de prop:
Viu la cultura

Programació febrer-juliol 2017

Teatre
dansa
Música
audiovisuals
conferències
exposicions
arts visuals
activitats
públic familiar

Venda i reserva d’entrades

Reserva online a
centresculturals.santcugat.cat, i
aconsegueix descomptes

Rebràs la confirmació i tota la informació
via correu electrònic

Teatre i dansA

Música

7 -13

14 -18

%
Les entrades i/o invitacions es podran adquirir una
hora abans de l’inici de la funció, al vestíbul del
centre cultural corresponent

Tria el teu descompte i presenta l’acreditació
corresponent:
20% famílies nombroses
20% famílies monoparentals
10% T-Jove

Audiovisuals

19

Conferències

20 -23

ESPECTACLE
OFFTA
Aquestes entrades segueixen el funcionament del
Teatre Auditori i es poden comprar anticipadament a
través del web tasantcugat.cat

Es poden fer reserves fins al divendres a les 15 h.
Si l’espectacle està programat entre setmana, es podran reservar fins a les 15 h del
mateix dia de la funció.
Màxim 6 entrades per persona i/o correu electrònic enviat.
Els menors de 2 anys no han de pagar entrada, si no és que l’espectacle és
especialment per a nadons.

Convocatòria d’agents culturals locals
El programa “Viu la cultura de prop” aposta per l’impuls a la creació dels agents culturals locals.
Si sou un col·lectiu santcugatenc format en les arts escèniques i voleu formar part d’aquesta
programació, envieu la vostra proposta a centresculturals@santcugat.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de juny del 2017
Consulta les condicions específiques a centresculturals.santcugat.cat

Exposicions i arts visuals

24 -27

Públic FAMILIAR

28 -31

CAM

19.30 h

Danger! Cornelia Parker

Documental

Audiovisual

p. 26

Dv. 24

TMS

21 h

El crèdit

Cia. 8uit de Teatre

Teatre

p. 8

Dj. 2

TB

21 h

Marala

Cicle al MUT

Música

p. 18

Ds. 25

CAM

11 h

Immersos en les dades

Dolors Renau Manen

Taller

p. 26

Dc. 8

XN

18 h

Com entenem l’autoritat en el present

Dr. Edgar Straehle

Conferència

p. 20

Dm. 28

Cam

11 h

(Re)cerques a google

Vista dinamitzada

Taller

p. 27

Dc. 8

TB

20 h

Inside the Chinese Closet

Documental del mes

Audiovisual

p. 19

Dc. 29

CAM

19.30 h

Què és el Big Data?

José Luis de Vicente

Conferència

p. 27

Dj. 9

CAM

19.30 h

Cause you know sometimes words have
two meanings

Daniel Grasol

Taller

p. 26

Dj. 30

MM

20 h

Recerca d'exoplanetes

Dr. Ignasi Ribas

Conferència

p. 22

Dj. 30

TB

21 h

Octavi Coronado & Guillem Jubany

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dj. 9

MST

20 h

Planetes del sistema solar

Dr. Ignasi Casanova

Conferència

p. 22

Dv. 31

TMS

21 h

You say Tomato

Joan Yago

Teatre

p. 9

Dj. 9

TB

21 h

Tricolor

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 10

TB

23 h

Zapato y cordón i Ultra Hot Funk System

La Pua en directe

Música

p. 15

Ds. 11

TMS

21 h

Taules separades

Fila Zero

Teatre

p. 7

Ds. 1

CAM

10 h

Cryptoparty

Jordi Iparraguirre

Taller

p. 27

Dg. 12

TMS

19 h

Taules separades

Fila Zero

Teatre

p. 7

Dg. 2

TMS

12 h

ALONE. Història d’un nàufrag

Cia. Sebas

Públic familiar p. 29

Dm. 14

CAM

19.30 h

Carles Taché i Santi Moix

Cafè Tertúlia

Xerrada

p. 26

Dc. 5

XN

18 h

1848: La gran onada democràtica europea

Àngel Casals

Conferència

p. 20

Dj. 16

MM

20 h

Ones gravitacionals

Dr. Carlos Sopuerta

Conferència

p. 22

Dj. 6

MM

20 h

Forats negres i ones gravitatòries

Dr. Roberto Emparan

Conferència

p. 23

Dj. 16

TB

21 h

Jordi Ninus

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dj. 6

TB

21 h

Gessamí Boada & KQuimi Saigi

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 17

TB

22 h

Càntut

Belda i Sanjosex

Música

p. 14

Dv. 7

TMS

21 h

Folie a deux. Sueños de un psiquiátrico

Dommia

Teatre

p. 10

Dv. 7

TB

23 h

Belushi i Murdoc

La Pua en directe

Música

p. 16

Ds. 18

TB

19 h

Improsionant II round

Tallers de Teatre Silvia Servan

Teatre

p. 13

Ds. 8

CAM

12 h

Nosaltres, al ciberespai

La Manderina de Newton

Taller

p. 30

Dg. 19

TMS

12 h

Els Waka waka

Cia. 54bis

Públic familiar p. 28

Dv.8

TMS

21 h

Folie a deux. Sueños de un psiquiátrico

Dommia

Teatre

p. 10

Dg. 19

PCQ

12 h

Vermut & Swing

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Dg. 9

PCQ

12 h

Vermut & Swing

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Dc. 22

XN

18 h

Estètica: els camins de la sensibilitat

Dr. David Gràcia

Conferència

p. 20

Dc. 12

TB

20 h

Títol a determinar

Documental del mes

Audiovisual

p. 19

Dj. 23

MM

20 h

Què hi ha de nou a la física de partícules? Dr. Matteo Cavalli-Sforza

Conferència

p. 22

Dc. 19

XN

18 h

El desastre del 98

Dr. Manel López

Conferència

p. 21

Dj. 23

TB

21 h

Due

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dj. 20

CAM

19.30 h

Conversa amb Antoni Llena

Antoni Llena

Xerrada

p. 26

Dm. 28

MM

20 h

Per a què serveix l'astronomia?

Dr. Josep Manel Carrasco

Conferència

p. 22

Dj. 20

MM

20 h

Històries de meteorits

Dr. Jordi Llorca

Conferència

p. 23

Dj. 20

TB

21 h

Oriol Saltor

Cicle al MUT

Música

p. 18

Ds. 22

TB

19 h

Improsionant II round

Tallers de Teatre Silvia Servan

Teatre

p. 13

Dg. 23

LP

12 h

Sarau de Sant Jordi

Rah-mon Roma

Públic familiar p. 29

Dj. 27

TB

21 h

House & Valley

Cicle al MUT

Música

p. 18

Ds. 29

CAM

18 h

In-Situ

Visita dramatitzada

Taller

p. 27

Ds. 29

TMS

21 h

Sinestèsia

Iron Skills Company

Dansa

p. 10

Dc. 3

XN

18 h

La revolució russa de 1917, cent anys
després

Manel López

Conferència

p. 21

Dj. 4

MM

20 h

Estratègies fisicoquímiques de la vida

Dr. David Jou

Conferència

p. 23

Dj. 4

TB

21 h

Maio de Sal Quartet

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 5

LF

21 h

Città/ciutat

Altre-teatre

Teatre

p. 12

Ds. 6

CAM

18 h

Nosaltres, al ciberespai

La Manderina de Newton

Taller

p. 30

Ds. 6

TMS

21 h

Les dones sàvies

Ricard Farré, Enric Cambray

Teatre

p. 11

Dr. Xavier Roqué

Conferència

p. 23

Dj. 2

TB

21 h

Dani Claret & Miriam Farré

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dc. 8

XN

18 h

La Revolució anglesa de 1642

Àngel Casals

Conferència

p. 20

Dc. 8

TB

20 h

Niña Sombra

Documental del mes

Audiovisual

p. 19

Dj. 9

MM

20 h

Astrobiologia i vida

Dr. Andrea Butturini

Conferència

p. 22

Dj. 9

TB

21 h

Max Sunyer & Lenka Maresova

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 10

TB

23 h

Corbs i Peligro de Vida

La Pua en directe

Música

p. 15

Ds. 11

TB

11 h

Astronomia per a infants i El joc de l'oca

Jordi Medina

Taller

p. 30

Dj. 16

MM

20 h

Gravity

Dra. Sònia Fernández-Vidal

Cinefòrum

p. 22

Dj. 16

TB

21 h

Pablo Guevara

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 17

TMS

21 h

La Nina

Espiral Teatre

Teatre

p. 7

Ds. 18

TB

19 h

Improsionant II round

Tallers de Teatre Silvia Servan

Teatre

p. 13

Dg. 19

TMS

12 h

Dins la panxa del llop

Cia. De Paper

Públic familiar p. 28

Dg. 19

PCQ

12 h

Vermut & Swing, música en directe

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Dc. 22

XN

18 h

La revolució i la independència dels Estats
Units

Àngel Casals

Conferència

p. 22

Dj. 23

MM

20 h

Radioastronomia i astroquímica

Dra. Gemma Busquet

Conferència

p. 22

Dj. 23

TB

21 h

Pearson

Cicle al MUT

Música

p. 18

ABRIL

MARÇ

Dj. 2

MAIG

MARÇ

FEBRER

Índex cronològic

Dj. 11

MM

20 h

Lise Meitner, una física que no va perdre
mai la seva humanitat vida

Dj. 11

TB

21 h

Núa

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 12

LF

21 h

Hamletologia

Altre-teatre

Teatre

p. 12

TB

23 h

Xinkilin Swing Band i Octavi Coronado
Swingtet

La Pua en directe

Música

p. 16

Ds. 13

TMS

21 h

La Rambla de les Floristes

Mira-sol Teatre

Teatre

p. 11

Dg. 14

TMS

19 h

La Rambla de les Floristes

Mira-sol Teatre

Teatre

p. 11

Dc. 17

XN

18 h

El cor

Dr. Asunción Cladellas

Conferència

p. 21

Dj. 18

MM

20 h

Cap on es mou la Via Làctia?

Dra. Carme Jordi

Conferència

p. 23

Dj. 18

TB

21 h

Trio Chorando

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dv. 19

LF

22 h

La tardor Barcelonina

Altre-teatre

Teatre

p. 12

Ds. 20

TB

11 h

El color dels estels

Explora 360

Taller

p. 31

Ds. 20

TB

19 h

Improsionant II round

Tallers de Teatre Silvia Servan

Teatre

p. 13

Dg. 21

PCQ

12 h

Vermut & Swing, música en directe

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Dj. 25

CAM

19.30 h

Conduir de nit

Jordi Lara

Xerrada

p. 26

Dj. 25

MM

20 h

La tenacitat de la vida

Dr. Jordi Urmeneta

Conferència

p. 23

Dj. 25

TB

21 h

Double Mouth XXL

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dc. 31

XN

18 h

Els misteris del cervell humà

Dr. Francesc Lozano

Conferència

p. 21

Dc. 31

CAM

19.30 h

Literatura expandida

Jorge Carrión

Xerrada

p. 26

Dj. 1

MM

20 h

Exoplanetes i la possibilitat de vida extraterrestre

Dr. Xavier Luri

Conferència

p. 23

Dj. 1

TB

21 h

Tina & Joe

Cicle al MUT

Música

p. 18

La Pua

Música

p. 17

Explora 360

Taller

p. 31

Dv. 2

LF

21 h

Ds. 3

TB

11 h

Cool Claxon, Groove Connection i Nación
Funk
Dibuixem els estels i les constel·lacions

Dg. 4

CC

12.30 h

Pícnic musical

Música balcànica

Música

p. 17

Dj. 8

TB

21 h

Valentí Querol Trio

Cicle al MUT

Música

p. 18

Ds. 10

CAM

19 h

Ventre Blanc

Jordi Lara

Audiovisual

p. 26

Conferència

p. 23

Dj. 15

MM

20 h

La religió dels inuit, entre el xamanisme i el
Dr. Francesc Bailón
cristianisme

Dj. 15

TB

21 h

One out fo two

Cicle al MUT

Música

p. 18

Dg. 18

PCQ

19 h

Vermut & Swing, música en directe

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Dj. 22

CC

19 h

Xerrem d’en Marigot

Eduard Jener

Xerrada

p. 25

Dj. 22

MM

20 h

Els plasmes: gasos ionitzats, al laboratori
i a l'espai

Dr. Joan Esteve Pujol

Conferència

p. 23

Dj. 22

TB

21 h

Kinsale

Cicle al MUT

Música

p. 18

Ds. 8

CC

11 h

Passejada pel Sistema Solar i El follet de
les estrelles

Astronomia per infants

Audiovisual

p. 31

Dj. 13

CC

19 h

La figura de l’artista: Marigot

Taula rodona

Xerrada

p. 25

Dg. 16

PCQ

19 h

Vermut & Swing

Fem Lindy

Dansa

p. 13

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

11 i 12 FEBRER

17 MARÇ

Dissabte, a les 21 h
Diumenge, a les 19 h

Divendres, a les 21 h

“Taules separades”, de

Terence Rattigan, amb Fila Zero
Soledat. Què és la soledat? És estar sol o bé sentir-se
sol? És el mateix?
A mesura que transcorre l’obra, anirem descobrint la
soledat dels diferents personatges i com s’ho fan per
tirar endavant les seves vides.
Els personatges de Taules separades, cadascun per
motius diferents, tenen por d’estar sols i busquen
alguna cosa que els pugui alleugerir aquesta soledat,
allò que no troben en la seva vida personal.

“La Nina”, de Montserrat
Cornet, amb Espiral Teatre
La Marina torna a la casa de la seva infantesa i recorda
el temps de guerra i postguerra en una Barcelona
desfeta i afamada. Ara ha esdevingut una dona forta,
capaç d’estimar i decidir, malgrat el pes instructiu i
social de l’època.
Direcció: Trini Escrihuela
Actriu: Isabel Valbuena

Direcció: Teresa Canas
Actors: Montserrat Maranges , Tina Labrador, Maria
Carme Latorre, Oriol Rivera, Pol Girbau, Cristina
Roda, Roser Canas, Carme Pidevall, Mar Gi, Pilar
Andrés, Ferran de Juan
Entrada amb reserva: 3 € / Entrada a taquilla: 5 €
Durada: 75 minuts.
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Entrada amb reserva: 3 € / Entrada a taquilla: 5 €
Durada: 70 minuts.
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

TEATRE i DANSA

MAIG
JUNY
JULIOL

Dv. 12

Esposicions d’Art, consulteu les pàgines 24 i 35

CC: Casa de Cultura
TB: Torreblanca

6

XN: Xalet Negre
LF: La Floresta

TMS: Teatre de Mira-sol
LP: Les Planes

PCQ: Plaça de Can Quitèria
MM: Museu del Monestir

7

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

24 MARÇ

31 MARÇ

“El crèdit”, de Jordi Galcerán, amb la Cia. 8uit de Teatre

“You say Tomato”, de Joan Yago

Un home sol·licita un crèdit personal a un banc, encara que no reuneix els requisits mínims de garantia. Un delegat de banc que sap molt bé quines són les seves obligacions davant aquests casos i no pensa transigir.

I si ara, simplement, ho deixéssim estar? Hem travessat el país amb cotxe innumerables vegades, hem actuat
en locals ruïnosos, hem mantingut llargues i pesades converses amb empresaris indesitjables i ens hem deixat
la pell en cada concert; hem renunciat a amics, a aficions i a estones d’oci, hem regalat les nostres vacances, les
nostres hores de son, hem deixat de fer viatges. Ho hem donat literalment tot per aconseguir el nostre somni.

Una situació que podria ser dramàtica en aquesta època de crisi esdevé una comèdia quan es gira la truita i el
director de la sucursal és el que demana ajut al client per solucionar els seus problemes familiars.

TEATRE i DANSA

Direcció: Mario Fernández
Actors: Mario Fernández i Siscu Ruiz

8

Divendres, a les 21 h

Autor: Joan Yago
Director: Joan Ma. Segura
Actors: Anna Moliner i Joan Negrié

ESPECTACLE
OFFTA
Entrada amb reserva: 3 € / Entrada a taquilla: 5 €
Durada: 60 minuts.
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Preu únic: 6 €
Durada: 55 minuts.
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans de la funció al Teatre de Mira-sol

TEATRE i DANSA

Divendres, a les 21 h

9

Teatre de MIRA-SOL

7 i 8 ABRIL

29 ABRIL

“ Folie a deux. Sueños de
un psiquiátrico”,

Skulls Company

de Molière

Un espectacle de dansa ple d’interferències sensorials
en el qual un grup de supervivents expressa les seves
sensacions a través de moviments impactants,
sorprenents i inesperats. Amb un vocabulari animal i
acrobàtic, Iron Skulls presenta una peça que il·lustra la
seva constant recerca d’un nou llenguatge i demostra
les habilitats de cadascun dels seus talentosos
components.

Una de les grans sorpreses de la temporada teatral
barcelonina: un clàssic de clàssics del gran Molière,
en una versió actualitzada i esbojarrada. Un embolic
familiar, amb un joc interpretatiu que trenca les
convencions, on la burla s’adreça als pedants d’avui
dia. Un muntatge intel·ligent, reflexiu, irònic i, sobretot,
molt i molt divertit.

Divendres, a les 21 h
Dissabte, a les 21 h

amb Dommia

TEATRE i DANSA

Una aproximació a la bogeria a través de la mirada dels
interns d’un centre psiquiàtric. Escrita des d’un angle
poètic i realista, ens presenta un guió, de vegades,
hilarant; i d’altres, dramàtic i contundent. Explora el
món de les malalties mentals des d’una perspectiva
respectuosa i propera, i amb sentit de l’humor.

10

Director: Roger Cònsul
Text: Cia Titzina Teatre
Actors: Maria Vancells i Domènech Romera

Entrada amb reserva: 3 € / Entrada a taquilla: 5 €
Durada: 75 minuts.
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Dissabte, a les 21 h

“Sinestèsia”, amb Iron

Coreografia i direcció artística: Iron Skulls Co.
Música: Robot Koch - Threats
Ballarins: Adrián Vega, Diego Garrido, Facundo Martín,
Héctor Plaza, Luís Ángel Muñoz i Moisés G. Gómez

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

Dissabte, a les 21 h

Dissabte, a les 21 h
Diumenge, a les 19 h

6 MAIG

“Les dones sàvies”,

Dramatúrgia: Ricard Farré i Lluís Hansen
Intèrprets: Ricard Farré i Enric Cambray
Producció: Marina Marcos - El Maldà

ESPECTACLE
OFFTA

ESPECTACLE
OFFTA

Preu únic: 10 €
Durada: 50 minuts.
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

Preu únic: 10 €
Durada: 75 minuts.
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

13 i 14 MAIG

“La Rambla de les
Floristes”, de Josep Maria

de Sagarra, amb Mira-sol Teatre

A la Rambla de les Floristes, descrita per Josep Maria
de Sagarra amb molta habilitat, s’hi topen una extensa
galeria de personatges: la dona honesta i bona, la
xafardera, la dominant, la que es deixa enganyar...
Totes acompanyades de l’home educat, el descarat,
l’hipòcrita, l’usurer i el que no té escrúpols…
Direcció: Llorenç Serrahima
Actors: Rosa Sicart, Ricard Mariné, Pere Codó, Pep
Miramunt, Carme Pidevall, Marta Rodriguez, Josep
Castany, Montse Delgado, Marc Marín, Carles Valero,
Núria Ayala, Marta Pàmies, Herman Fernández, Francesc Fonolleda, Mª Carmen Muñoz, Rosa Alabert, Núria
Vinyals, Anna Villar, Esther Ramírez
Entrada amb reserva: 3 € / Entrada a taquilla: 5 €
Durada: 90 minuts.
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

TEATRE i DANSA

Teatre de MIRA-SOL
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CICLE altre-TEATRE

CICLE VERMUT & SWING

Mostra de teatre alternatiu a La Floresta
El mes de maig La Floresta aixeca el teló. Us convidem a
gaudir de l’Altre-Teatre, omplirem el Casino d’un teatre
diferent, provocatiu i divertit

(Ep! A l’abril ens movem de cap de setmana!)

plaça de can quitèria

Un diumenge al mes, porta a la plaça el teu swing i el
farem créixer. Els balladors de Fem Lindy us ajudaran a
aprendre els passos més ballables i seleccionaran els millors temes musicals de forma enllaunada.

Divendres, a les 21 h
CITTÀ/CIUTAT. Autores i directores
Àngels Aymar i Laura Fatini

Recull de monòlegs que tenen com a fil conductor el que
podríem anomenar “la soledat excèntrica”. Les ciutats,
que per definició són indrets on els humans ens instal·lem
a viure de forma estable i seguint unes normes, són també
llocs on les identitats es perden, la integració no sempre és
fàcil i on el moviment constant i el soroll encobreixen les
realitats individuals i difuminen la comunicació.

Almenys un cop al trimestre, podreu ballar amb concerts
en directe!
Estigueu atents perquè quan s’apropi l’estiu canviarem d’horari.
Anoteu dates:

12 MAIG

19 febrer
19 març, música en directe
9 abril
21 maig, música en directe
18 juny, música en directe, horari d’estiu, a les 19 h
16 juliol, horari d’estiu, a les 19 h

Divendres, a les 21 h

Organitza: Fem Lindy

Col·labora: La Vermuteria

HAMLETOLOGIA, de Jessica Walker i la
Compañía Laboratorio Teatro

CICLE IMPROSIONANT II ROUND

Una obra de creació col·lectiva, que s’inspira en la
humanitat de Hamlet per entrar en els personatges,
actors que cerquen la seva alliberació.
Música en viu, papers de diari i un micròfon configuren
un univers atemporal, per aconseguir un espectacle de
gran força interpretativa, ple de sensacions i imatges
colpidores, impregnat d’un gran sentit de l’humor.

El tercer dissabte de mes, a les 19 h
(Ep! A l’abril ens movem de cap de setmana!)

Torna la Lliga Impro de Sant Cugat a la sala annexa
del Casal Torreblanca, organitzada per Tallers de Teatre
Sílvia Servan i amb la col·laboració del MUT – La Cafeta
Gastronòmica.

19 MAIG
Divendres, a les 22 h

Vine a veure com, a partir dels títols que proposeu, els
equips actuen i es deixen la pell per obtenir una plaça per
a la gran final.

Una de les obres més delicioses, esbojarrades i oníriques
de la literatura catalana del segle XX. Un espectacle que
combina les arts visuals, el teatre de text i la música en
directe. A l’escenari, Fèlix Pons i el guitarrista de rock
Jordi Busquets donen vida a la novel·la respectant el text
original, però amb una posada en escena contemporània
que vol destacar la fascinació de Pujols pel somni, la
fantasia, l’humor, la mescla de gèneres i la transgressió.

18 febrer: equip verd vs. equip taronja
18 març: equip vermell vs. equip negre
22 abril: equip blanc vs. equip blau
20 maig: equip lila vs. equip groc
Final: Festa major

LA TARDOR BARCELONINA, adaptació
de l’obra de Francesc Pujols. Cia. Arsènic Art

Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat
Organitza: El Senglar Cultural Col·labora: La Global

Casal Torreblanca

TEATRE i DANSA

TEATRE i DANSA

El tercer diumenge de mes, de 12 a 14 h

Si encara no ho has provat, ara és l’hora!.
Sent la música i no ho podràs evitar.

5 MAIG

12

CASINO LA FLORESTA

Competició per equips de 3 integrants.
Inscripció a la convocatòria enviant un missatge de correu
electrònic a info@tallersdeteatre.org
Entrada gratuïta

Organitza: Tallers de Teatre Silvia Servant
Col·labora: MUT- La cafeta gastronòmica
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Casal Torreblanca

Casal Torreblanca

Casal Torreblanca

17 FEBRER

10 FEBRER

Divendres, a les 22 h

Divendres, a les 23 h

10 MARÇ

Càntut, concert amb Carles Belda i Sanjosex

Zapato y Cordón

Els dos Carles –Carles Sanjosé i Carles Belda– s’han submergit de ple en el cançoner en línia Càntut: cançons i
músiques dels avis, impulsades pel musicòleg Albert Massip, que rastreja la petja del cant de tradició oral a les
comarques de Girona.

Grup de rap que neix de la militància política i l’activisme social a la ciutat de Sant Cugat. Porten lletres i
beats contundents, temes amb humor i sàtira.

Entre aquestes cançons regna la més pura diversitat temàtica: des de cançons de bandolers, com ara
“Serrallonga”, al costat de temes místics com “El divino vull cantar”, fins a històries tan corprenedores com “La
dida”. O diverses cares de l’amor: “El pardal” i “Morir d’amor”. En clau musical, hi conviuen des de passatges
hipnòtics com “Per l’aliment del bon vi” fins a la senzillesa de “La vella filosa” o “El pomeró”.

Miquel Díaz Gómez, Albert Staromiejski i Roger Angerri

Divendres, a les 23 h

Corbs

És un grup neòfit santcugatenc de punkrock, amb un
estil més aviat nord-americà, en català.
Components de Dröpools i el Difunt, fa anys, Jack el
Tuerto.
Jordi Durante (bateria), Jordi Cabrerizo (baix), Rafa
Porras (guitarra) i Jordi Bullich (veu i guitarra)

Premi Teresa Rebull a la producció musical en cultura popular i tradicional
Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Ultra Hot Funk System

Peligro de Vida

Agrupació santcugatenca en què el so més pur dels
anys 70 i la cultura hip-hop dels 90 es troben per
generar una mescla fresca i eixelebrada.

Amb 10 anys d’existència, és una escissió musical del
grup ATO, però marcats per un estil diferent i un hardcore més ràpid, directe i senzill.

Riki Undersdouns i Mr Kumato + convidats

Jordi Muñoz (Bromuro, Perwerther’s Originals),
Pau Blanch (Skamarlans, Infäme) i Isaac Oteros (Muten
Roshi, Murtra).

La Pua en directe - Nit de hip hop

Entrada gratuïta
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MÚSICA

MÚSICA

Carles Sanjosé (veu i guitarres)
Carles Belda (veu i acordió diatònic)
Coloma Bertran (violí)
Jordi Casadesús (guitarra elèctrica, baix, teclats i percussions)

La Pua en directe - Nit de punk - rock - hardcore
Entrada gratuïta
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Casal Torreblanca

Casal Torreblanca

Casino La Floresta

Casa DE CULTURA

7 ABRIL

12 MAIG

2 JUNY

4 JUNY

Divendres, a les 23 h

Divendres, a les 23 h

Divendres, a les 21 h

Diumenge, a les 12.30 h

BelUshi

Xinkilin Swing Band

COOL CLAXON, GROOVE
CONNECTION i NACIÓN
FUNK

Joaquim i Gerard Pinto (baix i bateria), Joan Alegret
(guitarra) i Fernando Rascón (teclat i veus)

Alba Cayuela (veu), Marina Vallet (saxo tenor),
Artur Regada (contrabaix), Claes Magnet (piano)
i Quicu Samsó (bateria)

Cool clàxon, el discjòquei de La Floresta, vol posar
la banda sonora dels nostres moments més salvatges,
ballables, íntims o relaxants. La seva megalomania
li permet barrejar diversos estils i fer-los seus i, el més
important, de tots aquells que l’escolten.
Groove Connection és una banda que repassa
alguns dels temes més “grooveros” de la història de la
música. Des del funk més macarró de James Brown fins a
l’R&B sofisticat d’Anderson Paak. Amb uns músics joves,
apassionats i que et faran vibrar de cap a peus.
Cristina Brugada (veu), Kquimi Saigi (teclats), Arnau
Figueres (bateria) i Rai Benet (baix)

Murdoc

Octavi Coronado Swingtet

Ens porta de viatge per la petita realitat d’un somiador
atrotinat, que vol creure, però no el deixen. Està
obsessionat per la musicalitat de la narrativa i és un
apassionat dels sorolls que retrunyien en el seu cap.

Reuneix cinc músics amb una llarga trajectòria en el
món del jazz, del jazz manouche, el swing i la música
negra. El quintet ha fet ballar el públic en sales i festivals
d’arreu de Catalunya.

Bernie Sànchez (teclats, guitarra i veu), Joan Thelorious
(guitarra i sintetitzador), Ricky Malo (teclats i veu), Oriol
Romaní (baix, teclats i veu ) i Iban Rodríguez (bateria)

Joan Martí (contrabaix), Federico Mazzanti (piano),
Carles Guberna (bateria), Guillem Jubany (guitarra),
Octavi Coronado (veu)

La Pua en directe - Nit de indie - pop - postpunk
Entrada gratuïta
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Neix l’any 2015, amb un repertori de jazz-swing per acompanyar sessions de ball, amb peces dels compositors més
reconeguts, com ara Duke Ellington o Jimmy McHugh.

Nación Funk està entre vosaltres com un ens
col·lectiu sigil·lós i camuflat en les ombres... Ens heu
conegut amb molts noms: Fundación Tony Manero, Los
Fulanos, Chocadelia Internacional, Cardova, Nación Funk
All-Stars, Mantecao i el seu Combo de Rumba Moderna,
Banda Achilifunk, i també haureu escoltat per la ràdio o
la xarxa tants i tants temes en què hem tingut el plaer de
participar-hi. Us hem fet ballar en mil festes i concerts, i
tot ha servit per arribar a aquest moment.

PÍCNIC MUSICAL amb aires
dels Balcans
Enguany volem celebrar aquest esdeveniment tan
popular i divertit amb una festassa a ritme balcànic.
Sens dubte, un dels estils més alegres i festius.
Comptarem amb The Freak Fandango Orchestra, un
grup nascut fa 10 anys a Barcelona, disposat a traslladar
tota la seva energia amb una mescla de folk, polca,
música gitana i, fins i tot, una mica de punk-rock.
En acabar el concert, no us deixarem marxar sense ballar!
Banda Patilla, la fanfàrria més coneguda pels Florestans,
ens farà moure fins que s’us acabi la festa!!

13 h The Freak Fandango Orchestra
14.30 h Banda Patilla, fanfàrria a peu pla
Veniu amb el dinar o gaudiu del nostre servei de bar!

MÚSICA

MÚSICA

Una banda menys transversal del que demanden els
temps, dibuixa paisatges pop sintetitzats, amb major
o menor intensitat, sempre en funció de com sigui de
plujós el dia d’assaig.

La Pua - Nit de funk

Entrada gratuïta - Servei de bar
Acte inclòs al Festival StQBlack 2017

La Pua en directe - Nit de swing
Entrada gratuïta
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Cicle de música al MUT
Cada dijous, a les 21 h

dia 2, MarAla

Cançó, grup vocal i jazz
Paula Giberga (veu i percussió), Clara Fiol (veu, guitarra
i piano), Selma Coll (veu, guitarra, piano i percussió)

Dia 9, TriColor

Fusió clàssica, jazz i flamenco
Leandro Weller (guitarra espanyola),
Marc Menier (guitarra espanyola)

Dia 16, Jordi Ninus

Pop-folk
Jordi Ninus (veu i guitarra acústica), Jimmy Vidal (guitarra
acústica i veu), Alberto González (teclats)

MÚSICA

Dia 23, DUE

Versions pop, rock i reggae
Eva Menéndez (veu), Maria Brau (veu i guitarra)

MARÇ
Dia 2, Dani Claret & Miriam Farré

Clàssica
Dani Claret (violoncel), Miriam Farré (clarinet)

Dia 9, Max Sunyer & Lenka Maresova
Jazz
Lenka Maresova (veu), Max Sunyer (guitarra)

Dia 16, Pablo Guevara

Casal Torreblanca
Dia 27, House & Valley

Versions de soul, pop, jazz i folklore llatinoamericà
Núria Valls (veu), Albert Casanova (guitarra elèctrica)

MAIG
Dia 4, Maio de Sal Quartet

Músiques de Portugal, Cabo Verde i Brasil
Anna Herrero (veu, guitarra, percussions i baix), Leticia
Martín (veu, guitarra i cavaquinho), Yolanda Moreno
(veu i percussions), Maria Soto (veu i percussions)

Música popular de Brasil
Filippo Fanò (piano), Bartolomeo Barenghi (guitarra i
veu), Josema Martin (percussió)

Dia 25, Double Mouth XXL

Vocal jazz-funk livelooping
Alba Cayuela (veu), Dani Pulmón (beatbox, loops)

JUNY
Dia 1, Tina & Joe (StQBlack Conection)

Dia 8, Valentí Querol Trio

Dia 30, Octavi Coronado & Guillem Jubany

Dia 15, One out of two

Dia 6, Gessamí Boada & KQuimi Saigi

Jazz
Jon Robles (saxos), Martín Leiton (contrabaix),
Valentí Querol (bateria i composició)
Pop-soul
Pol Cortés (veu), Dani Hernández (guitarra elèctrica)

Dia 22, Kinsale

Neo folk - odd folk
Irene Talló (veu i guitarra), Raquel Muñoz (veu i guitarra)

Pop-jazz i cançó d’autor
Gessamí Boada (veu), KQuimi Saigi (teclat)

Dia 20, Oriol Saltor

World music
Oriol Saltor (guitarra espanyola)
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“Inside the Chinese Closet”
Direcció: Sophia Luvarà
Nacionalitat: Països Baixos (2015).
Durada: 72 min.
VO en xinès i anglès, subtitulada en català
Un retrat íntim de la lluita de l’Andy i la Cherry per satisfer
les expectatives dels seus pares en una societat xinesa on
l’homosexualitat és inacceptable.

Dia 18, Trio Chorando

Dia 23, Pearson (acústic)

ABRIL

8 febrer

Música d’autor d’arrel meditarrània i clàssica
Núria Valls (veu), María J. Aguilera (guitarra),
Carmen Enjamio (violoncel)

Soul
Tina Masawi (veu), José Antonio Hernández (guitarra
elèctrica)

Swing i jazz
Octavi Coronado (veu), Guillem Jubany (guitarra elèctrica)

Casal Torreblanca

Dia 11, NÚA

Flamenco
Pablo Guevara (guitarra espanyola)
Pop-rock
Ivan Nalváiz (veu i baix elèctric), Marc Nalváiz (veu i
guitarra), Raúl Juan (teclats)

El segon dimecres de mes, a les 20 h

Entrada gratuïta
Propostes: programació.mut@gmail.com
Col·labora: La Pua i JazzEnViu

8 MARÇ

“Niña sombra”
Direcció: Maria Teresa Larraín
Nacionalitat: Xile, Canadà i Costa Rica (2016)
Durada: 75 min.
VO en castellà i anglès, subtitulada en català

AUDIOVISUALS

Febrer

Cicle El Documental del mes

La cineasta Maria Teresa Larraín comença a perdre la
vista. La notícia de la mort de la seva mare fa que torni
al Xile natal, caminant pels carrers de Santiago, coneix un
món diferent que la inspira: el dels venedors ambulants
cecs de La Alameda, la principal avinguda de la ciutat.

Dates dels propers documentals
12 abril
10 maig
Entrada gratuïta

Una proposta de Paral·lel 40

14 juny
12 juliol

Consulteu la programació a centresculturals.santcugat.cat

19

Cicle de conferències al xalet negre

XALET NEGRE

Els dimecres, a les 18 h

Cicle “Històries de la Història”

8 de febrer

8 de març

“Com entenem l’autoritat en el present”
Conferenciant: Edgar Straehle, doctor en
Filosofia

CONFERÈNCIES

Contínuament es parla que patim una crisi d’autoritat, però, molt sovint no sabem amb precisió què significa la paraula autoritat. Què comporta l’anomenada
“crisi d’autoritat?” Té sentit conserva-la en un context
democràtic?

22 de febrer

“Estètica: els camins de la sensibilitat”
Conferenciant: David Gràcia, doctor en
Filosofia
En la nostra tradició cultural, s’entén que l’Estètica és
un camp de saber, orientat a la bellesa i als fonaments
filosòfics de l’art, i sorgeix com a disciplina filosòfica a
mitjan segle XVIII. Ens serveixen les seves característiques per pensar les formes actuals de les arts?

“La Revolució anglesa de 1642”
Conferenciant: Àngel Casals, professor
d’Història Moderna de la Universitat de
Barcelona
La revolució va triomfar a Anglaterra: es va passar
d’una monarquia amb tocs absolutistes a una
república controlada per una dictadura militar.
Alguns historiadors l’han vista com un precedent
de la llibertat i altres, com una simple guerra civil
que va decapitar un rei.

22 de març

“La revolució i la independència dels Estats
Units (1776)”
Conferenciant: Àngel Casals, professor
d’Història Moderna de la Universitat de
Barcelona
Va ser al segle XVIII quan va néixer el primer estat
occidental fora d’Europa. La independència dels
Estats Units va ser la concreció de moltes idees que
els filòsofs europeus havien anat bastint des del
segle XVII. Com va influir a Europa l’aparició dels
Estats Units?

19 d’abril

“El desastre del 98”
Conferenciant: Manel López, doctor en Història i professor
L’any 1898, Cuba, Filipines i Puerto Rico deixaven
de ser territoris de l’Imperi espanyol. L’emancipació
d’aquestes colònies certifica l’enfonsament d’Espanya en la política internacional i l’inici d’una crisi interior que s’allargaria durant dècades i que va significar
l’entrada en escena del regeneracionisme.

3 de maig

“La revolució russa de 1917, cent anys
després”
Conferenciant: Manel López, doctor en Història i professor
La revolució russa de 1917 ha estat un dels
esdeveniments que més profundament va marcar
el segle XX: pel seu caràcter de revolució obrera, per
l’enfonsament del vell imperi tsarista i per l’impacte
que va tenir arreu del món. Aquesta revolució és un
dels grans punts d’inflexió del segle XX.

Cicle “El misteri de la naturalesa
humana”
17 de maig

“El cor”
Conferenciant: Asunción Cladellas, doctora
en Medicina
Del cor, en coneixem la vida i que després li tocarà
mantenir-nos durant tots els anys de la nostra existència. Els egipcis ja tenien clara la seva importància
i, amb el temps, hem anat descobrint el seu funcionament i la seva anatomia, així com els atributs que li
hem atorgat per expressar l’alegria, la tristesa...

31 de maig

“Els misteris del cervell humà”
Conferenciant: Francesc Lozano, doctor en
Biologia i professor d’ESADE
Si una cosa ens ha fet diferents de la resta de les espècies és el nostre cervell. Com a producte de l’evolució,
està format per la superposició de capes aparentment
contradictòries entre si. És aquesta la font dels conflictes humans? No obstant això, el seu potencial és
immens i pràcticament desconegut encara.

CONFERÈNCIES

Cicle “Parlem de Filosofia”

5 d’abril

“1848: La gran onada democràtica
europea”
Conferenciant: Àngel Casals, professor
d’Història Moderna de la Universitat de
Barcelona
Durant la primera meitat del segle XIX a Europa,
convivien en tensió les darreres supervivències de
l’absolutisme i els règims tímidament liberals, que
miraven de frenar les reivindicacions de la nova
classe obrera i dels nacionalismes que lluitaven per
una major igualtat i llibertat.

20

Entrada gratuïta
Organitza: Associació Cultural de Sant Cugat

21

Cicle de conferències Cosmos i Vida

CONFERÈNCIES

Museu del Monestir, a les 20 h

Dijous 19 de gener

Conferència: “La física quàntica i l’estalvi energètic en els ordinadors i les
comunicacions”, amb el Dr. Jordi Sort
Dijous 26 de geneR

Conferència: “Història de les atmosferes
terrestres: astrofísica, geologia i vida”,
amb el Dr. David Jou
Dimarts 31 de gener

Conferència: “Matèria i energia fosca:
què són i com mirem d’establir la seva
existència” , amb el Dr. Enrique Fernández
Dijous 9 de febrer

Conferència: “Planetes del sistema solar:
origen, evolució i zones d’habitabilitat
planetària”, amb el Dr. Ignasi Casanova
Dijous 16 de febrer

Conferència: “Ones gravitacionals”, amb
el Dr. Carlos Sopuerta
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Plaça de l’Om, 1, 08172 Sant Cugat

Dijous 23 de febrer

Dijous 6 d’abril

Dimarts 28 de febrer

Dijous 20 d’abril

Conferència: “Què hi ha de nou a la física de partícules?”, amb el Dr. Matteo
Cavalli-Sforza
Conferència: “Per a què serveix
l’astronomia?”, amb el Dr. Josep Manel
Carrasco
Dijous 9 de març

Conferència: “Astrobiologia i vida”,
amb el Dr. Andrea Butturini
Dijous 16 de març

Cinefòrum: “Gravity”, amb la Dra. Sònia
Fernández-Vidal
Dijous 23 de març

Conferència: “Radioastronomia i astroquímica: desxifrant els orígens del Sistema Solar”, amb la Dra. Gemma Busquet

Conferència: “Forats negres i ones gravitatòries: la foscor sonora de l’univers”,
amb el Dr. Roberto Emparan

Conferència: “Històries de meteorits o
els meteorits a la història”, amb el
Dr. Jordi Llorca
Dijous 4 de maig

Conferència: “Estratègies fisicoquímiques de la vida”, amb el Dr. David Jou
Dijous 11 de maig

Conferència: “Lise Meitner, una física
que no va perdre mai la seva humanitat
vida”, amb el Dr. Xavier Roqué
Dijous 18 de maig

Dijous 25 de maig

Conferència: “La tenacitat de la vida: els
ambients extrems i les seves implicacions
en l’astrobiologia”, amb el Dr. Jordi
Urmeneta
Dijous 1 de juny

Conferència: “Exoplanetes i la possibilitat
de vida extraterrestre”, amb el
Dr. Xavier Luri

CONFERÈNCIES

Museu deL MONESTIR

Dijous 15 de juny

Conferència: “La religió dels inuit, entre el
xamanisme i el cristianisme”, amb el
Dr. Francesc Bailón
Dijous 22 de juny

Conferència: “Els plasmes: gasos ionitzats,
al laboratori i a l’espai”, amb el
Dr. Joan Esteve Pujol

Conferència: “Cap on es mou la Via
Làctia?”, amb la Dra. Carme Jordi

Dijous 30 de març

Conferència: “Recerca d’exoplanetes”,
amb el Dr. Ignasi Ribas
Entrada gratuïta
Organitza: Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix
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Del 15 de maig al 30 de juliol

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

FINS AL 5 de MARç

CENTRE d’ART MARISTANY

Del 9 de març al 6 de maig

“Carles Taché. Compromís amb la
contemporaneïtat”

“Immersos en les dades. (Una) adaptació
de l’exposició ‘Big Bang Data’ del CCCB”

Amb obres d’Eduardo Arroyo, Jordi Benito, Joan Brossa,
Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano, Alberto García-Alix, Michael Joo, Ramon Masats, Pablo Palazuelo,
Cornelia Parker, Bosco Sodi, Antoni Tàpies i Keith Tyson.

“Immersos en les dades” explora l’emergència de la
base de dades com a marc de pensament cultural
i polític i els efectes de la dadificació del món, un
procés tan determinant al segle XXI com ho va ser
l’electrificació al segle XIX. Exposició itinerant del
Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i la coproducció
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB).

“Discovery Loop. Mostra internacional de
videocreació contemporània”
El Premi LOOP DISCOVER neix amb l’objectiu de
donar suport i reconèixer la recent producció de
vídeos i films d’artistes internacionals, a través
d’una convocatòria oberta i gratuïta a la comunitat
artística. Estrella Damm ha donat suport a aquesta
iniciativa.

Del 15 de juny al 26 de juliol
Casa de Cultura

“Marigot”

Marigot era un gran artista que va viure a La Floresta i
que ens va deixar l’any 2015. Un artista discret quant
a manifestacions públiques, però amb una gran obra
per descobrir. Es mostrarà la seva obra en dos espais
diferenciats: l’ofici i virtuosisme de l’artista en el dibuix
i la il·lustració, a la sala d’exposicions de la Casa de
Cultura de Sant Cugat; i la seva personalíssima obra
pictòrica, a la Sala Capitular del Claustre del Monestir.
Comissari: Rafael Centelles, FIRART.

Del 12 al 17 de juny

Residència creativa de Jordi Lara

al terrat del Centre d’Art Maristany, amb “RETRATS
AL NATURAL”: l’autor traçarà en poques paraules el
retrat literari dels que vulguin acostar-se.

“On és la performance?”

Una exposició expandida en el temps
Neix d’una pregunta que es va fer una de les usuàries
més recurrents del centre. Un cicle amb principi i sense
final on s’aniran programant artistes que treballin la
performance des de diferents perspectives.
Dissabte 21 de gener, a les 19 h, Daniel Moreno
Dissabte 18 de març, a les 19 h, Eulàlia Rovira
Dissabte 20 de maig, a les 19 h, Estel Boada
Dimecres 19 de juliol, a les 22 h, Anna Dot

Del 10 al 17 de maig

La ciutat

Projecte de col·laboració amb els alumnes de l’Escola Avenç

Convocatòries d’art i exposicions
centresculturals.santcugat.cat

Proposta de videocreació dels alumnes de l’escola
Avenç, sota la tutoria de Joana Llauradó i Farrés. Els
alumnes s’endinsen en un projecte de videocreació
on ells mateixos fan de creadors, editors, comissaris i
dinamitzadors de les propostes presentades.

Activitats vinculades a l’exposició:
Dijous 22 de juny, a les 19 h. Xerrada a càrrec d’Eduard
Jener, crític cultural i amic personal de l’artista
Dijous 13 de juliol, a les 19 h. Taula rodona sobre la
figura de l’artista
Organitza: Firart

Del 18 de maig a l’11 de juny de 2017

Altres exposicions a la Casa de Cultura

“Jordi Lara. Literatura expandida”
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Casa de cultura

El Centre d’Art Maristany s’incorpora al Festival Loop
Barcelona 2017 de videocreació gràcies a Jordi Lara.
Tot i que és més conegut pel seu vessant literari i musical, té una producció audiovisual d’una qualitat excepcional. Aquesta vegada, presentarem una selecció
d’audiovisuals, que es poden resumir en aquesta dita
del mateix Lara: “la vida com una gamberrada creativa”.

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

EXPOSICIONS

“30è aniversari de la Unió Esportiva Sant Cugat”
Del 6 al 29 d’abril 2017
“Mostra anual de treballs d’alumnes de Triangle”
Maig de 2017
Amb el suport: Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
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ACTIVITATS
Documental “Danger! Cornelia Parker”

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

A través d’una personalíssima combinació d’al·lusions
visuals i verbals, el treball de l’artista britànica Cornelia
Parker evoca metàfores culturals i associacions personals que permeten a l’espectador ser testimoni de la
transformació dels objectes més ordinaris en quelcom
extraordinari. Durada: 1 h aprox.
Activitat vinculada a l’exposició “Carles Taché.
Compromís amb la contemporaneïtat”

Dissabte 25 de març, d’11 a 14 h

Taller literari, a càrrec de Dolors Renau
Manen
Partint de fotografies sobre el barri, realitzades per
Tino Rúbio, es realitzarà un exercici literari que pugui
vincular aquestes imatges, de les quals s’exposaran
posteriorment els resultats en gran format a la plaça
Barcelona.
Organitza: Associació Veïnal Centre - Estació.

Dijous 20 d’abril, a les 19.30 h

Xerrada conversa amb Antoni Llena
Antoni Llena (Barcelona, 1942) és un dels artistes catalans vius més importants que treballa en diferents
camps de l’activitat artística. El fil conductor de la seva
trajectòria està dins el món de les idees i els conceptes,
buscant sempre un punt d’atemporalitat i equilibri

Activitats relacionades amb l’exposició
“Immersos en les dades”
Dimarts 28 de març, d’11 a 12.30 h

(Re)cerques a google estudi
Visita dinamitzada i taller experimental
per a persones de més de 55 anys
Hem observat que la gent gran acostuma a fer
cerques a Google, per tant, ens sembla important
entendre com funciona aquest cercador i adonarnos que totes les nostres cerques són també font de
dades per a la gran companyia.

Dimecres 29 de març, a les 19.30 h

“Què és el Big Data?”
Conferència a càrrec de José Luís de
Vicente, comissari de l’exposició
José Luís de Vicente és comissari, escriptor i
investigador especialitzat en l’anàlisi dels espais
culturals existents entre la tecnologia, la innovació
social, l’art i el disseny.

Dissabte 1 d’abril, de 10 a 14 h

Dijous 9 de febrer, a les 19.30 h

“Cryptoparty”
Taller sobre privadesa i protecció de
dades personals a Internet

Taller “Cause you know sometimes words
have two meanings”. Formes de mediatització sociocultural, a càrrec de Daniel
Gasol, artista
La societat actual es troba en un entorn mediatitzat.
En aquest taller veurem exemples de com, des de l’art
les imatges, poden agafar significats amagats i no evidents.

Dijous 25 de maig, a les 19.30 h

Xerrada “Conduir de nit”, a càrrec de Jordi Lara
Una conversa amb Jordi Lara amb motiu de la seva
exposició “Literatura expandida” d’obres audiovisuals,
presentades pel Centre d’Art Maristany al Festival
Loop Barcelona 2017.

Dimecres 31 de maig, a les 19.30 h

A càrrec de Jordi Iparraguirre, vicedegà d’Internet
del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i membre del Capítol Català de la Internet
Society
Et cal una cryptoparty? Fes aquest test i ho sabràs:
test.cryptoparty.cat
Un món de dades. Visites dinamitzades per a grups
escolars.
Cal concertar dia i hora al tel. 93 165 85 89 o a
maristany@santcugat.cat

Dissabte 29 d’abril, de 18 a 20 h

“In-Situ”

Visita dinamitzada i taller experimental per a
adults (a partir de 16 anys).
Tots generem dades des del dispositiu mòbil, a
través dels sensors, de les xarxes socials, de fotografies i vídeos digitals, de registres de les transaccions
de compra i del senyal GPS.
Per a la realització d’aquest taller, és necessari que
els participants tinguin un dispositiu mòbil (telèfon
intel·ligent) amb connexió a Internet.

Activitats Fescamp: art, comunitat
i sostenibilitat
Activitats per a tots els públics, caminades i tallers
artístics sobre la sostenibilitat i el medi ambient,
desenvolupades amb la col·laboració de diverses
entitats locals. FesCamp ofereix una activitat
quinzenalment oberta i gratuïta, que s’organitza
juntament amb el grup d’artistes que actualment
estan desenvolupant un projecte durant aquesta
edició 2016-2017.
Anoteu dates: 21 de gener, 4 de febrer, 18 de febrer, 4 de març, 18 de març, 1 d’abril, 22 d’abril
i 6 de maig. El 26, 27 i 28 de maig, a la plaça
Barcelona, III Jornada Fescamp: art, comunitat
i sostenibilitat.
Activitats, caminades, construcció i tallers artístics
sobre la sostenibilitat, i presentació dels
projectes desenvolupats durant el curs 2016-2017.

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Dijous 2 de febrer, a les 19.30 h

CENTRE d’ART MARISTANY

www.fescamp.cat
Col·labora: Sorea

Xerrada “Literatura expandida”
a càrrec de Jorge Carrión
Dissabte 10 de juny, a les 19 h
Dimarts 14 de febrer, a les 19.30 h

Cafè tertúlia, amb Carles Taché, galerista, i
Santi Moix, artista
26

Una conversa entre galerista i artista on els assistents
també podrem afegir la nostra visió.

Projecció de la pel·lícula “Ventre blanc”
Dir. Jordi Lara
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Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

LES PLANES

Diumenge, a les 12 h

Diumenge, a les 12 h

Diumenge, a les 12 h

Diumenge, a les 12 h

23 ABRIL

“Dins la panxa del llop”, “ALONE Història d’un
amb la Cia. de Paper
nàufrag”, amb la Cia. Sebas

“SARAU DE SANT JORDI”,

Els Waka Waka són dos personatges aventurers, amb el
cap ple de pardals. Viatgen pertot el món amb una maleta plena d’objectes màgics i sorpreses. Un espectacle
de màgia i clown per a tots els públics.

És hora de dinar, i cadascú s’espavila com pot per omplir la panxa. No s’hi val a badar. Un seguit d’accidents,
malentesos i enganys fan que fins i tot els animals més
espavilats acabin a la panxa d’algun company de fatigues. Dins la panxa del llop és un espectacle de paper
que ens transporta als boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la cadena alimentària amb un toc d’humor i molta música. Cançons originals i fetes a mida que teixeixen un relat sorprenent
i divertit, il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró. Obriu bé els ulls i pareu les orelles!

Una animació gegant, amb drac i tot!
Una història sobre un drac ben peculiar, molt
relacionat amb el de Sant Jordi. Una rondalla hilarant
que ens explica “la veritable història del Drac de Sant
Jordi”.
Sarau és una afirmació contundent a la voluntat
d’ampliar el nostre repertori de caire popular. Tocarà
cantar, ballar, saltar i riure i fer-la sonar!

Idea, creació i direcció: Joana Reihn i Miquel Crespi

PÚBLIC FAMILIAR

2 ABRIL

“ELS WAKA WAKA”,
amb la Cia. 54bis
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19 MARÇ

ESPECTACLE
OFFTA
Recomanat: + de 3 anys
Entrada amb reserva: 4 € / Entrada a taquilla: 6 €
Durada: 60 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Recomanat: + de 3 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 45 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

Tempesta, onades, llamps, vent... un gran paquet que
sura enmig del no-res. Un home que s’enfila i, a ulls dels
espectadors, on abans hi havia mar, apareix una illa:
comença l’espectacle.
Alone és el viatge físic i emocional d’un personatge
que arriba a una illa deserta després de sobreviure a un
naufragi.
Una al·legoria a la soledat i una recerca per fer front a
les nostres pors, amb circ i teatre gestual.

amb Rah-mon Roma

ESPECTACLE
OFFTA
Recomanat: + de 6 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 55 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

Entrada gratuïta
Espai Pere Grau, Pistes Esportives

PÚBLIC FAMILIAR

19 FEBRER
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Casal Torreblanca

CENTRE d’ART MARISTANY

Casal Torreblanca

Casa Cultura

Dissabte, a les 11 h

Dissabte 8 d’abril, a les 12 h
Dissabte 6 de maig, a les 18 h

Dissabte, a les 11 h

Dissabte,a les 11 h

“Nosaltres, al ciberespai”

“El color dels estels”,
amb Explora 360

“Passejada virtual pel
Sistema Solar”

“Astronomia per a
infants” i “El joc de l’oca
ASTRONÒMICA”, amb Jordi
Medina

PÚBLIC FAMILIAR

TALLERS INFANTILS
Astronomia per a infants. Amb l’ajuda d’unes maquetes a escala de la Terra i la Lluna, del Sol i dels planetes,
es tractaran conceptes bàsics: el dia i la nit, les estacions
de l’any, les fases de la Lluna, els eclipsis, les dimensions
i distàncies del planetes del Sistema Solar.
Recomanat: 6 a 8 anys
El Joc de l’Oca astronòmica. És un joc de preguntes
i respostes en equip. A partir d’un taulell amb
fotografies d’astronomia caldrà respondre la pregunta
que es planteja en cada casella. Aquestes seran
de quatre temàtiques diferents: “constel·lacions”,
“planetes”, “estrelles, galàxies i nebuloses” i “fenòmens
astronòmics”.
Recomanat: 9 a 11 anys
Entrada gratuïta
Reserves a astronomia-junta@astronomia.cat
Organitza: Associació Astronòmica Sant CugatValldoreix

8 ABRIL i 6 MAIG

amb La mandarina de Newton
TALLER FAMILIAR
Actualment, el nostre món és un món de dades.
Què vol dir això?
Com es generen les dades?
Què són ben bé les dades?
Què passa a les xarxes socials?
Les dades poden donar-nos coneixement?
Com?
A qui més donen informació o coneixement?
¿Com funcionen les xarxes socials, com per exemple
Facebook?...

20 MAIG

TALLER INFANTIL
Taller familiar on descobrirem els colors dels Estels del
nostre Cel. Experimentarem amb la Llum blanca i ens
endinsarem en el món de les Estrelles i els seus Colors,
Com Són? Descobrirem que les Estrelles emeten llum
de diferents Colors i les veiem d’un color o un altre.

AUDIOVISUAL
Què és el sistema solar? Què el forma?
Acompanyeu-nos a aquesta passejada virtual per
descobrir-los i apropar-nos-hi una mica.
Durada: 90 minuts
Recomanat: 9 a 12 anys

Casal Torreblanca

“El follet de les estrelles”

3 JUNY

“Dibuixem els estels i
les constel·lacions”,
amb Explora 360

Inscripcions al tel. 93 165 85 89 o a
maristany@santcugat.cat

a càrrec de Jordi Medina

Reserves a astronomia-junta@astronomia.cat

Dissabte, a les 11 h

Recomanat: 6 a 16 anys
Entrada gratuïta

8 JULIOL

TALLER INFANTIL
A ull nu es poden veure centenars d’estrelles. Si estiguéssiu
completament a les fosques, sense cap llum que us molestés,
ni tan sols la de la Lluna, n’arribaríeu a veure 3.500, però
com que això poques vegades passa, normalment ens hem
de conformar amb veure’n unes 300.

a càrrec de Jordi Medina
AUDIOVISUAL

Conte original d´en Jordi Medina pensat per a mostrar,
de manera didàctica, diferents aspectes relacionats
amb l´espai.
L´Èric i el seu pare han sortit a observar el cel amb el
telescopi quan, de sobte, un fet extraordinari els portarà
a fer un viatge per l´espai en el que l´Èric apendrà
moltes coses reacionades amb l´astronomia. La terra, la
lluna, el sol, el sistema solar, els satèl·lits...tot explicat e
forma entenedora i planera.

PÚBLIC FAMILIAR

11 MARÇ

Durada: 60 minuts
Recomanat: 3 a 8 anys

Reserves a astronomia-junta@astronomia.cat
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Centres Culturals

C. Castellví, 8
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 589 13 82
casadecultura@santcugat.cat

Pl. del Coll, 4
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 603 05 29
xaletnegre@santcugat.cat

Av. Pla del Vinyet, 81-85
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 544 19 65
casaltorreblanca@santcugat.cat

C. Casino, 27
08198 La Floresta, Sant Cugat
Telèfon: 93 583 81 43
casinolafloresta@santcugat.cat

Pl. del Coll de la Creu d’en Blau, 7
08196 Les Planes, Sant Cugat
Telèfon: 93 675 51 05
casallesplanes@santcugat.cat

C. Mallorca, 42
08195 Mira-sol, Sant Cugat
Telèfon: 93 589 20 18
casalmirasol@santcugat.cat

C. Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 165 85 89
maristany@santcugat.cat
centredartmaristany.wordpress.com

Carrer de Villà, 68, 08173
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
Telf: 93 565 70 82

Instagram - @centresculturals
Twitter - @centrescultura

Més informació a: centresculturals.santcugat.cat
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