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ACTIVITATS

De nou el Districte et convida a viure un Estiu a la Fresca. 
T’agrada el cinema, el teatre, la música, la bona companyia?... 
Els centres cívics de l’Eixample t’ofereixen des del 8 fins al 25 
de juliol una àmplia oferta d’activitats pensades per gaudir de la 
cultura a prop de casa. Oblida’t de la xafogor del dia i refresca’t 
a la nit amb una pel·lícula d’aventures, un concert instrumental, 
una comèdia de teatre o un espectacle de dansa.

Treu la cadira imaginària i gaudeix de la cultura sota les 
estrelles. Et sentiràs com a casa!



CENTRE CÍVIC COTXERES DE BORRELL

Intèrprets: Selu Fernández  i Virginia Melgar.

Si mai has sospitat que les històries de princeses 
eren massa boniques per ser veritat, o t’has plantejat 
què hi ha darrere les ensucrades vides de conte... 
Enhorabona! Ja estàs preparat per sentir l’últim! Ens 
proposem desmuntar un per un aquests falsos mites, 
donant-li als personatges l’oportunitat de decidir sobre 
ells mateixos. 
Una comèdia irreverent que et mostrarà l’altra cara dels 
contes de fades, aquesta que sempre has sospitat i 
ningú no et va explicar.

ESPAI ESCÈNIC TÍSNER (HUMOR+MÚSICA)2
Abans de començar l’espectacle comptarem amb un 
acomodador molt especial que donarà la benvinguda 
als assistents. 
Seients no numerats. Es prega puntualitat. No es 
permetrà l’accés un cop iniciat l’espectacle o concert.

Dijous 10 de juliol
22 h

EIXAMPLE A LA FRESCA

MI ÚLTIMO CUENTO - La madriguera



CENTRE CÍVIC COTXERES DE BORRELL

Actors: Miquel Malirach i Jofre Borràs.

Un espectacle trencador, amb cançons originals i 
plenes de matisos, diàlegs ocurrents, jocs de paraules, 
lletres enginyoses i enormes dosis d’humor. Un duet 
irreverent i tendenciosament actual que ens presenta la 
improbable història dels seus millors fracassos.
El seu flagrant optimisme o potser la inconsciència de les 
seves limitacions els han dut a intentar-ho gairebé tot: del 
hip-Hop a la bossa nova, passant per les balades dels 
80, l’indie més folklòric i infinitat de gèneres absolutament 
diversos ideats des del segell inconfusible dels Mali Vanili.
Una comèdia d’humor anti-intel·lectual, un show pop 
d’autoajuda, una gamberrada extraordinària que no et 
pots perdre! 

Dijous 17 de juliol
22 h

LO NOSTRE NO FUNCIONA - Mali Vanili

Hi ha un assassí caminant lliure per la ciutat. La por 
es palpa pels carrers, però els Detectius Martínez no 
descansaran fins a resoldre el cas. 
Amb Joan Berenguer al piano, la veu en off de Berto 
Romero i les col·laboracions estel·lars de Toni Nievas 

i Loulogio, Los Martí-
nez presenten un nou 
espectacle inspirat en 
el món de la novel·la 
negra. Un xou ple de 
cançons i situacions 
increïbles d’humor tre-
pidant. Un musical, 
una comèdia, un es-
pectacle de monòlegs, 
un thriller o una his-
tòria d’amor? Tant li 
fa! L’únic important és 
atrapar l’assassí. Una 
moguda!

Dijous 24 de juliol
22 h

DETECTIVES MARTÍNEZ - Los Martínez



GOLFERICHS CENTRE CÍVIC

Maria Rodés, veu i guitarra. Guillermo Martorell, guitarra. 
Concert acústic.

Si, com deia el poeta, un és de la mida del que veu, 
Maria Rodés és molt gran i molt gran es mostra, per 
qui sàpiga veure en la seva nova aventura discogràfi-
ca, una mirada transparent i despullada de prejudicis a 
un gènere que la barcelonina situa en un context inè-
dit. El disc Maria canta copla (Chesapik, 2014) és una 
vacança incidental de la seva carrera com autora que, 
tanmateix, transcendeix 
la consideració de ca-
prici o passatemps. Una 
instrumentació senzilla, 
delicades interpretacions 
vocals i profusió de sub-
tils arranjaments conju-
gats al que Maria Rodés 
ens té acostumats. 

mariarodes.net

Divendres 11 de juliol
21 h

MARIA RODÉS

Bigott, veu i guitarra. Clara Carnicer, baix, guitarra i 
veus. Pablo Jiménez, bateria.

L’artista saragossà sempre disposat a seguir el seu instint.  
Blue Jeans  (Grabaciones en el mar, 2013) és ja el seu sisè 
àlbum, ple de naturalitat i màgia, i el que col·loca al seu 
autor en el pòdium dels més lúcids creadors del moment. 
Bigott (Borja Laudo) va irrompre amb força l’any 2009 i 
des de llavors s’ha convertit en un líder artesà del folk-
pop, amb una banda creada a mesura que ha anat teixint 
un directe sense igual i a un frenètic ritme de disc per any. 

bigott.es

Divendres 18 de juliol
21 h

BIGOTT



GOLFERICHS CENTRE CÍVIC

Jose Domingo, veu, guitarra acústica i maraques. Jordi 
Herrera, guitarra elèctrica. Puter, baix elèctric. Jordi 
Fornells, caixó i veus. Juan Pérez, bateria.

Jose Domingo es despulla d’ancoratges i ens presenta 
l’àlbum Almería (Enunplisplasmusica, 2014). Les cançons 
del gironí retraten paisatges sonors amb pinzellades 
de lluminosa psicodèlia mediterrània i aires flamencs, 
que atorguen a la seva música una calidesa única i 
molt personal. Tant en el disc com en els seus directes, 
destaca l’original proposta de la banda que, partint 
de ritmes ballables i plens d’elegància, captiva creant 
ambients suggeridors i hipnòtics que sedueixen i 
emocionen. Jose Domingo és el secret a veus del 
panorama musical actual.

josedomingo.net

Divendres 25 de juliol
21 h

JOSE DOMINGO



CENTRE CÍVIC URGELL

Nêga Lucas, veu. Pedro Bastos João, guitarra. Felipe 
Varela, baix. Mark Aanderud, teclat. Jeffe Otto, bateria.

Cantant natural de Minas Gerais – Brasil, ens capbussa 
en un viatge musical cap a al Samba-Jazz, bevent 
d’arrels afro-brasileres. Nêga Lucas contagia i envolta 
d’energia i vitalitat tot el seu directe, música potent i 
expressiva amb temes propis i arranjaments originals. 
Nega arriba i transmet tota la calidesa amb una fórmula 
explosiva.

En aquesta tercera edició de “...a la fresca”, el centre 
cívic Urgell busca i explora les diferents fronteres 
jazzístiques, d’arreu del territori sonor. De la Samba de 
Nega Lucas al Flamenc de Sergio Pàmies fins a buscar 
tots els accents de la música negra amb Marga M´bande. 
Com sempre la proposta “Visual-Jazz” comptarà amb 
el col·lectiu Antivittion que proposarà i projectarà un 
univers visual per a cada una de les tres cites.
Illa interior Ermessenda de Carcassona.

Dimarts, 8 de juliol
22 h

VISUAL-JAZZ URGELL

NÊGA LUCAS - SAMBA-JAZZ



CENTRE CÍVIC URGELL

Sergio Pàmies, piano. Victor de Diego, saxofon. Marko 
Lohikari, contrabaix. Gonzalo del Val, bateria. Benjamín 
Santiago “El Moreno”, percussió.

Pianista i compositor nascut a Granada afincat als EUA 
(nét de Teresa Pàmies) va estudiar piano al Conservatori 
de Granada, i es va graduar en Jazz en el de Barcelona. 
Amb el treball Borrachito acompanyat de primeres 
figures del panorama jazzístic, ens portarà tota la força 
del flamenc i tota la màgia del jazz. Tota una oportunitat 
per poder gaudir d’un espectacle musical de gran nivell.

Dimarts, 15 de juliol
22 h

SERGIO PÀMIES - FLAMENCO-JAZZ

Marga M´bande, veu. Marc Ayza, bateria. Roger Mas, 
piano. Tom Warburton, contrabaix.

La polifacètica cantant versionarà estàndards de jazz i 
temes del soul de tota la vida, però també temes de rock, 
funk, R&B o hip-hop interpretats per la nova generació de 
la “black music” de Barcelona. La seva elegant proposta 
està plena de força i energia, una cita fantàstica per poder 
conèixer tots els accents de la música negra.

Dimarts, 22 de juliol
22 h

MARGA M´BANDE - JAZZ-FUSIÓ



CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE

Òpera bufa - Companyia Bratislava
Intèrprets: Anna Arena, Laura Pau, Mònica Portillo, 
Albert Ruiz. 
Director: Víctor Álvaro.

Una opereta amb música de Jacques Offenbach, inèdita 
en català, traduïda i adaptada tant en dramatúrgia com 
en cançons per la mateixa companyia.
La història és una crítica satírica al militarisme irreflexiu 
i a la faramalla militar. La seva protagonista és una jove 
i dèspota Duquessa que fa la guerra pel simple fet de 
distreure’s, i que fa anar de corcoll a tothom sota les 
seves voluntats.

Dimecres 9 de juliol
22 h

ACCIONS AL PATI

LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN



CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE

Companyia Mar Gómez
Intèrprets: Mar Gómez i Xavier Martínez.

Una història d’amor, humor, sexe i passió entre una 
dona i un jardiner: a Entre tu i jo la Cia. Mar Gómez 
torna a esprémer el seu particular sentit de l’humor per 
explicar el contradictori inici d’una relació de parella.

ciamargomez.com

Dimecres 16 de juliol
22 h

ENTRE TU I JO - DANSA-TEATRE-HUMOR

Companyia Radiomán
Intèrprets: Joaquín Daniel, Diana de Guzmán, Carlos 
Conde i Erika Laguillo.

A l’estudi d’una ràdio clandestina el programa està 
a punt de començar. L’equip s’està preparant. Hi ha 
nervis. Corredisses d’aquí cap allà. Hi ha mística de 
directe. Avui és la primera vegada que ho fan amb 
presència de públic. 5,4,3,2,1....a l’aire!
No us perdeu la nova aventura teatral i radiofònica d’en 
Radiomán!

joaquindaniel.com

Dimecres 23 de juliol
22 h

HOY ESTAMOS: EXPERIENCIA VITAL
SEMEJANTE A UN PROGRAMA DE RADIO - 
TEATRE HUMORÍSTIC



CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

David Muñoz, veu i guitarra; Jordi Franco, Franky, baix; 
Pere Foved, bateria; Arecio Smith, teclats.

Gnaposs Groove és el seu primer disc instrumental. 
És la versió més funk i ballable del projecte, amb sons 
de rock, blues, pop i bluegrass. Després de 12 anys 
de carrera, quatre discs i 500 concerts, David Muñoz, 
Gnaposs, fa un gir al seu so fent un disc més cru, 
minimalista i directe. Imprevisibilitat, improvisació i un 
alt nivell d’execució dels instrumentistes!

gnaposs.com

PATI INTERIOR
Totes les activitats són gratuïtes. Aforament limitat.

Dimarts 8 de juliol
21 h

UN ESTIU PER SENTIR I BALLAR

GNAPOSS



CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

Dani Álvarez, veu; Joan Gil, guitarra; Bernat Torras, 
percussió; Gerard Cantero, baix; Leonardo Torres, 
trompeta. 

Una mirada despreocupada  en vers  la vida moderna 
a través de cançons pròpies que parteixen del bolero 
i el son cubà, amb incursions desvergonyides al jazz o 
la rumba. 
Cançons per escoltar asseguts... i també per ballar.

venancio.org

Dimarts 15 de juliol
21 h

VENANCIO Y LOS JÓVENES DE ANTAÑO

Chino, veu i guitarra; Rod Deville, contrabaix ; Giggs 
Nother, bateria.

Chino és un guitarrista incomparable, amb un estil a la 
guitarra slide inconfusible que inclou tant blues i swing 
com jazz manouche. Amb un directe explosiu, gran  
carisma a l’escenari i la seva banda, The Big Bet, ha deixat 
empremta en sales i festivals de tot Espanya i Europa.

bigbet.es

Dimarts 22 de juliol
21 h

CHINO & THE BIG BET



CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC

Direcció: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve 
Purcell  (EUA, 2012).

Guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació 
2012, narra la història de Merida, una hàbil arquera que 
decideix trencar amb una antiga costum, una tradició 
sagrada pels senyors de la terra. Les accions de Merida 
desencadenen el caos i la fúria al regnat i aquesta 
haurà de fer front a grans perills abans d’aprendre què 
és l’autèntica valentia.

Dijous 10 de Juliol
22 h

CINEMA A LA PLAÇA

BRAVE - Animació

Direcció: Oliver Nakache, Eric Toledano (França, 
2011)
Intèrprets: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, 
Audrey Fleurot.

Comèdia dramàtica que explica la història Phillipe, un 
aristòcrata que a causa d’un accident en parapent, 
s’ha quedat paraplègic i contracta a un immigrant 
de barri acabat de sortir de la presó (Driss) com a 
cuidador a domicili. Tot i que a primera vista no sembla 
la combinació més indicada, poc a poc van congeniant 
fins forjar una amistat sòlida i una relació disbaratada 
i divertida.

Dijous 17 de Juliol
22 h

INTOCABLE - Comèdia dramàtica



CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC

Direcció: Martin Scorsese (EUA, 2011)
Intèrprets: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Jude 
Law, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, 
Christopher Lee.

Ambientada a la ciutat de París dels anys 30, narra la 
història de Hugo, un nen orfe, rellotger i lladre que viu 
entre els murs d’una atrafegada estació de trens. Ningú 
sap res de la seva existència fins el moment que coneix 
una excèntrica nena amb la que viurà una increïble 
aventura.

Espectacles gratuïts. Reserva d’entrades presencialment 
o trucant al telèfon del centre cívic corresponent.

Dijous 24 de Juliol
22 h

LA INVENCIÓN DE HUGO - Aventures



CENTRE CÍVIC
COTXERES DE BORRELL
Viladomat 2-8 - 08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net
informacio@cotxeresborrell.net
 St. Antoni L2, Poble Sec L3
 20, 24. 36, 64, 37, D20

CENTRE CÍVIC
URGELL
Comte d’Urgell, 145 - 08036 Barcelona
Tel. 93 453 64 80
www.ccurgell.cat
info@urgell.cat
 Hospital Clínic L5
 14, 20, 37, 43, 44, 59

CENTRE CULTURAL
LA CASA ELIZALDE
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com
 Passeig de Gràcia L3 - L2 - L4
 7, 17, 20, 28, 39, 40, 42, 43, 44, 45

GOLFERICHS
CENTRE CÍVIC

Gran Via, 491 - 08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
www.golferichs.org
golferichs@golferichs.org
 Urgell L1
 9, 41, 50, H12

CENTRE CÍVIC
ATENEU FORT PIENC
Plaça de Fort Pienc, 4-5 - 08013 Barcelona
Tel. 93 232 78 27
www.fortpienc.org
fortpienc@fortpienc.org
 Arc de Triomf i Marina L1
 6, 40, 42, 54, 141, V21

CENTRE CÍVIC
SAGRADA FAMÍLIA
Provença, 480 - 08025 Barcelona
93 450 89 17
www.ccsagradafamilia.net
info@ccsagradafamilia.net
 Sagrada Família L2 - L5
 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, V21




