro: operació L.L.I.B.R.E
Divendres 27 d’abril
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Impro Barcelona
Per a infants de 4 a 12 anys acompanyats de les seves famílies
Teatre d’improvisació
Espectacle interactiu en què els actors i les actrius tenen una missió molt important: hauran de
trobar històries que encara no estan escrites, fent servir la seva imaginació i els vostres llibres
com a inspiració.
*Cal portar un llibre que us agradi.

