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Cicle A prop 2020

El cicle A prop és una nova programació cultural de petit format i de proximitat que
vol mostrar les propostes dels creadors emergents de les comarques gironines. L’A
prop arriba a diferents barris de la ciutat de Girona de la mà dels centres cívics,
biblioteques municipals i l’Estació Espai Jove per apropar cultura i ciutadania.

El cicle està format per 27 propostes que donen a conèixer els projectes del talent
emergent de les comarques gironines. La programació es portarà a terme del 20
de març al 31 de maig, i inclou propostes de diferents àmbits artístics (arts
escèniques, música, arts visuals i pluridisciplinars). Totes les activitats són

gratuïtes, i tindran lloc a diversos equipaments municipals: Centre Cívic Onyar,
Centre Cívic Ter, Centre Cívic Sant Narcís, Centre Cívic Pont Major, Centre Cívic
Pla de Palau, Biblioteca Antònia Adroher, Biblioteca Just M. Casero, Biblioteca
Ernest Lluch, Biblioteca Salvador Allende i L’Estació Espai Jove.

L’Ajuntament de Girona promou i organitza aquest cicle a través del PECT Indústries
Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb el suport del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona.
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PROGRAMACIÓ
MÚSICA
Dv. 20/03/20, 20 h
Centre Cívic Pont Major

Elisma
CONCERT
Activitat gratuïta

Elisma és un power trio de hard rock liderat pel guitarrista Ismael Berengena que
ofereix un directe intens, potent i enèrgic. És una proposta de rock dur que ha
comptat amb el suport de grans guitarristes del gènere com Alberto Cereijo (Los
Suaves), Juan Flores “Chino” (Sinkope), Miguel Pino (Exceso), David Muñoz
“Gnaposs”... Amb aquesta empremta a les cançons del grup, queda clar que
Elisma és un grup per seguir amb deteniment.

Ismael Berengena: guitarra i veu
Ruben Berengena: bateria i veus
Gerard Cantero: baix i veus
Francesc Agustí: so
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ARTS ESCÈNIQUES
Ds. 28/03/20, 18 h
Centre Cívic Sant Narcís

Infinit
Companyia Seon
CIRC
Activitat gratuïta

Aquest espectacle parteix d’un concepte filosòfic com és l’infinit, per reflexionar
a través del surrealisme sobre els difusos inicis i finals de tot allò que ens envolta.
Un remolí de virtuosisme de circ, filosofia, música i humor que succeeix mentre
ens anem preparant per al seu inici. És més, ja està començant a succeir mentre
llegeixes aquesta sinopsi.
Andreu Casadellà: trapezi Washington, dansa i clown
Daniel Esteban: acroball, cant i clown
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ARTS ESCÈNIQUES I HUMANITATS
Dm. 31/03/20, 20 h
Centre Cívic Pla de Palau

Topografia del moviment
Cia. Topografia
DANSA
Activitat gratuïta

Topografia del moviment és una peça de dansa performativa amb
acompanyament de so i text en directe que explora la transformació del cos i el
seu volum a partir del moviment i de la projecció en l'espai d'una retina lineal en
blanc i negre. A través d'aquesta dansa, el cos esdevé una imatge hipnòtica i
delicada per descobrir. El cos eteri es materialitza en l'espai i crea una oportunitat
per apreciar la revelació del cos bell dins la seva identitat única.

Èlia Teis: cos i moviment, creació i direcció de la peça
Esther Roca: veu i so
Xevi Moliner: producció i idea original
Míriam Nieto: vídeo
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MÚSICA
Dj. 02/04/20, 20 h
Centre Cívic Onyar

Jordi Rodriguez
Entre fronteres
CONCERT

Entre fronteres és un concert que recorre la majoria de pals ternaris
del flamenc amb una visió interpretativa i concepció rítmica pròpia.. El repertori
també inclou bulerías, abandolaos, seguiriyas, soleá, fandangos, jaleos, etc.

Jordi Rodriguez: guitarra flamenca
Nuri Madí: cajón
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MÚSICA
Dj. 16/04/20, 19 h
L'Estació Espai Jove

La Marta Rius
Presentació del disc Ànima salvatge
CONCERT

La música de La Marta Rius és cançó d’autor amb presa de terra. La seva veu,
íntima, dolça i salvatge, ens condueix a unes cançons amb un equilibri particular,
on res hi sobra i res hi manca. En aquest nou treball es confirma la seva
sensibilitat i la seva força en els directes, amb una posada en escena propera,
fresca i amb el seu toc de mística rural. Ànima Salvatge ofereix un treball que
convida a connectar amb el més essencial, sempre a la frontera entre el pop, la
cançó d’autor i el folk.
La Marta Rius: veu i acordió diatònic
Guillem Ballaz: guitarra, violí i veus
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MÚSICA
Dj. 16/04/20, 20 h
L'Estació Espai Jove

Aixopluc
CONCERT

Aixopluc és un projecte musical que neix i beu de les valls i les muntanyes de la
Garrotxa, amb cançons pròpies que parlen de natura i d’amor. La guitarra, el
piano i les dues veus esdevenen fils conductors d’una proposta a la vegada
íntima i original.

Agnès Algueró: veu, guitarra, flauta travessera i bombo electrònic
Martí Espunya: veu, teclat i bombo electrònic
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ARTS ESCÈNIQUES
Dv. 17/04/20, 20 h
Centre Cívic Sant Narcís

Cartografia del cos estrany
TEATRE

Aquesta peça teatral és un viatge pel territori desconegut del cos mirat des de
fora, estranyant-lo. Al mateix temps és una mostra crítica de diferents exemples
de l’objectivització del subjecte dona. Des de la Verge fins a la nina inflable. És
també un concert de música programàtica i una exposició de pintura
paisatgística. Són també paraules dites als ulls. Trossos de carn en moviment.
Maria Jover i Andrea Pellejero: creació i direcció
Maria Jover, Omar Sanchis i Julia Clarà: intèrprets
Yaiza Berrocal: llums
Esther Porcel: textos
Ona Guilera i Georgina Marques: escenografia i vestuari
Blanca Bantulà, Judit Garrel, Judit Creus, Jana Boadas, Mariona Capellera, Raquel Cebrià i
Andrea Jover: cor
Rut Girona i Maria Jover: producció i distribució
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INFANTIL I HUMANITATS
Dc. 22/04/20, 18 h
Biblioteca Antònia Adroher

L’agència secreta de les paraules.
L’entrenament
Companyia El somni del drac
ALTRES

L'Agència Secreta de les Paraules busca un nou agent pel departament SPA,
que és el Servei de Paraules Aparellades. La Diana i en Ramon aspiren a ocupar
aquesta vacant però hauran de passar unes proves molt exigents per poder-hi
accedir i que només superaran amb l'ajut del públic.

Marta Rius i Alcay: veu i acordió diatònic
Guillem Ballaz i Bogunyà: veu, violí i guitarra
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MÚSICA I HUMANITATS
Dc. 22/04/20, 19 h
Biblioteca Ernest Lluch

Et canto un conte?
Marina Gil Cantacontes
CONTE

En quin moment ens vam fer tan grans que vam deixar d'escoltar contes? Segueixen
tenint la mateixa màgia...i per comprovar-ho només has de deixar-te emportar per la
imaginació que et reclama! Et canto un conte? és una sessió de contes curts, dirigida
a públic adult, recollits a diferents parts del món, que conviden a la reflexió sobre
aquestes grans coses de la vida que es poden explicar en boniques i petites
històries. La música sempre s’entrellaça amb les paraules.
Marina Gil: creació i interpretació, guitarra, veu i percussió
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MÚSICA
Dc. 22/04/20, 20 h
Biblioteca Just M. Casero

Naked
To Wit…

El diàleg d’un contrabaix i una veu, o el joc d’acolorir un repertori de clàssics de
la música popular contemporània únicament amb 2 timbres. Un exercici de diàleg
constant, atreviment i originalitat. Una proposta per deixar-se emportar i
redescobrir grans cançons de l’imaginari popular.

Sandra Fern: veu
Pedrito Martínez: contrabaix
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MÚSICA
Dv. 24/04/20, 20 h
Centre Cívic Sant Narcís

Vinnie Kairos
Presentació del disc Sinera
CONCERT

Sinera és un viatge pel món interior de Vinnie Kairos que compta amb
l’acompanyament de l’Home Estàtic i l’incondicional suport de Kodhama; una
experiència basada en la sonoritat de la música popular catalana i la potència de
rimes crus i contundents. En aquest LP només s’utilitzen mostres de música
catalana com a samples per definir la part instrumental. En l’aspecte líric, és una
mirada introspectiva que analitza a fons tots els punts de llum i ombra que
conviuen dins de l’imaginari de l’artista.

Vicenç Josep Bertran: MC
Oleguer Muntané Claramunt: DJ
Jesús Cubillas: corista i MC
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ARTS VISUALS
Dm. 28/04/20, 19 h
Biblioteca Salvador Allende

Vam salvar molts peixos
Clara Gispert
EXPOSICIÓ

La Clara Gispert dibuixa el que li agrada, i li agraden les persones. Persones
sense rostre i alguns peixos amb escates. Escates entre línies i cabells de tinta
negra. El negre predomina i algun color s’escapa. S’escapa de les neures i així
li surten els dibuixos.

Clara Gispert: il·lustracions
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MÚSICA
Dm. 28/04/20, 19.30 h
Biblioteca Salvador Allende

Marina Prat
Presentació del disc Serendipia
CONCERT

Serendipia és el primer treball de la cantautora de Ripoll Marina Prat. Compost
de dotze cançons autoproduïdes i autoeditades, és un disc càlid, sincer i proper,
en què s’expliquen dotze històries personals i alguna invenció. Ple de metàfores
i poesia, Serendipia és un viatge emocional d’amor, desamor, d’imaginació i
d’esperança.

Marina Prat: guitarra i veu
Javier Gamazo: guitarra i cors
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ARTS ESCÈNIQUES
Dc. 29/04/20, 19 h
Centre Cívic Ter

Rado Popping animation
Rado Bernal López
DANSA

Rado’s Popping Animation és una proposta de dansa creativa basada en la
improvisació que sorgeix de la interacció profunda de la música electrònica amb
cada una de les articulacions del cos per crear una vibració harmònica. El
Popping Animation forma part de la cultura del hip hop i pertany als Funk Styles
basats en l’ús de tècniques musculars i articulars al ritme de la música per crear
efectes visuals.

Rado Bernal. Dansa - Popping Animation.
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ARTS ESCÈNIQUES I HUMANITATS
Dc. 29/04/20, 19 h
Biblioteca Antònia Adroher

Els estats dels cossos
Idu Massa i Azucena Momo
ESPECTACLE

Una veu que s’erigeix des del marge. Una invocació a l’absència d’un cos i del
seu silenci perifèric. Dues intèrprets que entrellacen presència i moviment, dansa
i poesia. La peça investiga la condició perifèrica i efímera de la tradició oral. I
com aquest espai dels extrems ha propiciat una llibertat de creació més àmplia
que els espais reglats o institucionalitzats. Els cants de les jornaleres, les
cançons per a dormir als nadons, els contes vora el foc...

Idu Massa i Azucena Momo: creació i interpretació
Azucena Momo: direcció, dramatúrgia, poesies i textos
Junyi Sun i Maria Ollé: mirada externa
Aleix Hosta: vídeo
Nil Falgarona: assistent d’espai sonor
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ARTS ESCÈNIQUES
Dc. 29/04/20, 19 h
Centre Cívic Ter

L’últim Sifir
Cia. Qui sigui
TEATRE

Un aventurer emprèn la recerca d’un poble oblidat. Un viatge mitològic amb
elements tan reals com fantàstics. Ningú sap si aquests habitants del desert van
existir realment o si simplement són una llegenda. Com sonen les veus dels
pobles que ningú recorda? Què en queda de les seves passes sobre la sorra?
“My name is a dream, I am from the land of magic, my father is the mountain, and
my mother the mist” Sherko Bekas.

Aram Pou: creació i interpretació
Melina Pereyra: mirada externa
Azucena Momo: dramatúrgia
Iu Gironès: escenografia
Atena Pou: vestuari
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ARTS VISUALS
Del 2 al 30 d'abril
Centre Cívic Onyar

Els últims romàntics
Exposició fotogràfica David Fajula
EXPOSICIÓ

La Marina és, als seus 92 anys, una de les últimes romàntiques d'un estil de vida
que corre al precipici cap a la seva extinció. Engegar cada dia de l'any un ramat
d'ovelles pels prats de serra Cavallera (Ripollès) és una activitat que ha fet durant
dècades. Un estil de vida que pot costar d'entendre als qui esperen que el seu
torn de feina arribi a les vuit hores i sigui l'hora de plegar. Hi ha feines que les
fas, i d'altres que senzillament les ets. Les segones s'anomenen ofici.

David Fajula: fotografia
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ARTS ESCÈNIQUES
Dj. 07/05/20, 17.30 h
Centre Cívic Onyar

Potadecabra
Mag Fèlix
ALTRES

El Mag Fèlix proposa jocs de màgia increïbles, divertits, participatius i musicals
amb molt dʼhumor pensats perquè agradin a tot el públic assistent, tant a grans
com a petits. Escapismes increïbles, aparicions i desaparicions, endevinacions
impossibles i molt més! El mag agafa voluntaris de diferents edats, fins i tot algun
d’aquests aprendrà a fer màgia seguint les indicacions del mag. Lʼespectacle va
“in crescendo” i al final fa flotar una nena del públic.

Fèlix Brunet: creació, direcció i interpretació
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ARTS VISUALS
Del 25 d'abril a l'11 de maig
Centre Cívic Pla de Palau

Gaia
Alícia Bullich Luzán
EXPOSICIÓ

Gaia és una exposició fotogràfica immersiva sobre la relació que té l'ésser humà,
en concret la figura femenina, amb contacte amb la natura i com la interacció
d'aquestes dues genera nous paisatges. Aquesta exposició té com a finalitat fer
reflexionar a l'espectador per poder aturar-se un moment i ser conscient de la
bellesa que ens envolta. Gaia és un projecte que va dirigit a totes aquelles
persones intimistes amb la naturalesa disposades a endinsar-se en una
experiència sensorial.

Alícia Bullich Luzán: fotografia
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ARTS VISUALS I HUMANITATS
Dm. 12/05/20, 17.30 h
Biblioteca Antònia Adroher

Mapping literari interactiu
Lighthink Lab
ALTRES

El fet de llegir obra la ment a milers d'aventures i possibilitats imaginatives
creades per tots i cadascun dels lectors i els amants dels llibres. Mitjançant la
instal·lació d'una estructura retroprojectada des de dins i alhora interactiva per a
l'usuari, cada visitant que es relacioni amb aquesta instal·lació lumínica podrà
escollir, viatjar, qüestionar-se o simplement jugar amb el contingut d'un mapping
creat especialment per a la ocasió, que rendirà homenatge a la màgia del negre
sobre el paper.

Guillem Fàbrega: muntatge i producció audiovisual
Aleix Gorgorió : programació, coordinació projecte i muntatge
Júlia Berrido: assistència en producció i muntatge
Marçal Costabella: animació 3d i producció del contingut
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MÚSICA I HUMANITATS
Dc. 13/05/20, 20 h
Biblioteca Ernest Lluch

L’estrebada
Mecànica Orgànica
RECITAL

Quan t’estiren, contra la teva voluntat, i et deixen anar de cop, vas a parar a un
lloc que desconeixies. L’estrebada és negra i porta porra. L’estrebada
desconcerta. L’estrebada desplega arguments tèrbols. I s’estén la paraula,
groga. Amb aquest recital de poesia i guitarra, Mecànica Orgànica posa versos
als fets d’octubre del 2017 i a tot el que n’ha esdevingut.

Gemma Arimany: poemes i veu
Arnau Tintó: música i guitarra
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MÚSICA
Dj. 14/05/20, 20 h
Centre Cívic Onyar

Jessica Mellado
CONCERT

D'arrels andaluses, la seva afició per cantar li ve des de molt petita però no és
fins als 16 anys que comença a compondre les seves primeres cançons. “Gotas
de Agua” és el segon treball de Jessica Mellado, que toca en directe amb
energia, actitud i caràcter mediterrani.

Jessica Mellado: guitarra i veu
Javi: percussió
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ARTS ESCÈNIQUES
Ds. 16/05/20, 11 h
Biblioteca Salvador Allende

Sota sospita
Cia. La Itinerant
TEATRE

El Dr. Casanova, prestigiós metge gironí, se'n va de vacances a la Toscana i
deixa un metge a càrrec de la seva consulta privada. Uns dies després rep una
trucada de la policia de Girona: ha de tornar immediatament per a identificar un
cadàver. L’espectacle Sota Sospita de la companyia La Itinerant submergeix el
públic en una aventura trepidant.

La Itinerant: companyia
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MÚSICA
Ds. 16/05/20, 19 h
L'Estació Espai Jove

Beatjammers
Groove jam
CONCERT

Beatjammers neix de la passió per la música sense fronteres. Un projecte
col·lectiu de diversos productors que, tot i provenir d'àmbits musicals i gèneres
diferents, surten de la seva respectiva zona de confort per trobar-se en una
banda instrumental. A les seves groove jams gaudireu d'un show en directe que
representa literalment la seva manera d'entendre la música. La diversió i la
participació estan assegurades ja que les fronteres i els límits sonors no
existeixen al seu diccionari.

Lluís Huguet: bass
Alex López: percussió & dub live
Oleguer Muntané: finger druming
Vicenç Josep: keys & sampler
Jordi Coromines: electric guitar & more
Jason Palma: Sony A7lll x Ronin M
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ARTS ESCÈNIQUES
Dv. 22/05/20, 21 h
Centre Cívic Sant Narcís

Madame Future
Cia La Paya S.A.
CLOWN

Voilà! Madame Future ha evolucionat cap a l’èxit en el món de la màgia més
professional, però aquest li passa pel costat, o no arriba o va massa enllà. Quina
llàstima de dona, ella és entranyable, enèrgica i ens convida a descobrir la seva
veritable màgia interior. L’humor més agut i innocent des del seu costat més
humà.

Patricia Corchado Salines: creació
Javier Ariza: direcció
Patricia Corchado Salines: interpretació
Olga Galceran: disseny gràfic
Jordi Rafel: vídeo i fotografia
Carme Draps: vestuari
Higini Fernández: arranjaments de música
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MÚSICA
Dv. 29/05/20, 20 h
Centre Cívic Pont Major

Noè Escolà
Deliris poètics
CONCERT

Noè Escolà, músic de vent (veu, saxos, flautes), presenta la seva primera trilogia.
Tres discs ben diferenciats entre ells que transcorren per estils com el rock, el
pop o el jazz amb una poesia musicada amb una forta personalitat. Sens dubte
una proposta arriscada, plena de sensibilitat, màgia i molt vent!

Anna Tobias: baix i veus
Aleix Tobias: bateria
Noè Escolà: saxos, teclat i veu
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ARTS VISUALS
De l'11 al 31 de maig
Biblioteca Just M. Casero

Sara Oliva Sanz
Entre el finit i l’infinit
EXPOSICIÓ

Aquesta mostra de pintura és el resultat de la recerca personal de l’artista Sara
Oliva Sanz entre els espais interiors i els espais exteriors, entre el finit i l’infinit,
entre la carn i la transcendència. És una recerca i un aprenentatge dels límits
interiors i pictòrics, perquè aquests s’interrelacionen íntimament creant-se i
recreant-se en una espiral que dona a llum una altra cosa: un univers propi on
l’existència adquireix sentit.

Obra plàstica: Sara Oliva Sanz
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Ho organitza: Ajuntament de Girona - PECT Indústries Culturals Creatives de Girona i entorn
territorial

Gestió integral del cicle:

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per
la Diputació de Girona.
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