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El Barcelona Districte Cultural és: 

 

 un circuit estable d’espectacles professionals i, també, una altra manera de 

formular la relació entre l'escenari i el públic: busca tant apropar la cultura als 

ciutadans com els ciutadans a la cultura, amb el propòsit de convertir-los en 

agents culturals actius. 

 

 

 un programa de projectes artístics comunitaris, en el qual artistes juntament 

amb col·lectius, comunitats i ciutadans amb realitats diverses de la nostra 

ciutat generaran processos de creació artística compartida. 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL 

 

EL PRIMER ANY: UN TAST 

2 EDICIONS, una primera durant els mesos de maig i juny (més curta que en el futur); i 

una segona durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Aquestes dues 

primeres edicions seran de caràcter gratuït. 

20 PROPOSTES ARTÍSTIQUES: 8 de música, 7 de teatre i 5 de dansa i circ (a partir 

d’octubre s’incorporaran propostes d’audiovisual). 

88 ACTUACIONS. 

13 CENTRES CULTURALS DE PROXIMITAT, un per districte, excepte en els casos de 

Sant Andreu i Sant Martí on se’n proposen dos (territoris també inclosos en el marc del 

Pla de Barris i el programa EIX Besòs); i a Horta-Guinardó, on dos equipaments 

programaran conjuntament. Els mesos de maig i juny hi participaran 10 centres (CC 

Baró de Viver, CC Joan Oliver ‘Pere Quart’, CC El Coll, CC Zona Nord, CC Urgell, CC 

Albareda, Centre Sant Pere, CC Besòs, Lluïsos d’Horta, Auditori Sant Martí de 

Provençals); els tres restants (CC Can Clariana Cultural, CC Matas i Ramis i CC Vil·la 

Urània) s’incorporaran a l’octubre. 

5 PROJECTES ARTÍSTICS COMUNITARIS, a partir del setembre 2017 es començarà a 

treballar en els primers 5 processos de creació artístics. 

 

A PARTIR DE 2018 

2 EDICIONS, una de primavera durant els mesos de febrer, març i abril; i una segona de 

tardor durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. 

FINS A 300 ACTUACIONS. 

20 CENTRES CULTURALS DE PROXIMITAT. S’afegiran al circuit: Centre Cívic 

Barceloneta (Ciutat Vella), Centre Cívic Cotxeres Borrell (Eixample), Centre Cívic 

Casinet d’Hostafrancs (Sants- Montjuïc), Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts (Les 

Corts), Centre Cívic La Sedeta (Gràcia), Casal La Font d’en Fargas (Horta – Guinardó) i 

Centre Cívic Parc Sandaru (Sant Martí). 

5 PROJECTES ARTÍSTICS COMUNITARIS, segona temporada del programa de projectes 

artístics comunitaris: 5 nous projectes en 5 barris diferents de la ciutat. 
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OBJECTIUS DEL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL 
 

 

 Consolidar una programació artística estable i de qualitat als barris. 

 

 Donar suport al sector cultural i artístic de la ciutat. 

 

 Fomentar la implicació d’un públic actiu associat al projecte i al seu territori. 

 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

 Creació d’un circuit d’exhibició d’espectacles en viu on conviuran artistes 

consolidats (que moltes vegades ja hauran tingut una vida prèvia al circuit 

comercial de la ciutat) i altres emergents. 

 

 Consolidació d’una programació estable d’audiovisuals. A partir de l’edició 

d’octubre de 2017 s’encetaran diferents programes: un destinat al públic 

infantil (que acolliran sis centres cívics: CC Urgell, CC Sant Martí, CC Matas i 

Ramis, CC Zona Nord, CC Vil·la Urània i CC Baró de Viver) i uns altres que 

prestaran atenció al documental musical i al documental de caràcter social. 

 

 Creació i consolidació de nous públics. El Barcelona Districte Cultural vol 

generar nous públics interessats en el fet cultural. Per tal d’aconseguir-ho, i 

amb l’ajuda de la figura del Connector Cultural, s’organitzaran activitats 

complementàries al voltant dels espectacles (accions dramatitzades, 

xerrades...) i de dinamització dels diferents col·lectius als barris (funcions 

escolars...) 

 

 Posada en marxa d’un programa de projectes artístics comunitaris. El 

Barcelona Districte Cultural es proposa la creació de cinc projectes artístics 

comunitaris a cada una de les seves temporades. En aquests projectes es 

posaran en relació diferents artistes amb comunitats i barris de la ciutat perquè 

puguin desenvolupar una feina creativa en comú. En aquests projectes el 

resultat artístic aconseguit serà tan important com el procés creatiu realitzar en 

comú pels artistes i la comunitat. 
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QUÈ ÉS EL CIRCUIT? 

El circuit del Barcelona Districte Cultural aplega espectacles de cinc disciplines: música, 

teatre, dansa i circ, arts escèniques en viu que estan cada vegada més 

interconnectades. 

 

El circuit del Barcelona Districte Cultural ofereix espectacles signats per artistes 

reconeguts -i que moltes vegades ja han viatjat pels escenaris de mitja Europa- així 

com per joves que estan donant les seves primeres passes als escenaris. A la 

programació del 2017 conviuen artistes que han guanyat el Premi Ciutat de Barcelona, 

el Nacional de Cultura o que han participat en festivals tan reconeguts com la Biennal 

de Venècia, amb altres que ara just comencen. 

 

Aquest és un circuit heterogeni amb propostes d'estètiques molt diferents perquè 

tothom hi pugui trobar la seva. 
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COM FUNCIONA EL CIRCUIT? 

 

 

 El primer pas consisteix en la creació d’un catàleg de propostes.  

Les propostes són seleccionades per una Comissió General de Programació, que 

està integrada pels programadors de tots els centres participants i una sèrie de 

prescriptors, com ara crítics o directors d’alguns festivals de la ciutat com el 

BAM, el Grec o el Mercè Arts de Carrer i de fàbriques de creació com La Central 

del Circ i El Graner. Ells són qui han triat les 30 propostes que integren el 

catàleg del Barcelona Districte Cultural 2017. 

 

 Cada centre escull i programa els espectacles del catàleg que considera més 

adients per al seu públic i territori. L’única condició ha estat que almenys tres 

centres escollissin una mateixa proposta artística, per tal de poder crear la 

dinàmica de circuit i la circulació d’un mateix espectacle per diferents barris de 

la ciutat. 

 

 

 
COMISSIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ 

Definició dels criteris generals 

COMISSIÓ 

MÚSICA 

Propostes 

COMISSIÓ 

TEATRE 

Propostes 

COMISSIÓ 

DANSA-CIRC 

Propostes 

COMISSIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ 

Selecció de propostes 

Creació Catàleg de propostes 

 

CENTRES DE PROXIMITAT  

Seleccionan els espectacles que volen programar del catàleg 
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PROGRAMACIÓ D’AUDIOVISUALS 

 

La programació d’audiovisuals s’encetarà a l’octubre de 2017, amb un programa per a 

públic familiar i un altre destinat a públic adult. 

 

 Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar.  Proposarà pel·lícules 

d’animació d’arreu del món, presentades per un personatge molt especial que 

d’una manera lúdica ajudarà els més petits a descobrir la màgia del cinema. 

L’activitat s’adreça a nens i nenes de 2 a 10 anys. En la seva primera edició es 

farà a CC Urgell, CC Sant Martí, CC Matas i Ramis, CC Zona Nord, CC Vil·la 

Urània i CC Baró de Viver. 

 

 Programació de documental musical i documental de caràcter social. 
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CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE NOUS PÚBLICS 

 

Paral·lelament a la creació del circuit i dels projectes comunitaris es desenvoluparan 

estratègies de fidelització de públics per tal que, de manera gradual i estable, sorgeixin 

grups d’espectadors que puguin implicar-se en les diferents activitats del circuit. 

S’organitzaran activitats complementàries al voltant dels espectacles (accions 

dramatitzades, xerrades...) i de dinamització dels diferents col·lectius als barris 

(funcions escolars...). 

 

Per aconseguir-ho es comptarà amb una figura que actuarà com un connector cultural, 

que tindrà com a objectiu dinamitzar i relacionar les diferents activitats del Barcelona 

Districte Cultural amb els agents culturals, socials i educatius de cada territori. 
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PROJECTES ARTÍSTICS COMUNITARIS 
 

A partir de l’octubre del 2017 també s’encetarà el programa de projectes artístics 

comunitaris de ciutat.  

 

Es crearan cinc projectes durant cada una de les temporades del Barcelona Districte 

Cultural (cinc al curs 2017/18; cinc més al 2018/19...) que posaran en relació diferents 

artistes amb comunitats i barris de la ciutat perquè puguin desenvolupar una feina 

creativa en comú. En aquests projectes el resultat artístic aconseguit serà tan 

important com el procés creatiu realitzar en comú pels artistes i la comunitat. 

 

Aquest programa vol reforçar la feina que entitats i alguns equipaments fan des de fa 

uns anys posant en marxa projectes de creació artística vinculats al territori. Els 

processos que generarà el programa ens parlaran de la ciutat on vivim des de i amb els 

seus ciutadans. 
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CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

 

La campanya de comunicació per donar a conèixer el Barcelona Districte Cultural 

tindrà dos eixos fonamentals: 

 

 El primer treballarà en l’àmbit de ciutat, per donar a conèixer tant la nova 

iniciativa, com el conjunt de la seva programació a la ciutadania en general. 

 

 El segon se centrarà en cada un dels barris. Si els equipaments han triat els 

espectacles que integren la seva programació en funció dels col·lectius als quals 

s’adrecen, des de cada districte es realitzaran campanyes de comunicació 

pensades específicament per al territori. Aquestes campanyes inclouran 

accions de dinamització (estrenes, dramatitzacions, xerrades...) i la implicació 

dels espectadors amb el propòsit de convertir-los en agents culturals actius. 
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PARTICIPANTS A LA PRIMERA EDICIÓ DEL CIRCUIT (maig-juny/2017) 

 

ARTISTES 

ANIMAL RELIGION / QUIM GIRON amb‘INDOMADOR’ 

BALKUMBIA 

Cia PATRICIA PALOMARES amb ‘ANEBODA the show’ 

Cia ZERO EN CONDUCTA  amb ‘LA DERNIÈRE DANSE DE BRIGITTE’ 

2PRINCESESBARBUDES amb ‘SEMPRE DE VACANCES’ 

LA MÀLAGA 

LES IMPUXIBLES amb ‘Limbo’ 

MARC MARTÍNEZ amb ‘MAL MARTÍNEZ. HUMOR I HÒSTIES’ 

MUMUSIC CIRCUS amb ‘AMIGOO’ 

NAKANY KANTÉ amb ‘NAKA’ 

QUARTET BROSSA (tres programes) 

  PROGRAMA 1: Cinc sensacions i un quintet sensacional 

PROGRAMA 2: Faristolitis 

  PROGRAMA 3: Quartet Brossa contra Josep Pedrals 

SÒNIA GÓMEZ amb ‘MI MADRE Y YO’ 

TONI MIRA / NATS NUS amb ‘MONÒLIT’ 

 

ESPAIS 

Auditori Sant Martí de Provençals (SANT MARTÍ) 

Centre Cívic Albareda (SANTS-MONTJUÏC) 

Centre Cívic Baró de Viver (SANT ANDREU) 

Centre Cívic Besòs (SANT MARTÍ) 

Centre Cívic El Coll (GRÀCIA) 

Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ (LES CORTS) 

Lluïsos d’Horta (HORTA-GUINARDÓ) 

Centre Cívic Urgell (EIXAMPLE) 

Centre Cívic Zona Nord (NOU BARRIS) 

Centre Sant Pere (CIUTAT VELLA) 

 

 

 

 

* Els artistes marcats en gris no repeteixen a l’edició d’octubre-novembre-desembre 

* Programació subjecta a canvis de darrera hora
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PARTICIPANTS A LA SEGONA EDICIÓ DEL CIRCUIT  

(octubre-novembre-desembre/2017) 

 

ARTISTES 

ADDAURA TEATRE VISUAL amb ‘MOBILUS’ 

ANIMAL RELIGION / QUIM GIRON  amb ‘INDOMADOR’ 

Cia BORJA YTUQUEPINTAS  amb ‘SOMNIS DE SORRA’ 

Cia PATRICIA PALOMARES amb ‘ANEBODA the show’ 

Cia ZERO EN CONDUCTA  amb ‘LA DERNIÈRE DANSE DE BRIGITTE’ 

2PRINCESESBARBUDES amb ‘SEMPRE DE VACANCES’ 

LA MÀLAGA 

LES IMPUXIBLES amb ‘LIMBO’ 

LOSCORDEROS.sc / LOS ZA! amb ‘AFASIANS THE LAST CONFERENCE’ 

MARC MARTÍNEZ amb ‘MAL MARTÍNEZ. HUMOR I HÒSTIES’ 

MARIA ARNAL i MARCEL BAGÉS amb ’45 CEREBROS Y 1 CORAZÓN’ 

MONIQUE MAKON and THE SOUL TITOO’S 

MUMUSIC CIRCUS amb ‘AMIGOO’ 

NAKANY KANTÉ amb ‘NAKA’ 

PERE MARTÍNEZ amb ‘AURORA’ 

QUARTET BROSSA  (dos programes) 

PROGRAMA 1: FARISTOLITIS 

PROGRAMA 2:JUDIT NEDDERMAN amb ‘AMORS D’ESTIU’ 

ROGER BERNAT / FFF amb ‘PENDENT DE VOTACIÓ’ 

SÒNIA GÓMEZ amb ‘MI MADRE Y YO’ 

TONI MIRA / NATS NUS amb ‘MONÒLIT’ 

 

ESPAIS 

Auditori Sant Martí de Provençals (SANT MARTÍ) 

Centre Cívic Albareda (SANTS-MONTJUÏC) 

Centre Cívic Baró de Viver (SANT ANDREU) 

Centre Cívic Besòs (SANT MARTÍ) 

Centre Cívic El Coll (GRÀCIA) 

Centre Cívic Can Clariana Cultural (SANT ANDREU)  

Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ (LES CORTS) 

Centre Cívic Matas i Ramis (HORTA - GUINARDÓ)  

Lluïsos d’Horta (HORTA-GUINARDÓ) 

Centre Cívic Urgell (EIXAMPLE) 

Centre Cívic Vil·la Urània (SARRIÀ-SANT GERVASI) 

Centre Cívic Zona Nord (NOU BARRIS) 

Centre Sant Pere  (CIUTAT VELLA) 

*Les incorporacions estan marcades en gris. 

* Programació subjecta a canvis de darrera hora 
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GRAELLES DE PROGRAMACIÓ PRIMERA EDICIÓ  

MAIG 2017 

1 2 3 4 5 
 
QUARTET BROSSA 
CC BARÓ DE VIVER 

 

NAKANY KANTÉ 
CC BESÒS 

 

6 
 
 
 

7 
 
PATRICIA 
PALOMARES 
CC JOAN OLIVER ‘PERE QUART’ 

 

8 9 10 11 12 
 
ZERO EN CONDUCTA 
CC ZONA NORD 

 
LA MÀLAGA 
CC BARÓ DE VIVER 

 
TONI MIRA  
CC URGELL 
 

13 
 
FARISTOLITIS 
CENTRE SANT PERE 

 
BALKUMBIA 
CC EL COLL 

14 

15 16 17 18 19 20 
 
MUMUSIC CIRCUS 
CC ZONA NORD 
 

21 

22 23 24 25 26 
 
MUMUSIC CIRCUS 
CC BARÓ DE VIVER 
 

PATRICIA 
PALOMARES 
CCURGELL 

27 
 
2PRINCESESBARBUDES 

CC ALBAREDA 
 
 

28 

29 30 31     
* Programació subjecta a canvis de darrera hora 
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JUNY 2017 

   1 2 
 
LES IMPUXIBLES 
AUDITORI SANT MARTÍ 

3 
 
2PRINCESESBARBUDES 
CENTRE SANT PERE 

 

4 

5 6 7 8 9 
 
ZERO EN CONDUCTA 
CC BESÒS 
 

ANIMAL RELIGION 
CC URGELL 
 

SÒNIA GÓMEZ 
AUDITORI SANT MARTÍ 
 

10 11 
 
QUARTET 
BROSSA 
CC EL COLL 

12  13 14 15 16 
 
LA MÀLAGA 
CC JOAN OLIVER ‘PERE QUART’ 

17 
 
BALKUMBIA 
CC ALBAREDA 
 

18 

19 20 21 22 23 24 25 
 
MARC 
MARTÍNEZ 
LLUÏSOS d’HORTA 

26 27 28 29 
 
TONI MIRA 
CC JOAN OLIVER 
‘PERE QUART’ 

30 
 
ANIMAL RELIGION 
AUDITORI SANT MARTÍ 

 
NAKANY KANTÉ 
CC ALBAREDA 

1 
 
BALKUMBIA 
CC ZONA NORD 

2 

* Programació subjecta a canvis de darrera hora 
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WWW.DISTRICTECULTURAL.BARCELONA 
 
#BcnDCultural17 
 

Servei de Premsa 
Institut de Cultura de Barcelona 
La Rambla, 99. 08002 Barcelona 
Telèfon 93 316 10 69 
premsaicub@bcn.cat 
www.premsaicub.cat 
lmatges de premsa a: 
http://www.eicub.net/?grup=BCNDISTRICTECULTURAL 
 
 

 

http://www.districtecultural.barcelona/
http://www.eicub.net/?grup=BCNDISTRICTECULTURAL

