Programació cultural
Febrer - juliol 2018

Xarxa de Centres Culturals
Teatre · dansa · Música · audiovisuals · conferències
exposicions · arts visuals · activitats · públic familiar

Cultura

ÍNDEX TEMÀTIC

Venda i reserva d’entrades

Reserva on-line a
centresculturals.santcugat.cat i
aconsegueix descomptes.
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11 -15

Públic FAMILIAR

16 -17

Conferències

18 -20

Audiovisuals
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Rebràs la confirmació i tota la informació
via correu electrònic.

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

Teatre i dansA

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

ESPECTACLE
OFFTA
Aquestes entrades cal comprar-les
anticipadament a través del web
centresculturals.santcugat.cat o tasantcugat.cat

Per qualsevol consulta referent
a les entrades 93 589 13 82

Es poden fer reserves fins al divendres a les 15 h.
Si l’espectacle està programat entre setmana, es podran reservar les entrades fins a
les 15 h del mateix dia de la funció.
Màxim 6 entrades per persona i/o correu electrònic enviat.
Els infants de 0-3 anys no han de pagar entrada, sempre que no ocupin seient o que
l’espectacle no estigui especialment programat per a aquesta franja d’edat.

Exposicions i arts visuals

22 -26

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

10 i 11 MARÇ

16 MARÇ

A mi no em diguis amor, amb Mira-sol Teatre

Dones d’aigua, amb la Cia. Pedres a les butxaques

Les famílies han estat prohibides i les poques que queden han d’anar a viure als pàrquings. En
Jaume i la Mari creuen que l’amor ho pot tot, fins i tot mantenir unida la família davant l’adversitat. Però... i els altres membres de la família? ¿Com es prendran haver de viure en un pàrquing per
l’obsessió dels pares amb l’amor? L’avi torracollons, el fill adolescent i la filla addicta al sexe no els
ho posaran fàcil i lluitaran perquè en Jaume i la Mari se separin. Però l’amor ho pot tot. O no?
A mi no em diguis amor, una comèdia sobre la tragèdia de creure en l’amor en els temps que
corren.

Dones d’aigua és un projecte de dansa, teatre i música, concebut arran de reflexionar sobre la
figura de dones artistes que han decidit posar voluntàriament fi a la seva vida.
Partint de l’obra Les ones, de Virginia Woolf, s’entrellaça el text poètic amb una sèrie de peces de
dansa-teatre que exploren diverses figures femenines relacionades amb l’aigua: des de la sirena,
les nereides o la medusa, fins a Ofèlia i Lady Shallot, per acabar amb la figura de la mateixa Virginia Woolf.
Dones d’aigua posa en escena la tensió entre l’impuls de crear artísticament i les limitacions amb
què es troba l’artista: la bellesa de la naturalesa i la lletjor de la violència; l’aigua com a font de
vida alhora que com a causa de mort.
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Divendres, a les 21 h

Autora: Marta Buchaca
Direcció: Josep Sala
Intèrprets: Pere Pastor, Marta Pàmies, Núria Ayala, Pep Miramunt, Ricard Mariné, Alba León,
Marc Marín, Pol Campoy i Rosa Sicart

No recomanada a menors de 13 anys
Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 1 h i 30 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Creació i dramatúrgia: Laura Patricio
Coreografia, escenografia i intèrprets: Laia Llorca, Laura Patricio i Ariadna Puig
Música: Amy Beach i cançons de folklore tradicional
Amb accessibilitat per a persones amb discapacitats sensorials.

Espectacle seleccionat
a la convocatòria
d’agents locals

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 1 hora
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Espectacle seleccionat
a la convocatòria
d’agents locals

TEATRE i DANSA

TEATRE i DANSA

Dissabte i diumenge, a les 21 h i a les 19 h
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Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

7 ABRIL

13 ABRIL

22 ABRIL

Dissabte, a les 21 h

Divendres, a les 21 h

Diumenge, a les 19 h

LA INESTABLE,
amb la Cia. Sutottos

Mares, filles i fills,
amb Magma 2011

BE GOD IS, amb la Cia. Espai Dual

Una taca d’humitat, una trucada de telèfon,
un llençol, qualsevol cosa pot donar corda a la
paranoia d’aquests dos personatges. Ells són
dos tipus comuns, però que no poden ocultar
les seves fòbies, que són moltes i semblen estar
guaitant-los en cada racó de la vida quotidiana.

Mares, filles i fills és una comèdia amb pinzellades
de dramatisme, que ens apropa a les relacions
que mantenen quatre joves adolescents amb els
pares. L’obra es compon d’una sèrie d’actes encadenats, en els quals es mostren els pensaments
i sentiments de ràbia que els joves comparteixen
quan se sinceren parlant dels seus progenitors i
enfrontant-se sobretot amb les mares.

Direcció i dramatúrgia: Andrés Caminos i
Gadiel Sztryk
Intèrprets: Andrés Caminos i Gadiel Sztryk
Producció: Bienal de Arte Joven de Buenos Aires i
Sutottos

Direcció: Joaquim Castelló
Intèrprets: Maria Calders, Anna Climent, Gabriel
Bejarano, Albert Mañosa, Marta Mundo, Mari
Carmen Muñoz, Maite Cusidó, Isabel Valbuena i
Carmen Ballesteros

ESPECTACLE
OFFTA
Programació Internacional

Espectacle seleccionat
a la convocatòria
d’agents locals

Preu únic: 10 €
Durada: 1 hora i 15 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 1 hora i 30 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Un divertidíssim xou que combina música, humor i teatre gestual. Aquest espectacle delirant i
addictiu crea un ambient de gran complicitat amb el públic al qual les preguntes passen a un
segon terme i el joc del “tot s’hi val” domina l’escena.
És així com es van esdevenint diferents números on els tres personatges muts, interactuen en gags
i petites històries, sempre amb música en directe de fons i amb una proposta escènica propera a la
sala de cabaret.
Direcció: Espai Dual
Intèrprets: Biel Juanet Sanagustin, Oriol Pla i Marc Sastre
Producció: Espai Dual

Preu únic: 10 €
Durada: 50 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

ESPECTACLE
OFFTA

TEATRE i DANSA

TEATRE i DANSA
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Teatre de MIRA-SOL

7

CICLE altre-TEATRE

Teatre de MIRA-SOL

13 MAIG

II 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.

PÍNDOLES, microteatre fora del teatre
Píndoles juga amb l’espai, apostant pel teatre fora del teatre, on la proximitat del públic amb els
actors augmenta l’experiència teatral en intensitat, a la vegada que la fa única.

NOTÍCIES DEL FUTUR

La neboda del futur ve a fer una visita al seu oncle i li explica totes les coses horribles que passaran
si no segueix les seves instruccions. Té poc temps. Només hi ha una persona culpable del destí fatal
i ha de sacrificar-la.

TEATRE i DANSA

Dramatúrgia i direcció: Lara Díez
Actors: Lara Díez i Ivan Padilla

REFUGIS

Camp de refugiats d’Idomeni, Grècia. Milers de persones esperen per creuar la frontera amb
Macedònia, que fa setmanes que és tancada. La Laura, una jove voluntària, reparteix roba i mantes
entre els refugiats sense imaginar-se que avui rebrà una visita inesperada.

11 MAIG
Divendres, a les 21 h

Solo creo en el fuego,
amb Cia. Los prometidos
“Cuenta la relación entre los escritores Anaïs Nin y
Henry Miller inspirándose en sus textos (los diarios de
ella, las novelas de él y la correspondencia de ambos)
para hacerlos colapsar con la autobiografía, los
sueños y complejos de Ángela y Carlos, los creadores
de la obra, en un juego de espejos metateatral que
investiga dónde están los límites entre arte y vida.”

Dramatúrgia i direcció: Helena Codorniu
Actrius: Padi Padilla i Anna Prats Juanpera

18 MAIG

R.I.P (rest in pis)

Divendres, a les 21 h

¿Quants cops hem llegit el que hi ha escrit a les portes i a les parets dels lavabos per passar
l’estona? ¿Quantes relacions hauran començat o hauran acabat dins d’un lavabo? ¿Quants cops
ens hem hagut d’aguantar la pixera per no enfrontar-nos a un WC infecte? La Laia i l’Agnès es
troben enmig del no-res, en un lavabo deixat i tronat de benzinera, disposades a encarar un viatge
que significarà un punt i apart a les seves vides.
Dramatúrgia i direcció: Sílvia Navarro
Actrius: Ariadna Fígols i Núria Rocamora

TEATRE i DANSA

Diumenge, a les 19 h

Preu únic: 10 €
Durada: 1 hora i 20 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

CASINO LA FLORESTA

Límits, amb Ferran Orobitg/Fadunito
Límits s’inspira en el conte “L’elefant encadenat”
de Jorge Bucay, plantejada com a metàfora dels
marcs mentals que de tant sentir-los, a casa, a
l’escola o dels amics acaben sent acceptats i ens
impedeixen créixer.
En l’espectacle, s’hi troben el teatre físic, el circ, la
música o la manipulació d’objectes.

ESPECTACLE
OFFTA

25 MAIG
Divendres, a les 21 h

Va com va

Un homenatge a la cultura valenciana a través
de les paraules de Vicent Andrés Estellés i les
cançons d’Ovidi Montllor. Un viatge que s‘articula
a través de la relació d‘una àvia i la seva néta. La
reivindicació d‘un llegat que avui més que mai ens
cal cuidar enmig d‘un món que camina aliè als
ritmes de la terra que ens va veure nàixer.
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Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat
Una proposta de El Senglar Cultural Hi col·labora: La Global

Entrada gratuïta
Aforament limitat
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CICLE VERMUT & SWING

PLAÇA DE CAN QUITÈRIA

El tercer diumenge de mes, de 12 a 14.30 h
Juny i juliol, en horari d’estiu, a partir de les 19 h

Casa de cultura

3 JUNY

Diumenge, a les 12.30 h

PÍCNIC MUSICAL
Vine a ballar swing a la plaça!
Segur que sou pocs els qui encara no ho heu provat.
Ara és l’hora!

Reserveu-vos la data per poder gaudir d’aquest esdeveniment que ja és tota una tradició a la ciutat!
Donarem la benvinguda al mes de juny, a la caloreta i al final de curs a ritmes refrescants i balsàmics.
Podeu venir amb el dinar preparat de casa o bé comptar amb el nostre servei de bar, que us deleitarà
amb alguns plats ben bons.
I com cada any no faltarà el vermutet, aquest el convida la Casa de Cultura!

Anoteu les dates:

18 de febrer, música en directe
18 de març, música en directe
15 d’abril
20 de maig, música en directe
17 de juny, música en directe
15 de juliol

Entrada gratuïta
Per a més informació consulteu a centresculturals.santcugat.cat

Una proposta de Fem Lindy

IMPROSIONANT III Round

casaL Torreblanca

MÚSICA

TEATRE i DANSA

La plaça de Can Quitèria s’omple de swing per quart
any consecutiu!
Si sou novells, no patiu, els balladors de Fem Lindy us
ensenyaran els passos més ballables i seleccionaran els
millors temes musicals i, com a mínim, un cop al trimestre
podreu gaudir ballant amb música en directe.

Dissabtes de maig i juny, a les 19 h

TORNA L’IMPROSIONANT! La Lliga d’impro de
Sant Cugat, espectacles 100% improvisats a partir
dels títols del públic. Fes-te supporter dels grocs,
dels negres, dels liles o taronges... i vota al millor
equip! Qui es classificarà per a la gran final de Festa
Major?
5 de maig, EQUIP BLAU vs EQUIP TARONJA
19 de maig, EQUIP BLANC vs EQUIP VERMELL
2 de juny, EQUIP LILA vs EQUIP NEGRE
16 de juny, EQUIP VERD vs EQUIP GROC
Festa Major LA GRAN FINAL
Més informació: info@tallersdeteatre.org
Espectacle amb taquilla inversa
Una proposta de Tallers de Teatre Sílvia Servan
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La Pua en directe

Casal torreblanca
Entrada gratuïta
Aforament limitat

Divendres a les 23 h
2 DE FEBRER

9 DE MARÇ

13 ABRIL

11 MAIG

KONFUSIÓ BAND

ASTRALIA

BENGALAH

Jazz, bossa nova, funk…

Post-rock, ambient-rock

PERE MARTÍNEZ & MAX
VILLAVECCHIA

Estàndards de jazz, bossa nova, swing, blues, funk, latin,
pop… jugant amb tots els ritmes i afegint-hi pinzellades
de la nostra collita. Més de 10 anys de bagatge tocant
junts i gaudint de la música i l’amistat.

Després de beure de diferents estils musicals, van decidir
crear cançons amb sons nous, atmosferes i textures noves,
sovint governades per la simplicitat d’unes poques notes.
Cançons que exigeixen el seu temps, les seves pauses,
explicant els sentiments i les emocions.

Ambient-roots

Des que els humans existeixen hi ha hagut música. Música
per celebrar, música per sanar, música per transitar cap a
estats alterats de consciència. Un experiment antropològic
amb la intenció de transportar l’oient.

Cançó d’autor

El cantaor Pere Martínez interpretarà cançons i obres
dels poetes més reconeguts dels nostres temps,
acompanyant-se del pianista Max Villavecchia oferiran
una proposta intimista i personal.

Elisenda Tortosa (veu, saxo alt, baix), Eduard Jordan
(guitarra elèctrica), Jordi Garcia (guitarra elèctrica), Xavi
Garcia (bateria) i Modest Pelfort (baix, trompeta).

Jordi Guzmán (bateria), Albert Clemente (baix) i Roger
Guzmán (guitarra).

Joan Vigo (baix, fx), Martí Hosta (bateria, percussions, fx),
Josep M. Baldomà, ‘Baldo’ (teclats, samplers, fx) i
Guillem Callejón (guitarra, pedal steel, fx).

THE MONKEY MEN

LAND OF COCONUTS

FRANK MONSTASELL

HIJO DEL FLACO

Els homes de mico sacsejaran el vostre cos amb força,
amb els seus enèrgics anys quaranta i cinquanta de rock
i jive. Els seus fans, quan els escolten, no poden fer parar
els genolls.

Un so pop-rock d’arrel britànica, que el grup porta a un
terreny més electrònic sense perdre el gust per la melodia de la veu i la contundència de les guitarres, segells
inconfusibles de Land of Coconuts.

Pop

Rumba-latin, cançó d’autor i pop-rock

Julien Chetcuti (veu), David Reeson (contrabaix),
Arnau Pujades (piano), Cèsar Canut (guitarra), Ismael
Serradilla (saxo alto), Eloi Aracil (saxo tenor), Nicolás
Rugolino (trompeta) i Bryan Curtis (bateria).

Irina Prieto (veu), Roger Domínguez (guitarra i veu),
Fatmark (guitarra i cors), Miquel Gené (teclats),
Francesc Sardà (baix) i Toni López (bateria).

El guitarrista, cantant i productor Frank Montasell va
entrar en escena amb el seu debut, Mai és Massa i ara
arriba amb el seu segon treball Tornarem a Néixer.
Noves cançons i noves històries amb un so revisat i una
evolució clara i desvergonyida cap al pop més fresc.

Hijo del Flaco és un cantautor santcugatenc que es
presenta en societat amb el seu potent treball. Una
proposta recent sortida del forn, un so entre la rumba, el
latin, la cançó d’autor i el pop-rock.

MÚSICA

MÚSICA

Pere Martínez (cantaor) i Max Villavecchia (piano).

Rock and roll, swing i jive
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Pop-rock

Frank Montasell (veu i guitarra), Lucas Peire (teclat),
Pablo Yupton (baix), Danko Compta (bateria) i
Tomy Muñoz (saxo).

Hijo del Flaco (veu i guitarra), Gerard Tort (bateria i
caixó), Pau Rosés (baix i contrabaix), Miquel Martínez
(flauta, saxo i segones veus), Oriol Escolano (trompeta
i fiscorn) i col·laboracions.
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Cicle de música al MUT
Cada dijous, a les 21 h

Dia 1, PANTALEÓ
Pop
Gerard de Pablo (veu i guitarra), David Curto (veu i guitarra)
Dia 8, MAFE MARTÍNEZ & BART BARENGHI
Folklore llatinoamericà
Mafe Martínez (veu), Bart Barenghi (guitarra)
Dia 15, JO JET & MARIA RIBOT
Cançó d’autor
Maria Ribot (veu), Jordi Jet (guitarra)

MÚSICA

Dia 22, LUCIA FUMERO & HORACIO FUMERO
Fusió pop, bossa nova, jazz
Lucia Fumero (veu i piano), Horacio Fumero (contrabaix)

Dia 26, SONATA DÚO
Clàssica
Javi Luque (guitarra espanyola),
Pep Colomines (guitarra espanyola)

MAIG

16 febrer
Divendres, a les 22 h

Germinator & Paul Graham
Dance comercial
German Font i Pol Giménez

Dia 3, OCTAVI CORONADO & GUILLEM JUBANY
Jazz clàssic
Octavi Coronado (veu), Guillem Jubany (guitarra)

16 març
Nerwest

Dia 1, BILL McHENRY & MANEL FORTIÀ

Dia 17, MELAO DE CAÑA
Música cubana, latin
Ahyvin Bruno (veu), Ernesto Olivera (teclat), Humberto
Carrera (congues)

Dia 8, CINEQUANON

Dia 24, FRANCESC ABRIL & IRIS DI CASSI
Indie, pop, soul
Francesc Abril (veu), Iris Di Cassi (veu i piano)

MARÇ
Jazz
Bill McHenry (saxo), Manel Fortià (contrabaix)
Música de cinema
Pol Cortés (veu i violí), Albert Martínez (piano),
Aitor Franch (percussió, saxos, flauta travessera, clarinet)
Música d’arrel mediterrània
Clara Fiol (veu), Joan Vallbona (guitarra)

Dia 31, LU ROIS
Pop experimental
Lu Rois (veu i piano), Núria Galvany (violoncel)

JUNY

Jazz
Leo Torres (trompeta), Marco Boi (contrabaix),
Marco Losada (bateria)

Dia 7, SR. WILSON
Reggae
Sr. Wilson (veu), Marius Alfambra (guitarra)

ABRIL

Dia 14, PULMÓN BEATBOX
Beatbox fusió
Dani Lleonart (veu, teclat, loops)

Dia 5, ESCARTEEN SISTERS

Concerts a la terrassa del Mut

Dia 12, PABLO GUEVARA

Flamenco
Pablo Guevara (guitarra espanyola)

Divendres, a les 22 h
Dance / House / Electrobeat
Joan Artigas

20 abril
Divendres, a les 22 h

Dj Sparky

Dia 22, ERICO

Folk, pop, jazz
Laia Escartín (violí, veu i percussió), Flavia Escartín
(violoncel i veu)

Casal Torreblanca

Estrenem cicle de música electrònica divendres al vespre a la Sala Annexa del
Casal Torreblanca. Set joves DJs de Sant Cugat ens mostraran el seu talent amb
la taula de mescles. Us ho perdreu?

Dia 10, GERARD CLARET & SERGI CLARET
Clàssica
Gerard Claret (violí), Sergi Claret (violí)

Dia 15, CLARA FIOL & JOAN VALLBONA
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Dia 19, DUETU
Ball folk i músiques improvisades
Coloma Bertran (violí), Marc Del Pino (acordió diatònic)

NITS D’ELECTRÒNICA

MÚSICA

FEBRER

Casal Torreblanca

Electro Dance Music
Pau Blasco i Aleix Antón

18 MAIG
Divendres, a les 22 h

Martin Farell & Sir Apollo
House / Electro / Reggaeton
Tomàs Mullor i Martin Farrell
Col·labora: JazzEnViu
Envieu propostes a programacio.mut@gmail.com
Entrada gratuïta
Aforament limitat

Amb el suport del Consell de Joves 13/16

Entrada gratuïta
Aforament limitat
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Teatre de MIRA-SOL

TEATRE DE MIRA-SOL

Diumenge, a les 12 h

Dissabte, a les 17.30 h

Diumenge, a les 12 h

PÚBLIC FAMILIAR

25 FEBRER

16

24 MARÇ

15 ABRIL

EN PATUFET,
amb la Cia. Tian Cusidó

LA GALLINA DELS OUS
D’OR, amb la Cia. Zum Zum

PAF, EL MEU AMIC MÀGIC,
amb la Cia.Patawa

En Josepet té un colmado d’aquells de tota la
vida en un poble, Sant Cugat, que ha esdevingut
ciutat i on fa molt de temps hi va néixer un
nen petit com una nou que li deien Patufet. En
Josepet ens narra la història en aquesta botiga,
com les d’abans plena d’andròmines, queviures
i material d’adrogueria. Un conte tradicional
sobre la integració de la diferència.

Un espectacle en forma de faula, on dos
grangers veuran com la fortuna d’haver
descobert la gallina dels ous d’or es converteix
en la seva desgràcia. Un conte que parla sobre la
pobresa, la riquesa i l’avarícia... i explica que els
diners són un “cuentu”.

Poètic, fresc i divertit, amb cançons alegres,
inspirat en el poema d’Ogden Nash i en la
cançó de Peter Yarrow “Puff the màgic dragon”.
La Belinda és una nena que té un amic màgic
especial amb qui jugar a la platja. L’amic és un
drac que els adults diuen que no existeix i que la
Belinda també oblidarà en fer-se gran. O no...

Espectacle seleccionat
a la convocatòria
d’agents locals

ESPECTACLE
OFFTA

ESPECTACLE
OFFTA

Edat recomanada: + de 3 anys
Entrada amb reserva: 4 € / Entrada a taquilla: 6 €
Durada: 50 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Edat recomanada: + de 5 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 55 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Edat recomanada: + de 3 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 60 minuts
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Autor, dramatúrgia i direcció: Ramon Molins Marqués
Intèrprets: Begonya Ferrer, Ramon Molins i
Albert Garcia

Intèrprets: Sofia Serena, Antonio Ángel Serena i
Ester Miñarro
Titella: Martí Doy
Escenografia: Taller d’escenografia Sant Cugat i
Cia. Patawa

XALET NEGRE
Últim divendres de mes,
de 17 a 19 h

DIVERDIVENDRES
Activitats i tallers en família, dels 4 al 99 anys.
En sortir de l’escola vine a berenar i passar una
tarda genial amb propostes variades, curioses,
originals i divertides per a tots els públics.
Anoteu dates:
23 de març, JUGA I SALTA
27 d’abril, ART AMB SORRA
25 de maig, L’ART DE LES BOMBOLLES DE SABÓ

Entrada gratuïta
Plaça del Coll
Venda d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

PÚBLIC FAMILIAR

casal les planes
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Entrada gratuïta
Una proposta de l’Associació Cultural Sant Cugat

FILOSOFIA

21 DE MARÇ

18 D’ABRIL

Conferenciant: Àngel Casals, professor
d’Història moderna de la UB
Quan l’any 1453, Mehmet II va ocupar Bizanci,
el món cristià va viure un gran trauma: era la fi
de l’Imperi romà i l’Imperi otomà va esdevenir
el gran enemic d’Occident.

Conferenciant: Felipe J. de Vicente, historiador i catedràtic
L’any 2018 es compleixen 40 anys de la Constitució de 1978, que obrí el període més llarg de
democràcia de la nostra història. Partits polítics,
institucions i persones concretes van fer possible
un nou període, sense els traumes que van ser
freqüents en altres èpoques.

Els dimecres, a les 18 h

7 DE FEBRER

QUÈ ÉS LA BIOÈTICA?

CONFERÈNCIES

Conferenciant: Àngel Puyol, professor d’Ètica
de la UAB
Cada dia hi ha més notícies arreu sobre temes
de bioètica: mares de lloguer, experimentació
amb embrions, eutanàsia... La bioètica parteix
de principis per fer-hi front que sovint entren en
conflicte entre ells.

21 DE FEBRER

4 D’ABRIL

Conferenciant: Àngel Puyol, professor d’Ètica
de la UAB
Podem utilitzar la medicina i la genètica per
millorar l’espècie i, fins i tot, per crear una nova
espècie posthumana...

Conferenciant: Felipe J. de Vicente, historiador i catedràtic
En el context de la pèrdua de les colònies
el 1808 i de participar en el “repartiment
d’Àfrica”, apareix el protectorat espanyol del
Marroc, origen de contínues guerres i dificultats
per controlar el territori. Per a Espanya, fou un
problema que va costar resoldre.

EL POSTHUMANISME

LA HISTÒRIA, MESTRA DE LA VIDA
7 DE MARÇ

PAPES, REIS I AMBICIONS A LA ITÀLIA
DEL SEGLE XVI

Conferenciant: Àngel Casals, professor
d’Història moderna de la UB
Darrere de la lluentor del veritable centre
intel·lectual del segle XVI, s’amagava una
política convulsa que implicava des del papat a
les repúbliques del nord i una debilitat política
estructural.
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L´IMPERI OTOMÀ: UN GEGANT
A L’EUROPA MODERNA

MARROC, UNA GUERRA OBLIDADA

LA TRANSICIÓ, UNA HISTÒRIA PER
RECORDAR

2 DE MAIG

EUROPA 1938: LA PORTA DE L’INFERN

Conferenciant: Giovanni Cattini, professor
d’Història contemporània de la UB
Reflexions sobre un any essencial en la història
europea. L’epopeia de la Batalla de l’Ebre a la
Guerra Civil espanyola, mentre a Munic, Hitler
i Mussolini passen per sobre dels desitjos de
França i Anglaterra per usurpar Txecoslovàquia. Fou un intent inútil d’evitar una guerra
monstruosa.

XALET NEGRE

PARLEM DE NEUROCIÈNCIA
16 DE MAIG

CERVELL I MÚSICA, UNA PARELLA
SALUDABLE

Conferenciant: Jordi Jauset, doctor en Comunicació i màster en Psicobiologia per la UAB
Els avenços de la neurociència han permès
explicar molts fenòmens “misteriosos o màgics”
gràcies a les tècniques de neuroimatge del nostre
cervell.

30 DE MAIG

LA MÚSICA DISTREU? NEUROMÚSICA
I EDUCACIÓ

CONFERÈNCIES

Cicle de conferències al xalet negre

Conferenciant: Jordi Jauset, doctor en Comunicació i màster en Psicobiologia per la UAB
La neurociència reconeix l’existència de
determinades “finestres” temporals que ens
permeten l’assimilació de nous coneixements
que perduraran al llarg de tota la vida.

MISTERIS DEL COSMOS
6 DE JUNY

GRANS MISTERIS CÒSMICS

Conferenciant: Francesc Lozano, professor
d’ESADE i doctor en Biologia
Els grans telescopis del món, com el ja veterà
Hubble, proven de donar explicació als grans
misteris del Cosmos, com el Big Bang, els forats
negres, la matèria obscura, les ones gravitatòries...
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Cicle astrofísica i cosmos

CICLE DOCUMENTAL DEL MES
El segon dimecres de mes, a les 20 h

Museu (sala audiovisuals) del Monestir de Sant Cugat, a les 20 h

Casa de cultura

14 DE FEBRER

DEUX CONCRES

Dijous, 22 de febrer

Stephen Hawking: els seus descobriments
més importants

Dijous, 19 d’abril

Astrofísica i cosmologia
Dr. Jordi Urmeneta

Dr. Emili Elizalde
Dijous, 3 de maig
Dijous, 1 de març

Els raigs còsmics: què són, d’on venen,
i quina informació ens aporten

Els nostres origens còsmics:
la nucleosíntesi dels elements

Un pare filma l’esforç i el patiment diari del seu fill per
fer els deures. Completar els exercicis que li posen a
l’escola és un calvari que oprimeix la passió creativa
d’un nen inquiet i imaginatiu. El pare s’implica a fons
per entendre el problema i dedica una hora cada dia a
ajudar-lo a fer els deures. Passen els dies, les setmanes
i els anys i observem com les ganes d’aprendre xoquen
contra el fantasma del fracàs escolar. ¿La intel·ligència
d’un nen es mesura a partir de la seva habilitat per
fer els deures que li imposen des del col·legi? ¿Com
pot afectar això a la seva autoestima i al seu futur
desenvolupament emocional?

Dr. Xavier Luri i Dr. Josep Manel Carrasco

Dr. Joaquim Bosch
Dijous, 10 de maig
Dijous, 8 de març

La química del cosmos i el seu llegat a
meteorits

ALMA i la formació dels sistemes
planetaris
Dr. Josep Miquel Girart

THANK YOU FOR THE RAIN

Dijous, 17 de maig

Direcció: Julia Dahr
Nacionalitat: Noruega, Regne Unit
Durada: 87 min.
VO subtitulada en català

Dr. Josep Maria Trigo-Rodríguez
Dijous, 15 de març

L’exploració del sistema solar: història i
reptes del futur

Els sons de la ciència
Dr. David Jou i Dr. Gabriel Fernández Borsot

Dr. Ignasi Casanova

Dijous, 31 de maig

Dijous, 22 de març

Dra. Carme Jordi

Les negres amnèsies del cel: temps, oblit
i quàntica als forats negres
Dr. Roberto Emparan

14 DE MARÇ

Descobriments de Gaia
Dijous, 14 de juny

Els astrònoms només treballem de nit
Dr. Robert Estalella

AUDIOVISUALS

CONFERÈNCIES

Direcció: Ludovic Vieuille
Nacionalitat: francesa
Durada: 59 min.
VO en francès, subtitulada en català

Durant els últims quatre anys, Kisilu Musya, un granger
kenyà i pare de família, ha viscut en primera persona
els efectes devastadors del canvi climàtic sobre la seva
terra. Va decidir utilitzar una càmera per capturar els
impactes del clima extrem sobre Kenya, on viu amb la
família. Ha filmat inundacions, sequeres i tempestes i
ha sigut testimoni de com aquests fenòmens han forçat
algunes persones a abandonar les famílies per buscar
noves feines.

Dijous, 12 d’abril

Què és la matèria fosca?
Dr. Xavier Luri
Una proposta de l’Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix
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Entrada gratuïta
Aforament limitat

Una proposta de Paral·lel 40

Entrada gratuïta
Consulteu properes dates i títols a centresculturals.santcugat.cat
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AUDIOVISUALS
EXPOSICIONS
I ARTS VISUALS

Hub Trees. Núria Benet
Cicle Artistes de Sant Cugat
Del 15 de febrer a l’1 d’abril
La seva obra és un intent de connexió o
reconnexió amb la natura i amb tot allò que
ens envolta. Posa en relleu la seva bellesa, els
seus valors intrínsecs i convida a reflexionar
sobre com ens hi relacionem. La manera
de viure de la societat actual ens exigeix
una activitat incessant i s’ha perdut l’hàbit
de l’observació de l’entorn més proper i
immediat.
A través de l’art, vol crear uns escenaris
propicis per qüestionar-nos la nostra relació
amb l’espai i el temps, gaudint alhora d’uns
entorns inspirats en la natura; amb la voluntat de sentir-nos més arrelats al món.

Amb motiu de la celebració dels 30 anys de
la creació dels Gegants de Sant Cugat i de
la constitució de la seva colla, l’Associació
Geganters de Sant Cugat i l’Ajuntament de
Sant Cugat organitzen una mostra per explicar i difondre la història dels nostres gegants,
la trajectòria de la Colla al llarg d’aquests 30
anys i també per explicar l’origen i la tradició
gegantera a Catalunya.
Vols conèixer d’on ve la tradició gegantera a
Catalunya? Vols veure l’interior d’un gegant?
Has vist mai la roba d’un gegant estesa? Saps
quants gegants i gegantes tenim a Catalunya? Saps com es construeixen i qui ho fa?

CENTRE D’ART MARISTANY
El 85% de la Matèria
Fins al 24 de febrer
Un préssec de pedra va ser localitzat al
claustre del Monestir de Sant Cugat durant la restauració que es va dur a terme
als anys 70. La troballa va desencadenar
diferents interpretacions: hi ha qui diu que
és un “préssec alquímic”, una fruita natural,
transmutada per via alquímica; i hi ha qui
pensa que no, que és una peça de marbre
manufacturada.

Inauguració, dijous 12 d’abril a les 19.30 h
Presentació simultània del projecte
“Womart”, guanyador del Concurs de
Comissariat 2017 de la Xarxa Transversal.
Dissabte, 14 d‘abril al matí
Renovació del mural de la Casa de Cultura

Activitats vinculades
Inauguració i visita comentada
Dijous 15 de febrer, a les 19 h
Visita comentada a càrrec de l’artista
Dissabte 24 de febrer, a les 11 h
Visita comentada a càrrec de l’artista
Dimecres 7 de març, a les 19 h
Taula rodona amb Marc Castellnou,
i Gerard Passola
Dissabte 10 de març, a les 18 h
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Tradició, cultura i festa a pas de gegant. 30
anys de geganters a Sant Cugat
Del 12 d’abril al 3 de juny

“Womart” és un projecte que pretén reivindicar la necessitat de reconèixer el talent
femení en les arts visuals, en general, i en
l’art urbà (o art en l’espai públic), en particular.
La manca d’igualtat de gènere en els circuits
institucionals de les arts visuals posa de manifest que encara hi ha un resistent sostre
de vidre que impedeix assolir una paritat
real pel que fa al reconeixement de les
artistes professionals. En resposta a aquesta
realitat, sorgeix “Womart”, amb l’objectiu de
visibilitzar i reconèixer el talent artístic de les
dones creadores, fomentar la seva presència
en el camp de l’art urbà i afavorir la seva
professionalització.
Ho organitza: Xarxa Transversal i Ajuntament
de Sant Cugat
Inauguració de “20 anys de Pou d’Art”
Dimarts, 12 de juny, a les 19.30 h
Fins al 21 de juliol

“El 85% de la matèria” és tot allò que
no sabem del préssec, de l’Univers, de la
matèria..., tot allò que no veiem, però que
podem imaginar. Aquesta exposició pren la
història del préssec alquímic com a punt de
partida per explorar el que es produeix en
la superposició entre la recerca de restes i
indicis plausibles i la invenció al servei de la
imaginació. Els artistes en aquesta exposició
exploren els mecanismes amb els quals
imaginem –donem imatge– a allò que
no es veu.
A cura de Caterina Almirall
Amb Anna Dot, Moosje Goosen,
Glòria Martin, Mariona Moncunill,
Larisa Sitar, Daniel Steegmann Mangrané
i Aldo Urbano.

Activitats vinculades
Activitat a càrrec de l’artista Enric Farrés
Duran amb la col·laboració de l’historiador
Arnau González Vilalta, en el marc de l’exposició El 85% de la matèria, comissariada
per Caterina Almirall.
Dissabte, 20 de gener, de 11 a 14 h
Un pitjapapers o un contenidor de relats?
Un objecte decoratiu o una evidència
històrica? Un rastre d’alguna cosa que va
passar fa molts anys o un indici d’allò que
ha de venir? Aquesta activitat proposa
investigar possibles formes de llegir un
objecte i documentar-ne la història, les
històries. L’Enric Farrés Duran fa temps que
desenvolupa part del seu treball artístic al
voltant de l’arxiu que ell mateix ha constituït
Los papeles del Siglo, una col·lecció de milers
de papers i documents, que remeten a
històries, a objectes, a persones. En aquesta
ocasió es tractarà de fer el camí a la inversa:
tenim un objecte, el misteriós préssec
alquímic, i anirem a buscar-ne la història,
i per tant, els documents que permeten
explicar-la l’expliquen. Amb aquesta activitat
assajarem la construcció -i desconstrucciód’un arxiu i les seves funcions, i les
possibilitats d’imaginar i donar forma a una
història. Per això comptarem amb l’ajuda
d’un expert avesat a treballar amb arxius
de tota mena, l’historiador Arnau González
Vilalta.

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Casa de cultura

L’activitat es presenta com una peça que
s’incorpora a l’exposició El 85% de la
matèria, que ens portarà a endinsar-nos una
mica més en la proposta: ¿quin és el paper de
la imaginació en el relat de la història?, ¿com
podem documentar tot allò que no veiem?
Per fer-ho proposem un intens exercici
d’imaginació col·lectiu en el que necessitem
experts, però també entusiastes, amateurs i
xafarders.
Dissabte, 3 de febrer, a les 17 h
Activitat a càrrec de l’artista Eulàlia Rovira
Al Claustre del Monestir
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CENTRE D’ART MARISTANY

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Exposició comissariada per David Armengol
i amb la participació dels artistes Pauline
Bastard, Lúa Coderch, Rafel G. Bianchi, Lluís
Hortalà, Fermín Jiménez Landa, Pere Llobera,
Mercedes Mangrané, Àngels Ribé i Irena Visa
L’hivern de 1974, un jove, Werner Herzog,
decideix anar caminant de Munic a París per
visitar la seva amiga i crítica de cinema Lotte
Eisner, que es troba molt malalta a l’hospital.
En lloc de viatjar ràpidament a la capital
francesa per reunir-se amb Eisner, Herzog
inicia un viatge solitari a peu que, segons ell,
mantindrà la seva amiga amb vida mentre
ell camina. “Caminar sobre el gel” és una
exposició col·lectiva que situa el seu punt de
partida en aquest relat.

Inauguració de “Caminar sobre el gel”
Dijous, 8 de març, a les 19.30 h
“Walking on Ice Battle Songs. Montlleó vs.
Armengol”
Dimecres, 21 de març, a les 19 h
Prenent com a punt de partida la cançó
“El mapa” (1993) de Family. “Walking on
Ice Battle Songs” suposa una conversaaudició entre artista i comissari, centrada
en l’intercanvi de cançons pop inspirades en
temàtica viatgeres, alpines i polars.

El desig de creure
Del 24 de maig al 21 de juliol
“El desig de creure” reuneix el treball de
set artistes que recorren als recursos de
l’il·lusionisme, la màgia, la prestidigitació,
l’endevinació o les aparicions, amb l’objectiu
d’analitzar les circumstàncies que envolten
la producció d’il·lusions en relació amb la
percepció de la realitat i posen el focus en el
paper que hi té la predisposició de l’espectador a creure en uns fets que contradiuen les
lleis de la física.

Sortir de la pista: sobre els límits entre l’art i
la literatura
Dimecres, 11 d’abril, a les 19 h

1974, 45 min. i VOS
Visionat conjunt amb comissari i artistes.
El cineasta alemany descriu de manera
minuciosa els paisatges, situacions i pensaments que l’acompanyen durant el viatge.
Una traducció a l’àmbit de les arts visuals en
què l’absència de practicitat del seu viatge
obre dues possibles interpretacions: d’una
banda, l’activació del paisatge a través de la
performance i l’experiència directa.

Hi col·laboren: M|A|C i la Direcció de Cultura
de l’Ajuntament de Mataró; el Centre d’Art
Maristany de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, i el suport de Transversal. Xarxa
d’Activitats Culturals.

Activitats vinculades
Inauguració “El desig de creure” i visita
guiada de Cèlia de Diego, comissària
Dijous, 24 de maig, a les 19.30 h
Performance “Quan el centre tanca les
seves portes” de Jordi Ferreiro
Dijous, 24 de maig, a les 20.30 h
Aquest projecte és una intervenció específica
del lloc que explora la relació entre l’art i la
màgia, de la prehistòria a l’avantguarda.
Les parets de la superfície d’exposició es
cobreixen amb una sèrie de frases, recollides
d’una varietat de fonts, parlant de com l’art
s’ha considerat un mètode de comunicació
amb l’invisible.

Conversa entre Donatella Iannuzzi i Alicia Kopf
Donatella Iannuzzi, fundadora de l’editorial
Gallo Nero Ediciones, editora que el 2015 va
publicar en castellà Del caminar sobre el hielo,
de Werner Herzog; Alicia Kopf, artista i escriptora, autora del llibre Germà de gel (L’Altra
Editorial, 2016), Premi Documenta 2015
Cinefòrum “El gran éxtasis del escultor de
madera Steiner”, documental de Werner
Herzog.
Dissabte, 5 de maig, a les 19 h

Ho organitza: Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona i Arts Santa Mònica
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Activitats vinculades

D’altra banda, l’exposició també pretén
explorar les possibilitats que ofereix el
contacte amb una empresa del context local
–en aquest cas Juguetes Borrás, l’empresa
centenària de Mataró que s’ha fet famosa,
entre d’altres, per les seves capses de màgia
i el frare que prediu els canvis atmosfèrics–
per obrir un marc de reflexió més ampli des
de les arts visuals contemporànies.
L’exposició està comissariada per Cèlia del
Diego i mostra els treballs de Lúa Coderch,
Enric Farrés, Jordi Ferreiro, Christian Jankowski, Julia Montilla, Dani Montlleó i João
Onofre.
Ho organitza: M|A|C- Mataró Art Contemporani i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aproximacions a la mostra “El desig de
creure”
Fugint de la clàssica visita comentada realitzada per un artista o un monitor, on el diàleg és
unidireccional i guionitzat, en aquest cas es
proposen visites a càrrec de professionals no
vinculats amb el món de l’art ni de l’exposició,
per donar una nova perspectiva d’allò que pot
oferir l’exposició.

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Caminar sobre el gel. Èpica i disfuncionalitat
en la pràctica artística
Del 8 de març al 12 de maig

Aproximació des de la màgia, a càrrec d’un mag
Dissabte, 2 de juny, a les 18 h
Aproximació des de l’antropologia, a càrrec
de Manuel Delgado, antropòleg
Dijous, 14 de juny, a les 19 h
Visita guiada, a càrrec de Cèlia del Diego,
comissària de l’exposició
Dissabte, 14 de juliol, a les 19 h
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Índex cronològic

CENTRE D’ART MARISTANY

dj. 1

TB

21 h

PANTALEÓ

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dv. 2

TB

23 h

KONFUSIÓ BAND

La Pua en directe

Música

p. 12

dv. 2

TB

23 h

THE MONKEY MEN

La Pua en directe

Música

p. 12

Artista i poeta, Sílvia Gubern (1941) és una
referent en les anomenades pràctiques
artístiques efímeres, performatives, pobres i
conceptuals a Catalunya a finals dels 60 i en
els 70.

ds. 3

MM

17 h

PERFORMANCE

Eulàlia Rovira

Art

p. 23

dc. 7

XN

18 h

QUÈ ÉS LA BIOÈTICA

Àngel Pujol

Conferència

p. 18

dj. 8

TB

21 h

MAFE MARTÍNEZ & BART BARENGHI

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dc. 14

CC

20 h

DEUX CONCRES

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 15

TB

21 h

JO JET & MARIA RIBOT

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dj. 15

CC

19 h

HUB TREES, Núria Benet

Inauguració

Art

p. 22

dv. 16

TB

22 h

GERMINATOR & PAUL GRAHAM

Nits d’electrònica

Música

p. 15

dg. 18

PCQ

12 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dc. 21

XN

18 h

EL POSTHUMANISME

Àngel Pujol

Conferència

p. 18

dj. 22

MM

20 h

STEPHEN HAWKING

Dr. Emili Elizalde

Conferència

p. 20

dj. 22

TB

21 h

LUCIA FUMERO & HORACIO FUMERO

Cicle música al Mut

Música

p. 14

ds. 24

CC

11 h

HUB TREES Núria Benet

Visita comentada

Art

p. 22

dg. 25

LP

12 h

EN PATUFET

Cia Tian Cusidó

Familiar

p. 16

dj. 1

TB

21 h

BILL MCHENRY & MANEL FORTIÀ

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dj. 1

MM

20 h

ELS RAIGS CÒSMICS

Dr. Joaquim Bosch

Conferència

p. 20

dc. 7

CC

19 h

HUB TREES Núria Benet

Visita comentada

Art

p. 22

dc. 7

XN

18 h

PAPES REIS I AMBICIONS

Àngel Casals

Conferència

p. 18

dj. 8

TB

21 h

CINEQUANON

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dj. 8

CAM

19.30 h

Caminar sobre el gel

Inauguració

Art

p. 24

dj. 8

MM

20 h

LA QUÍMICA DEL COSMOS

Dr. Josep M. Trigo-Rodríguez

Conferència

p. 20

dv. 9

TB

23 h

ASTRALIA

La Pua en directe

Música

p. 12

dv. 9

TB

23 h

LAND OF COCONUTS

La Pua en directe

Música

p. 12

ds. 10

CAM

10 h

JORNADES D’ART I CIUTAT

Jornades de debat

Art

p. 26

ds. 10

CC

18 h

HUB TREES

Taula rodona

Art

p. 22

ds. 10

TMS

21 h

A MI NO EM DIGUIS AMOR

Mira-sol teatre

Teatre

p. 4

dg. 11

TMS

19 h

A MI NO EM DIGUIS AMOR

Mira-sol teatre

Teatre

p. 4

dc. 14

CC

20 h

THANK YOU FOR THE RAIN

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 15

MM

20 h

L’EXPLORACIÓ DEL SISTEMA SOLAR

Dr. Ignasi Casanova

Conferència

p. 20

dj. 15

TB

21 h

CLARA FIOL & JOAN VALLBONA

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dv. 16

TB

22 h

NERWEST

Nits d’electrònica

Música

p. 15

dv. 16

TMS

21 h

DONES D’AIGUA

Pedres a les butxaques

Teatre

p. 5

dg. 18

PCQ

12 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

Per al cicle de performance “On és la performance?”, Sílvia Gubern durà a terme una
acció on es presentarà la seva línia de treball
actual, la sessió acabarà amb una xerrada i
amb un torn obert de preguntes.
Festival de performance – Escola Avenç
Al/terRat. Centre d’Art Maristany
Dissabte, 12 de maig, a les 12 h
Aquest festival neix de la col·laboració del
centre amb l’escola Avenç. Amb la voluntat
d’introduir l’art contemporani a les aules
i després de diverses sessions de treball a
l’escola i al centre, els alumnes exploraran els
resultats d’aquesta investigació, en format
performance al terrat de l’edifici.
In Motion
Dimecres 20 de juny, a les 22 h
Mostra del concurs de vídeo curt, vinculat
amb el centenari de l’arribada del tren a
Sant Cugat i anunci del curt guanyador.
Al/terRat. Centre d’Art Maristany
ESART al terrat
Dimecres, 4 de juliol, a les 22 h

Ho organitza:
Fireplace i Centre d’Art Maristany
Més informació i programa de ponents a la
centresculturals.santcugat.cat
Inscripció prèvia a maristany@santcugat.cat
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FEBRER

Jornades de debat sobre quins espais creiem
que necessita l’art, prenent com a punt de
partida el mateix Centre d’Art Maristany i els
exemples de projectes representats a través
dels ponents convidats.
Ja fa més de dos-cents anys que es va
inaugurar el primer museu obert a la
ciutadania a Europa. Des d’aquell temps,
és evident que l’art ha desenvolupat
diferents formats, estructures i models, de la
mateixa manera que, paral·lelament, s’han
transformat els contextos on es mostren i
produeixen projectes artístics. Considerar
aquests canvis ens porta a pensar quin és
l’espai que necessita l’art avui. A la vegada,
podem preguntar-nos què entenem com a
art. ¿Com són els nous formats de pràctiques
artístiques que succeeixen en aquests
espais? Qui són els usuaris dels diferents
tipus d’espais d’art? I, quin rol pren o pot
prendre l’art i els artistes en la societat
d’avui dia?

Xerrada i performance a càrrec de
Sílvia Gubern
Dissabte, 27 gener de 2018, a les 12 h

Recull de curts de joves creadors audiovisuals, vinculats a l’escola ESART de Sant Cugat
del Vallès. Els alumnes passaran els seus curts
un rere l’altre i hi haurà la possibilitat de
comentar-los amb els autors.

MARÇ

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Jornades d’art i ciutat: Quins espais
necessita l’art a Sant Cugat?
Dissabte, 10 de març, de 10 a 14
i de 17 a 20 h
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PERE MARTINEZ & MAX VILLAVECCHIA

La Pua en directe

Música

p. 13

23 h

HIJO DEL FLACO

La Pua en directe

Música

p. 13

12 h

FESTIVAL DE PERFORMANCE

Escola Avenç

Art

p. 26

19 h

MICROTEATRE

Píndoles

Teatre

p. 8

CERVELL I MÚSICA…

Jordi Jauset

Conferència

p. 19

Conferència

p. 20

L’IMPERI OTOMÀ

Àngel Casals

Conferència

p. 18

dc. 21

CAM

19 h

WALKING ON ICE BATTLE SONG

Audició-xerrada

Art

p. 24

dj. 22

MM

20 h

LES NEGRES AMNÈSIES DEL CEL

Dr. Roberto Emparan

Conferència

p. 20

ds. 12

CAM

p. 14

dg. 13

TMS

p. 17

dc. 16

XN

18 h

dc. 4
dj. 5
ds. 7

TB
XN
TMS

XN
TB
TMS

21 h
17 h
17.30 h

18 h
21 h
21 h

ERICO
DIVERDIVENDRES
LA GALLINA DELS OUS D’OR

MARROC, UNA GUERRA OBLIDADA
ESCARTEEN SISTERS
LA INESTABLE

Cicle música al Mut
Activitats i tallers
Cia Zum Zum

Felipe J. de Vicente
Cicle música al Mut
Cia. Sutottos

Música
Familiar
Familiar

Conferència
Música
Teatre

dj. 17

MM

20 h

ELS SONS DE LA CIÈNCIA

Dr. David Jou i
Dr. Gabriel Fernández

dj. 17

TB

21 h

MELAO DE CAÑA

Cicle música al Mut

Música

p. 14

p. 18

dv. 18

LF

21 h

LÍMITS

Altre -Teatre

Teatre

p. 9

p. 14

dv. 18

TB

22 h

MARTIN FARELL & SIR APOLLO

Nits d’electrònica

Música

p. 15

ds. 19

TB

19 h

IMPROSIONANT

Tallers de teatre Silvia Servan Teatre

p. 10

PCQ

12 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

p. 16

p. 6

MAIG

dj. 22

CAM

19 h

SORTIR DE LA PISTA

Taula rodona

Art

p. 24

dc. 11

CC

20 h

Títol a determinar

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 24

CAM

19.30 h

El desig de creure

Inauguració

Art

p. 25

dj. 12

CC

TRADICIÓ, CULTURA I FESTA A PAS
19.30 h
DE GEGANT

Inauguració

Art

p. 22

dj. 24

CAM

20.30 h

Quan el cel tanca les seves portes

Performance

Art

p. 25

dj. 24

TB

21 h

FRANCESC ABRIL & IRIS DI CASSI

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dj. 12

MM

20 h

QUÈ ÉS LA MATERIA FOSCA

Dr. Xavier Luri

Conferència

p. 20

dj. 12

TB

21 h

PABLO GUEVARA

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dv. 25

XN

17 h

DIVERDIVENDRES

Activitats i tallers

Familiar

p. 17

dv. 13

TMS

21 h

MARES, FILLES I FILLS

Magma 2011

Teatre

p. 6

dv. 25

LF

21 h

VA COM VA

Altre -Teatre

Teatre

p. 9

dv. 13

TB

23 h

BENGALAH

La Pua en directe

Música

p. 13

dc. 30

XN

18 h

LA MÚSICA DISTREU?

Jordi Jauset

Conferència

p. 19

dv. 13

TB

23 h

FRANK MONTASELL

La Pua en directe

Música

p. 13

dj. 31

MM

20 h

DESCOBRIMENTS DE GAIA

Dra. Carme Jordi

Conferència

p. 20

dj. 31

TB

21 h

LU ROIS

Cicle música al Mut

Música

p. 14

ds. 14

CC

*

NOU MURAL “WOMART”

Presentació

Art

p. 22

dg. 15

PCQ

12 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dg. 15

TMS

12 h

PAF, EL MEU AMIC MÀGIC

Cia. Patawa

Familiar

p. 17

ds. 2

CAM

18 h

El desig de creure

Des de la màgia

Art

p. 25

dc. 18

XN

18 h

LA TRANSICIÓ

Felipe J. de Vicente

Conferència

p. 18

ds. 2

TB

19 h

IMPROSIONANT

Tallers de teatre Silvia Servan Teatre

p. 10

dj. 19

MM

20 h

ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA

Dr. Jordi Urmeneta

Conferència

p. 20

dg. 3

CC

12.30 h

PÍCNIC

Pícnic musical

Música

p. 11

dj. 19

TB

21 h

DUETU

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dc. 6

XN

18 h

GRANS MISTERIS CÒSMICS

Francesc Lozano

Conferència

p. 19

dv. 20

TB

22 h

DJ SPARKY

Nits d’electrònica

Música

p. 15

dj. 7

TB

21 h

SR. WILSON

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dg. 22

TMS

19 h

BE GOD IS

Cia Espai Dual

Teatre

p. 7

dt. 12

CC

19.30 h

20 ANYS DE POU D’ART

Inauguració

Art

p. 22

dj. 26

TB

21 h

SONATA DÚO

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dc. 13

CC

20 h

Titol a determinar

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 14

CAM

19 h

El desig de creure

Manuel Delgado

Art

p. 25

dv. 27

XN

17 h

DIVERDIVENDRES

Activitats i tallers

Familiar

p. 17

Dr. Robert Estalella

Conferència

p. 20

Música

p. 14

dc. 2

XN

18 h

EUROPA 1938

Giovanni Cattini

Conferència

p. 19

Conferència

p. 20
p. 14

dj. 3

MM

20 h

Els nostres origens còsmics

Dr. Xavier Luri i
Dr. Josep Manel Carrasco

dj. 3

TB

21 h

OCTAVI CORONADO & GUILLEM JUBANY

Cicle música al Mut

Música
Art

JUNY

dc. 11

dg. 20

dj. 14

MM

20 h

ELS ASTRÒNOMS NOMÉS TREBALLEM
DE NIT

dj. 14

TB

21 h

PULMÓN BEATBOX

Cicle música al Mut

ds. 16

TB

19 h

IMPROSIONANT

Tallers de teatre Silvia Servan Teatre

p. 10

dg. 17

PCQ

19 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dc. 20

CAM

22 h

IN MOTION

Mostra de video curt

Art

p. 26

ds. 5

CAM

19 h

EL GRAN ÈXTASIS DE L’ESCULTOR

Documental

ds. 5

TB

19 h

IMPROSIONANT

Tallers de teatre Silvia Servan Teatre

p. 10

p. 24
dc. 4

CAM

22 h

ESART AL/TERrAT

Curts

Art

p. 26

dc. 9

CC

20 h

Titol a determinar

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dc. 11

CC

20 h

Titol a determinar

Documental del mes

Audiovisual

p. 21

dj. 10

MM

20 h

ALMA

Dr. Josep Miquel Girart

Conferència

p. 20

ds. 14

CAM

19 h

“EL DESIG DE CREURE”

Visita guiada

Art

p. 25

dj. 10

TB

21 h

GERARD CLARET& SERGI CLARET

Cicle música al Mut

Música

p. 14

dg. 15

PCQ

19 h

VERMUT & SWING

Fem Lindy

Dansa

p. 10

dv. 11

LF

21 h

SOLO CREO EN EL FUEGO

Altre -Teatre

Teatre

p. 9

JULIOL

MARÇ

23 h

TB

18 h

ds. 24

ABRIL

TB

dv. 11

XN

dv. 23

MAIG

dv. 11

dc. 21

TB: Torreblanca
MM: Museu del Monestir
XN: Xalet Negre

CC: Casa de Cultura
PCQ: Plaça de Can Quitèria
LP: Les Planes

CAM: Centre d’Art Maristany
TMS: Teatre de Mira-sol
LF: La Floresta

Centres Culturals
Convocatòria d’arts escèniques 2018
Si sou un col·lectiu santcugatenc, versat en les arts escèniques i
voleu formar part d’aquesta programació, podeu consultar les
condicions específiques i bases a centresculturals.santcugat.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de maig.

Convocatòria d’arts visuals 2018
Convocatòria d’impuls a la creativitat, propostes per a la
Casa de Cultura i el Centre d’Art Maristany. Amb aquesta
convocatòria, l’Ajuntament vol servir de plataforma per
promoure i divulgar propostes d’artistes, comissaris/àries
i col·lectius artístics, gestors/es culturals, organitzacions i
entitats culturals. Per a informació de dates i bases, consulteu
la pàgina web de cadascun dels centres.

Convocatòria musical 2018
Si sou un grup de música de Sant Cugat i voleu formar part
de la programació musical, envieu la vostra proposta a
oficinamusical@santcugat.cat abans del 2 de maig.

C. Castellví, 8
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 13 82
casadecultura@santcugat.cat
Pl. del Coll, 4
08172 Sant Cugat del Vallès
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, 2
08198 La Floresta, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 583 81 43
casinolafloresta@santcugat.cat
Pl. del Coll de la Creu d’en Blau, 7
08196 Les Planes, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 675 51 05
casallesplanes@santcugat.cat
C. Mallorca, 42
08195 Mira-sol, Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 20 18
casalmirasol@santcugat.cat
C. Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 165 85 89
maristany@santcugat.cat
Carrer de Villà, 68
08173 Sant Cugat del Vallès
Telfèfon: 93 565 70 82
casaaymat@santcugat.cat

Més informació a centresculturals.santcugat.cat

www.centresculturals.santcugat.cat

