
Col·laboren: 

Biblioteca Agustí Centelles (Comte Urgell, 145)
Biblioteca Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5)

Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61)
Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480)

Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver (Comte Borrell, 44)
Biblioteca Sofia Barat (Girona, 64)

CC Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
CC Cotxeres Borrell (Viladomat, 2)
CC Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5)

CC La Casa Elizalde (València, 302)
CC Sagrada Família (Provença, 480)

CC Urgell (Comte Urgell, 145)
Espai de fotografia F. Català-Roca (Llança, 21)

Espai Calàbria 66 (Calàbria, 66)

Organitza: 

EIX JOVE
Projecte de dinamització juvenil de l’Eixample

eixjove.cat
facebook.com/eixjove

@eixjove
Tel. 607 537 621

Llança, 21, baixos

Districte de
l’Eixample

“MARAGALL TROUPE” 

Els i les alumnes de 1r de Batxillerat artístic de l’IES 
Poeta Maragall realitzen una representació de di-
verses peces de coneguts musicals, que han treballat 
durant el curs escolar a les assignatures de música i 
interpretació. Per dur a terme aquesta actuació, els i 
les alumnes han participat a una sèrie de tallers que 
s’emmarquen dins dels Projectes de suport a la 
creació artística impulsats per l’Eix Jove. 

18 h · Segona part

“LO HAGO POR TI” 

Maya, Ana y Sol comparten un pasado muy parecido 
y éste es justamente el que las une. Tres historias di-
ferentes con un denominador común: la mujer como 
objeto, como pertenencia. Todo al mundo merece ser 
feliz, ¿no?
Una obra escrita per la Maria Eugènia Patón i re-
presentada per un grups d’alumnes del Col·legi del 
teatre de Sant Antoni, on totes estudien el Cicle for-
matiu d’interpretació.
Intèrprets: Rita Vinyals Rosés, Rita Ardiaca Pedró, 
Maria Eugènia Patón González.

“NO TE MAREES, CARIÑO” 

Un creuer, una lluna de mel i moltes temptacions...
La companyia “Baker Street Company” formada 
pels alumnes del taller de teatre que l’Eix Jove orga-
nitza a l’Espai Arenes, interpretaran aquesta comèdia 
de John C. Lovelock.
Intèrprets: Mariana Orrego, Aleix Suárez, Alberto 
Càffaro, Stefano Linares, Júlia Rovirosa, Eva Navarro.

“ESPERANÇA”  

Tristesa. Por. Futur incert. Ferides a l’ànima. Fronteres 
tancades. Per què algú voldria tornar a un lloc així?
Un obra dramàtica escrita i dirigida per la Mariana 
Orrego, alumna de l’IES Poeta Maragall del Taller 
d’interpretació de 1r de Batxillerat d’arts escèniques, 
i protagonitzada juntament amb el seu company Ja-
vier Jiménez.
Intèrprets: Maria Orrego, Javier Jiménez.

“GANBARU” 

Un espectacle de màgia del Daniel Sánchez un jove 
de l’Eixample que et sorprendrà amb els trucs de car-
tes i posarà el toc més original d’aquesta jornada. 

Més informació a EIXJOVE.CAT/MOSTRA
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EXPOSICIONS

“IDENTITATS” 

• CC Urgell. Sala Teresa Pàmies
  (Comte d’Urgell, 145)
• Del 4 al 30 de maig
• Exposició col·lectiva de tècniques plàstiques
• Inauguració: 4 de maig a les 12 h

Identitat: la reconeixença del que una persona és. 
Identitats en construcció en un món canviant. Què ens 
fa iguals i què diferents? A partir de quins referents 
construïm la nostra identitat? 
Exposició de peces realitzades per l’alumnat del 
Batxillerat d’arts plàstiques de l’Escola Pia Nostra 
Senyora en diferents mitjans artístics i temàtiques on 
el nexe d’unió és la subjectivitat pròpia de la mirada 
de cada autor i autora. 

“DESCOBERTES” 
 

• CC Urgell. Sala Teresa Pàmies
  (Comte d’Urgell, 145)
• Del 4 al 30 de maig

• Inauguració: 17 de maig a les 18 h

Les exigències acadèmiques, la transició a la vida adul-
ta, els canvis, l’adaptació, la superació, les barreres, les 
pors, ...
Exposició realitzada dins del Projecte Clic de Ba-
rri, enllestit per l’Associació Diomira amb la volun-
tat d’oferir als joves i adolescents i nens una eina de 
treball que els permeti llur formació integral per a que 
siguin ciutadans de ple dret. Oferint alhora, la creació 
d’instruments d’informació, comunicació i formació 
cultural i social.

DANSES URBANES

• Plaça Fort Pienc
• Dissabte 12 de maig a les 18 h

Trobada de música i dansa dels nois i les noies que 
fan diferents tipus de danses amb influències d’arreu 
del món.
Professionals DJ kids. Col·lectiu de DJs, producció 
musical i audiovisual encarregats de punxar música 
per carregar-nos les piles! 

Aquesta edició han participat un total de 32 cartells, 15 
dels quals han estat preseleccionats per passar a la fase 
de votacions. El cartell guanyador és la imatge de la 
Mostra d’Art Jove 2018, realitzat per la Laia Balaguer.
El dia de la inauguració es faran públics els tres car-
tells finalistes del concurs i es realitzarà el lliurament 
dels premis i obsequis.

“DEL SOMNI A LA REALITAT” 

• CC Cotxeres Borrell - Espai Off 
  (Viladomat, 2)
• Exposició col·lectiva de fotografia 
• Del 8 al 30 de maig. 
• Inauguració: 8 de maig a les 16 h.

Exposició realitzada en el marc del projecte “Alta-
veus x la igualtat!!” de la Fundació Aroa per tal 
de sensibilitzar a la ciutadania entorn les desigualtats 
i les violències masclistes, des de la visió, realitat i veu 
de l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Poeta Maragall.

“ANSIETAT A L’ESCOLA”  

• Espai de fotografia F. Català-Roca
  (Llança, 21)
• Exposició col·lectiva de fotografia 
• Del 17 al 30 de maig

ACTUACIONS

• Exposició col·lectiva de tècniques plàstiques
• Inauguració: 4 de maig a les 12 h

El batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny ha de 
ser una etapa plena de finestres que permeten des-
cobrir diferents camins expressius i també de capses 
farcides de coneixement interior i de l’exterior. Amb 
aquesta experiència, la curiositat ha de ser eterna.
L’alumnat del batxillerat l’IES Poeta Maragall co-
missaria aquesta exposició conjunta on trobareu els 
treballs més destacats d’aquest curs escolar. 

“SELECCIONATS”  

• CC Urgell - Vestíbul (Comte d’Urgell, 145)
• Del 4 al 30 de maig
• Exposició col·lectiva d’il·lustracions
• Inauguració: 4 de maig a les 18 h

Exposició de cartells realitzats amb tècniques digitals 
i manuals que nois i noies de 12 a 20 anys han presen-
tat al II Concurs de Cartells per a la Mostra d’art 
jove 2018, organitzat per l’Eix Jove en col·laboració 
amb el Punt JIP.

HIP HOP I FUNKY 

• Xoni queens
“Balla com tu vulguis, però balla!” és el nom de 
l’actuació d’aquest grup de noies que fan classes de 
funky i lady stile amb l’Eix Jove al CC Urgell. 
• Young Movement
El grup més veterà de hip-hop de l’Eix Jove, ens pre-
sentaran la seva coreografia “La nueva era” que han 
preparat al CC Urgell.
• The Boom
Són un grup de nois i noies molt joves que fan el taller 
de hip-hop de l’Eix Jove al CC Casa Golferichs. Han 
aprés molt i molt ràpid i que posaran molta il·lusió i 
ganes la seva actuació de hip-hop. 
• Unit in the Diversity
Grup de hip-hop de l’Eix Jove del taller del CC Fort 
Pienc.
• Groove
El grup de hip-hop de l’Eix Jove del taller del CC La 
Casa Elizalde ens porta el seu espectacle “Your crazy 
side” on transmeten el següent missatge: tots tenim 
una part nostra més boja i això ens fa diferents i ori-
ginals.
• Road Killers
El grup de hip-hop inicial de l’Eix Jove del taller del 
CC Sagrada Família.
• Rihanna and her dancers
Un grup d’alumnes de l’IES Poeta Maragall  format 
per un noi i sis noies faran aquesta coreografia a 
l’estil drag queen barrejant ball modern amb hip-hop 
i sexystile.

K- POP

• Lion’s pride
Grup format pels nois i noies dels dos tallers de k-pop 

de l’Eix Jove que es realitzen a CC Cotxeres Borrell.
• Momo girls
Grup de k-pop de noies que fan un taller de l’Eix Jove 
al CC Fort Pienc .
• DragonSoul
Grups de k-pop de joves Sant Antoni que assagen a 
CC Cotxeres Borrell.
• Elysium
Un grup de noies de l’Eixample i Gràcia que assagen 
al CC Cotxeres Borrell faran una coreografia de k-pop 
amb cançons dels grups de pop coreà femenins Bad-
boy i Lip&hip.

TEATRE, MÚSICA, DANSA I ESPECTACLES

• CC Urgell - Auditori (Comte d’Urgell, 145)
• Divendres 25 de maig

12 h · Primera part

BATUKADA

Actuació del grup de percussió de l’IES Poeta Ma-
ragall format per alumnes de 1r de Batxillerat d’arts 
escèniques en el marc del Projecte del suport a la 
creació artística en especialitat musical que l’Eix 
Jove realitza en col·laboració amb el centre.

“PERCUPIA” 

L’alumnat del batxillerat artístic de l’Escola Pia Nos-
tra Senyora interpretarà diverses peces musicals, ins-
trumentals i vocals, tant en grup com en solitari. Les 
actuacions s’intercalaran amb peces de dansa con-
temporània, clàssica i urbana.


