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LA SEGONA EDICIÓ DEL CICLE A PROP
ARRIBA A 13 EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT
DE GIRONA AQUESTA PRIMAVERA
El cicle A prop és una programació cultural de petit
format que porta als barris de la ciutat de Girona
propostes artístiques de creadores i creadors emergents de les comarques gironines. Els centres cívics,
biblioteques municipals i espais joves, es converteixen en l’aparador de les propostes més fresques i
de proximitat.

El cicle va néixer l’any passat com a prova pilot en
el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de
Girona. La primera edició de l’A prop es va celebrar
del 6 de juliol i al 31 d’octubre de 2020, després que
s’hagués d’aplaçar per la irrupció de la pandèmia, ja
que inicialment estava previst del 20 de març al 31
d’abril de 2020.

La segona edició està formada per 28 propostes
que donaran a conèixer els projectes del talent emergent de les comarques gironines. La programació es
portarà a terme del 17 d’abril al 16 de juliol, i inclou
propostes de diferents àmbits artístics (arts escèniques, música, arts visuals i pluridisciplinars). Totes les
activitats són gratuïtes, i tindran lloc en 13 equipaments municipals de 7 barris diferents: 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,
Centre Cívic Santa Eugènia, Espai Cívic Can Gibert,
L’Estació Espai Jove, i Güell. Espai Jove.

Enguany, s’ha ampliat la programació amb una proposta artística més respecte l’any passat i s’han sumat al cicle 3 equipaments de proximitat més: Espai
Cívic Can Gibert, Güell. Espai Jove i el Centre Cívic
Santa Eugènia.
Les activitats es desenvoluparan seguint les mesures de seguretat i sanitàries vigents en cada moment i bona part de les propostes es faran a l’aire
lliure. Totes les activitats són gratuïtes, l’aforament
serà limitat i caldrà inscripció prèvia en bona part de
les activitats.
La programació es pot consultar al web, al perfil d’Instagram @aprop_gi, a les xarxes socials de Girona Cultura, així com a través del hashtag #apropGirona.

Per seleccionar les 28 propostes que conformen
la programació, l’Oficina de Foment de les Arts va
fer una crida a creadors i creadores emergents de
comarques gironines per tal de detectar aquelles
propostes més recents, joves i fresques, però que
encara no s’han fet amb un espai de ressò que
els connecti amb programadors/es. Es van rebre
217 propostes dels diferents àmbits artístics de les
quals 28 han estat les seleccionades per mostrar en
aquesta edició.
Entre aquests 28 projectes seleccionats hi ha 15
concerts, 9 espectacles de teatre, dansa i circ, 2 exposicions, 1 mapping audiovisual i 1 mural que es
podran veure entre la primavera i l’estiu 2021.

La gestió integral del cicle novament va a càrrec de
Baowatt.
L’Ajuntament de Girona promou i organitza aquesta iniciativa a
través del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu
entorn territorial, un 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.

Per a més informació:
Mireia Gràcia Bell-lloch
Comunicació A prop
mgracia.pro@gmail.com
606 680 823
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PROGRAMACIÓ
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EXPOSICIÓ

ON ENS DUGUI EL VENT
DAVID VEGA

Del 17 d’abril al 29 de maig
Biblioteca Salvador Allende

Activitat gratuïta

Les fotografies intenten fugir dels estigmes més convencionals, es renuncia així a fotos d’estudi i impregnen
un estil realista, tintat de fragments experimentals. L’objectivitat del projecte no rau en la realització d’una radiografia, ni en la cerca de quelcom pur, sinó que hi ha una convergència entre manipulació i allò que percebem
com a real. Els dos conceptes s’uneixen per crear una reflexió sobre la vellesa i el pas del temps.
David Vega Fontquerna: fotografia.

EXPOSICIÓ

PINTEM LA MIRADA VIOLETA
MARTA BELLVEHÍ

Del 21 d’abril al 22 de maig
Biblioteca Ernest Lluch

Activitat gratuïta

En els últims anys el feminisme s’ha fet cada vegada més present a l’obra de Marta Bellvehí. L’exposició consta d’una selecció d’il·lustracions que parlen de sororitat, cures, lluita i llibertat. Més d’una vintena d’imatges,
algunes formen part de campanyes institucionals i altres són més personals, però totes conviden a reflexionar
amb perspectiva de gènere.
Marta Bellvehí: il·lustracions
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CONCERT

TRIO CAPMANY

L’ÒPERA MOZARTIANA
I LA VIENA DEL S.XVIII
Dc. 21/04/21, 19 h
Biblioteca Ernest Lluch
Activitat gratuïta

Quins secrets amaga la música d’estil clàssic? En aquest concert ens traslladem a la Viena del segle XVIII per
entendre i descobrir, i apropar-nos-hi, algunes composicions de l’època tal com les tocaven i vivien els músics
i el públic d’aquell temps. Veurem també la relació entre l’òpera i la música instrumental d’aquella època, que
estava molt marcada per la teatralitat i els discursos amagats.
Clara Canimas Furcarà: fagot / Joan Roca Carreras: clarinet / Pau Roca Carreras: oboè

ESPECTACLE

REDIMIM-NOS

ASSOCIACIÓ LA INTEMPÈRIE
Dj. 22/04/21, 19 h
Biblioteca Just M. Casero

Activitat gratuïta

Redimim-nos són fragments literaris que des de la senzillesa ens apropen a la vida quotidiana de la seva autora, Mar Camps. Passejar pels carrers de Girona per Temps de Flors, creuar-te amb desconeguts, escoltar la
mare parlant d’un llibre o pujar al metro són el motor d’aquestes històries tan concretes i alhora compartides.
Des de la proximitat de les paraules i el gest, amb Redimim-nos ens escodrinyem en els racons tan senzills
com sensibles del dia a dia a través dels seus detalls.

Textos: Mar Camps / Adaptació dramatúrgica i creació: Associació La Intempèrie / Interpretació: Berta Camps i Eva Ferré
/ Fotografia d’escena: Christian Expósito / Direcció: Èlia Borràs / Producció: Associació La Intempèrie.
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CONCERT

LA LUDWIG BAND

AL LÍMIT DE LA TONALITAT
Dv. 23/04/21, 19.30 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta
El 2017 La Ludwig Band comencen a tocar les cançons que Quim Carandell acumulava des de l’adolescència. Des del Cuartelillo d’Espolla, la base operativa del grup i antiga caserna de la guàrdia civil, el grup assaja,
evoluciona i perfecciona aquestes cançons. Sona folk pedant, cançons de pastorets i s’escolten heptasíl·labs
que parlen de la vida i rimes assonants. Temes potser quotidians, potser no tant, amb girs inesperats i secrets
que es descobreixen amb el temps.
Quim Carandell: veu principal i guitarra acústica / Lluc Valverde: clarinet i cors / Andreu Galofré: baix i cors / Gabriel
Bosch: guitarra elèctrica i cors / Roger Cassola: bateria i cors / Pau Lanzetta: teclat i cors.

ESPECTACLE

¡ASALTO AL PARAÍSO!
CIA. MISS_TWO MYSTIC
Dj. 29/04/21, 19 h
Centre Cívic Pla de Palau

Activitat gratuïta

Gemma Raurell ha creat mons en capses de llumins, la Piròmana d’Argos escup sofre i encén els mots en
cada món. Aquest és un espectacle que espetega entre els dits, és a dir, de petit format. Si tens dues orelles,
vine, si en tens a tot el cos, millor.
Poesia original: Piròmana d’Argos / Rapsode: P. d’Argos / Manipulació d’objectes: Gemma Raurell / Disseny d’objectes:
Gemma Raurell / Disseny d’escenografia i construcció: P. d’Argos i Gemma Raurell.
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ESPECTACLE

APNEA
LOG OUT

Dv. 30/04/21, 19.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta
En Marc i la Gina són dos germans que des de ben petits ho comparteixen tot. Una nit, després d’una festa
i anant força beguts, transformen l’agressivitat amb què normalment es tracten en una relació sexual. Des
d’aquell moment canvien radicalment, al principi per rebutjar-se, però després per acostar-se, descobrir-se
i tractar-se amb una tendresa amb la qual no s’havien trobat mai. La seva relació es sotmetrà llavors a una
espiral de necessitat física i afectiva, però també d’agressió i asfíxia
Proposta i producció: LOG OUT Teatre 2019 / Amb la col·laboració de: Diputació de Girona, Ajuntament de Salt, Factoria
Cultural Coma Cros, Centre de Formació Teatral El Galliner / Agraïments: Marta Pérez Rebugent, Marina Segarra,
Pau Vallvé i als infants del Projecte Música a l’Est de Cases de la Música.

ESPECTACLE

BETLEM BURCET + RAQUEL
VIÑUALES I CLÀUDIA GÓMEZ +
URSULA GRABER
Dv. 07/05/21, 18.30 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher
Activitat gratuïta

Tres peces de dansa curta formades per: “Balla i sigues feliç” de Betlem Burcet amb la dansa irlandesa; una
dansa conformada per diferents estils ja sigui amb hard o soft shoes i que ens mostrarà l’evolució des de les
mateixes arrels del poble irlandès fins a l’actualitat. “Pilar de dos” de Raquel Viñuales i Clàudia Gómez, que
investiga sobre la fisicalitat dels castells humans, una tradició molt present en la cultura catalana. “Tonit’e I
will’e danc’e” d’Ursula Graber, un homenatge al còmic napolità Totò que combina gest i moviment.
Repartiment “Balla i sigues feliç”: Betlem Burcet / Idea, creació i interpretació “Pilar de dos”: Clàudia Gómez i Raquel
Viñuales / Interpretació musical “Pilar de dos”: Iñaki Plaza, trikitixa (acordió diatònic basc) i percussions / Composició
musical “Pilar de dos”: Adrià Dilmé / Repartiment “ Tonit’e I will’e danc’e “: Ursula Graber
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MAPPING

UN ROMANÇ AMB EL BARRI

ANDREA ALMODÍS I GUILLEM FÀBREGA
Ds. 08/05/21, de 10 h a 14h
Biblioteca Salvador Allende

Activitat gratuïta
Poesia visual que cronològicament ens traslladarà a l’idil·li d’Almodís Hermesenda amb el barri que tant de
temps havia viscut, a aquella relació afectiva, a un amor dolç i delicat i a les seves noves vivències al barri vell
gironí.
Artistes: Andrea Almodís i Guillem Fàbrega / Producció tècnica-projecció: Lighthink Lab

CONCERT

PAXÒFON

NUDISME SONOR
Dj. 13/05/21, 19 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher

Activitat gratuïta

Paxòfon es mouen entre el rock i el folk pop d’autor. El polièdric bandautor gironí Ernest Parro, acompanyat
d’uns músics excepcionals, serveix un còctel d’energia, sensibilitat i humor, multilingüe, que fuig de la monotonia. En aquest concert Paxòfon estrena el seu primer LP, Nudisme sonor, en format de quartet elèctric.
Ernest Parro: veu i guitarra / Xicu Rovira: guitarra / César Gonzalez: baix / Rubén Berengena: bateria.

8

CONCERT

MOMI MAIGA
SOUL’S STRINGS
Ds. 15/05/21, 19 h
La Marfà

Activitat gratuïta
“Soul’s Strings” és una representació íntima del diari musical en constant evolució de Momi. Començant a la
seva ciutat natal, Ziguinchor, al Senegal, fins a fusionar-se amb sonoritats mediterrànies, ens presenta un espectacle amb un ambient ple de calidesa, tendresa i alegria. És un viatge introspectiu de Momi mentre s’obre
camí al món. Composicions fresques i emocionants a través de les 22 cordes de la kora, la guitarra i les veus.
Mamadou Lamine Maiga: kora i veu / Miquel Ubach: guitarra.

MURAL

LA MEVA NENA
NÚRIA GICH

Dll. 17 i Dm. 18 maig de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Espai Cívic Can Gibert

Activitat gratuïta

Tots els adults han estat primer nens o nenes, però pocs ho recorden. Va haver-hi un temps que tu també vas
ser un nen o una nena innocent, fràgil, dependent, vulnerable... Aquesta pintura mural és un treball personal
d’autoconeixement i d’introspecció de l’artista Núria Gich en homenatge a aquesta criatura que encara viu
dins nostre i, tot sovint, aflora interpel·lada per la vida.
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CONCERT

ALBA ALSINA QUARTET
EL PRINCIPIO

Dv. 21/05/21, 19.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta
Alba Alsina és una jove saxofonista gironina amb una sensibilitat, delicadesa i enfocament excepcionals.
Aquest és el concert debut de presentació del seu primer disc, “El principio”, íntegrament compost i liderat
per ella, en què el jazz i el flamenco-jazz són còmplices de les seves melodies. S’acompanya en directe d’una
banda de joves talents del jazz nacional.
Alba Alsina: saxo alt i soprano / Tom Amat: piano / Carlos Bayolo: baix / Alberto Garrido: bateria.

CONCERT

SHÌ
Dv. 28/05/21, 19.30 h
Centre Cívic Pont Major

Activitat gratuïta

SHÌ és l’afirmació i el ser en xinès mandarí, per tant, un sí i un ser a tota experimentació. SHÌ és un trio que
experimenta amb instruments, veus i imatges i transporta l’espectador a un univers de colors, melodies captivadores i loops eclèctics. Una sinergia artística que cal tastar!
Nuri Mancebo: veu, cors, efectes vocals, diddle bow, percussió, loops, sintetitzador / Anna Fusté: cors, efectes vocals, baix
elèctric, contrabaix, percussió electrònica i instruments electrònics, loops / Anna Faure: vídeo, imatge, bateria.
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CONCERT

MARCEL TORRES DUO
Dv. 11/06/21, 19.30 h
Centre Cívic Pont Major

Activitat gratuïta
Marcel Torres i Edgar Massegú treballen de manera molt personal les sonoritats d’arrels mediterrànies. Amb
només una guitarra i un petit equip de percussió construeixen un univers de cançons pròpies en què les melodies més primitives es fusionen amb tel·lúrics compassos d’amalgama i ritmes nostrats.
Marcel Torres: guitarra / Edgar Massegú: percussions.

CONCERT

TONA GAFAROT

EL FOC, EL CALIU I LA CENDRA
Ds. 12/06/21, 19.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta

Tona Gafarot ens presenta el seu segon disc, “El foc, el caliu i la cendra”, un disc que es divideix en tres parts
i que esdevenen tres etapes que tots nosaltres hem experimentat en algun moment de la nostra vida: el foc
(la rebel·lió, la crítica, la ràbia), el caliu (la tendresa, l’amor, la quotidianitat) i la cendra (la tristesa, la por, el desamor). En aquest espectacle, Gafarot també interpreta cançons del seu primer disc, Alba sísmica, així com
de noves que no han estat enregistrades encara
Tona Gafarot: veu i guitarra / Jordi Bosch: baix / Toni Molina: bateria / Adrià Bravo: piano elèctric i sintetitzadors.
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CONCERT

MAD PHI & L’HOME ESTÀTIC
SEHNSUCHT

Ds. 19/06/21, 19 h
El Güell Espai Jove

Activitat gratuïta
“Sehnsucht” és el primer treball col·laboratiu de Mad Phi (vocalista) i l’home estàtic (productor). Una narrativa
que des de la nostàlgia d’allò no viscut, transcorre per elements autobiogràfics com l’addicció, el suïcidi o
l’aïllament social amb influències del trap, la música industrial, el breakbeat o l’spoken word.
Thomas Isbester Rius: veu / Oleguer Montané Claramunt: producció / Tomàs Cullell Ferrer: saxo / Núria Espina Calatayud: violí.

CIRC

HOTEL BUCAREST
BELLBOYS’ CIRCUS

Ds. 26/06/21, 19 h
Centre Cívic Pla de Palau

Activitat gratuïta

Tres grums i un gran hotel són els protagonistes d’aquest espectacle. Els seus estrafolaris hostes, les situacions quotidianes i divertides que passen en el dia a dia de l’hotel fan que el públic viatgi amb els protagonistes
a la que serà ben segur una estada ben entretinguda. El moviment, la manipulació d’objectes, les acrobàcies
són les llengües que es parlen sobre l’escenari.
Aram Sempervirens: contact / Pau Moniato: monocicle, roda cyr i malabars / Dorian Julivert: portor i clown.
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CONCERT

ALAIRE
Dt. 29/06/21, 21 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta
Alaire és un grup que cou a foc lent les influències d’origen de les seves components i combina en la seva
proposta el caràcter feréstec atlàntic amb la calidesa mediterrània. Alaire és el punt on la rumba, els ritmes
llatins, el folk celta i el flamenco es troben per oferir una festa als sentits.
Dèlia Deluna: guitarra, caixó flamenco, saxo soprano, veu / Tara Badoom: melòdica, clarinet, bongos, caixó flamenco, whistle, veu / Celia Olivera: guitarra, mandolina, caixó flamenco, clarinet, veus / Júlia Sols: guitarra, caixó flamenco, veu.

CONCERT

REMEI DE CA LA FRESCA
Dc. 30/06/21, 21 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta

Des del Montseny, portem remeiets per a tot tipus de dolences. A Ca la Fresca, no hi ha pecat que valgui,
etiqueta que pengi o eufemisme que calgui. Una llar on resguardar-se de l’estupidesa en escreix d’escoles,
fantasmes, senyors feudals i alcaldes, de nosaltres mateixes i altres profetes, que no es cansen de dir-li a la
vida com ha de ser. Sigueu benvingudes i sentiu-vos lliures per prendre tot allò que hagueu de menester. “Una
casa fora del temps i dels rostres, en la memòria pura”.
Artur Piera, Xantal Rodríguez, Víctor Inskipp, Iago Rueda, Martina Vayreda: entre totes ens repartim les guitarres, el baix,
el sintetitzador, els teclats, la bateria i el que faci falta.
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CONCERT

KUMBARA

SEMILLA TOUR
Dj. 01/07/21, 20 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta
Els ritmes caribenys i afrollatins es troben amb l’electrònica a Semilla, el primer treball de Kumbara, en què
el grup gironí mostra el seu caràcter explosiu. Kumbara presenta un directe, pensat per ballar, que ens porta
del dnb al dancehall, passant per la salsa i el reggae. La potència de la música electrònica i la vitalitat de la
música orgànica es troben en aquest projecte.
Marcel Sánchez: veu / Carla Aguilar: veu / Núria Madí: percussió / David Mansilla: electrònica / Gustavo Rabí: percussió.

CONCERT

BLACKFLAMENCO
DEL NEGRE AL BLANC
Dc. 07/07/21, 21 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta

“Del negre al blanc” és el punt de trobada entre dues tradicions musicals: la black music i el flamenco: energia,
seducció, amalgames rítmiques i una manera intensa i emocional de sentir la música, com si cada nota fos
la darrera.
Jordi Rodriguez: guitarra / Nuri Madí: percussió / Laura Guillén: ball / Rose Guillén: veu.
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CONCERT

NU DRAMA
Dj. 08/07/21, 20 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta
Nu Drama és un cantant i raper de Sant Joan de les Abadesses. Al llarg de diversos treballs publicats sempre
en català, ha experimentat amb sons atmosfèrics, íntims i profunds que conviden a fer un viatge per tots els
racons de l’univers i de l’ànima humana. Les seves cançons són converses amb si mateix; una mirada onírica
a la realitat que se’ns escapa.
Ricard Soler Roger (Nu Drama): veu / Roger Salazar (T. Sombra): DJ i tècnic.

ESPECTACLE

UN CADÀVER ACTUANT
CIA. THEATRUM MUNDI
Dv. 09/07/21, 19.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta

Després d’una guerra, el món mai no torna a ser el mateix. Es produeixen tota mena de canvis, des dels
més evidents, com el model de govern, fins als més petits, com els canvis en la mentalitat sobre determinats
assumptes. Un d’aquests assumptes sempre ha estat l’art, que ha canviat per adaptar-se i que, molts cops,
s’ha vist reprimit. Aquesta repressió és la realitat de Jaume Gavilán, que busca organitzar amb èxit petites
funcions clandestines per poder fer arribar l’art a aquells que encara no hi ha renunciat.
Direcció: Martí Rodríguez / Intèrpret: Àlex Castro / Dramatúrgia: Martí Rodríguez / Idea original: Àlex Castro / Producció
i distribució: cia. Theatrum Mundi.
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CIRC

INSTANTS

CIA. NON SIN TRI
Dc. 14/07/21, 20 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta
Hi ha instants en què la percepció del temps es distorsiona en funció de la nostra química cerebral. iNSTants
vol reflectir aquests moments compartits per la humanitat, que cíclicament passa per aquestes experiències
que es registren en la nostra genètica, però que des de l’individu són viscudes per primera vegada i tots improvisem. Parlem d’aquests processos de canvi a través de la relació de tres personatges que creixen junts i
es relacionen amb un llenguatge de moviment abstret i el circ.
Aleix Lidon Baulida: portador, monociclista / Sara Gilsanz Grandas: àgil, acròbata aeri / Álvaro Caballer Revenga: portador, àgil, malabarista / Aram Pou Clavell: tècnic de so

CONCERT

ROMANÍ
Dv. 16/07/21, 19 h
Biblioteca Just M. Casero

Activitat gratuïta

“Romaní” és el nou projecte propi de l’acordionista Pere Romaní, establert a la vall de Sant Daniel. El trio ofereix concerts i balls amb un repertori basat en composicions pròpies, cançons i gèneres del ball folk català i
europeu. Tot plegat, des d’una perspectiva moderna, amb uns arranjaments originals i sorprenents.
Pere Romaní: acordió diatònic, veu i composicions / Héctor Beberide: mandolina, guitarró, mandola / Joan Tomàs: contrabaix.
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DOSSIER
DE PREMSA
DIGITAL:

shorturl.at/wALU9

EDICIÓ 2021
Gestió integral del cicle: Baowatt Produccions
Comunicació: Mireia Gràcia Bell-lloch
Disseny gràfic: Marta Montenegro Gràfic

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM!
@aprop_gi
#apropGirona

Amb el suport de:

PECT Indústries Culturals i Creatives
de Girona i el seu entorn territorial

Patrocina:
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