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LA TERCERA EDICIÓ DEL CICLE A PROP
DURÀ A GIRONA 26 PROPOSTES D’ARTISTES
EMERGENTS DEL TERRITORI
La tercera edició del cicle A prop durà a Girona 26
propostes d’artistes emergents del territori entre el 7
de setembre i el 17 de novembre del 2022. Un cop
més, l’A prop convertirà els centres cívics, biblioteques municipals i l’Estació Espai Jove en l’aparador de les propostes més fresques i de proximitat
de diverses creadores i creadors emergents de les
comarques gironines. Aquest any, la programació
és una selecció d’entre els 135 projectes culturals
de petit format que es van presentar en la convocatòria, i s’hi inclouen actuacions de diferents àmbits
artístics -arts escèniques, música, arts visuals i arts
pluridisciplinàries-.
“L’A prop és un exemple de suport a creadors
i creadores locals per una banda, i de foment
de la participació en la vida cultural de la ciutat
per l’altra. I de fer-ho en comú, cooperant entre
diferents serveis i equipaments”, ha assegurat el
vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que ha remarcat que “el cicle torna a reivindicar el seu principal objectiu de fer
arribar la cultura i els espectacles a tothom, fent
protagonistes sobretot els barris i la seva gent”.
Dels 26 projectes seleccionats, 15 seran propostes musicals, amb actuacions dels artistes Emma
Yuzz, Agnès Allgueró, Gáldrik, Cookah P & Boom
Boom Fighters, Thelee, Joanna i Litus, Genni &
Aleks Locksmith, Bicèfal Project, Jordi Serradell, Cat
Klezmer Trio, Ani in the Hall, Pol Bordas, Arar, Abril
Gabriele i Hatxe Music. També es podran veure 9 espectacles d’arts escèniques, que combinaran dansa, teatre, circ i propostes familiars, i que aniran a
càrrec de Las Miradas Compartidas, Cia Karlus, Cia
Empordà Mar, Clàudia Mirambell, Silver and Gold,
Cia Impàs, Clara Centenera, Cia Atzucac i La Nave
Va. Completaran l’oferta cultural del cicle 2 propostes d’arts visuals, una exposició de Fiona Doncaster
i un taller d’estampació urbana a càrrec de MaiNav.

Totes les activitats previstes són gratuïtes, i es faran
en 12 equipaments municipals de 7 barris diferents
de Girona: al Centre Cívic Onyar, al Centre Cívic Ter,
al Centre Cívic Sant Narcís, al Centre Cívic Pont Major, al Centre Cívic Pla de Palau, al Centre Cívic Santa Eugènia, a l’Espai Cívic de Can Gibert del Pla, a
la Biblioteca Antònia Adroher, a la Biblioteca Just M.
Casero, a la Biblioteca Ernest Lluch, a la Biblioteca
Salvador Allende, i a L’Estació Espai Jove.
De cara al proper any, l’esdeveniment recuperarà
el seu calendari habitual al voltant de la primavera
i l’estiu. En aquest sentit, es preveu que al llarg de
la tardor, coincidint amb la programació d’enguany,
s’obri la convocatòria per participar en l’edició 2023
de la iniciativa.
El Cicle A Prop es va iniciar el 2020, en plena pandèmia, com a prova pilot en el marc del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
“Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu
entorn territorial”. Es tracta d’un projecte organitzat
per l’Ajuntament de Girona amb el suport de la Diputació de Girona i el patrocini de Damm. La gestió
executiva del cicle va a càrrec de Baowatt.
Podeu consultar la programació al web i a les xarxes
socials municipals de Girona Cultura i al perfil d’Instagram del cicle, @aprop_gi.
Per a més informació:
Mireia Gràcia Bell-lloch
Comunicació A prop
mgracia.pro@gmail.com
606 680 823
Acció desenvolupada en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i
el seu entorn territorial. Un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, 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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Foto: Marina Saenz de Pablo

PROGRAMACIÓ

ESPECTACLE

LAS MIRADAS COMPARTIDAS
ANHELOS

Dc. 07/09/22, 18.30 h
Centre Cívic Pla de Palau

Aforament limitat. Cal reserva prèvia.

Anhelos convida, a través de propostes vivencials embastades entre petites peces de teatre, a la participació dels presents, crea així una experiència grupal i individual. Un viatge sostingut amb afecte i algunes dosis d’humor. Anhelos busca sortir de la solitud a través de la conversa. Com un acte senzill i transformador.
A partir de la història personal de la performer es convida l’audiència a un joc sensorial, que connecta els i
les participants amb la seva pròpia intimitat.
Ángeles G. Gordillo: creació i intèrpret / María Stoyanova: direcció / Nacho Mastretta: músiques / Pablo Paz i Karlus
Soler: escenografia / Las Miradas Compartidas: producció

CONCERT

EMMA YUZZ
Ds. 10/09/22, 12 h
Centre Cívic Santa Eugènia

Activitat gratuïta

Emma Yuzz convida a un viatge íntim a través de les seves pròpies composicions i versions amb un missatge
profund, sensible i reivindicatiu, dins d’un recorregut entre el reggae, el neo soul i l’R&B.
Emma Yuzz: veu principal i guitarra / Alverd Oliva: guitarra i veus / Martí Espunya: teclats i veus
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CONCERT

AGNÈS ALGUERÓ
BOSC ENDINS

Dj. 15/09/22, 18.30 h
Centre Cívic Pla de Palau

Activitat gratuïta

El pop rural i intimista és la base del nou disc Bosc endins, amb lletres que ens parlen d’amor, de naturalesa,
de mons imaginaris i de la cruesa de l’ésser humà. Cançons creades per la guitarra de Arnau Grabulosa i
Sebastià Gris i la veu d’Agnès Algueró.
Agnès Algueró: veu / Arnau Grabulosa: guitarra elèctrica / Sebastià Gris: guitarra

CONCERT

GÁLDRICK

LUZ DE FONDO
Dv. 16/09/22, 19 h
Centre Cívic Pont Major

Activitat gratuïta

Luz de fondo és l’àlbum debut de Galdric de la Torre Ávalos (Gáldrick). Gravat en companyia dels productors
Enric Teruel i XEBI SF, es caracteritza per unes lletres fortament evocadores. La pèrdua i la necessitat de
trobar en un mateix una “forma de esperanza”, que simbolitza la “luz de fondo”, travessa el contingut de l’àlbum, que, encara que parteix del folk, gràcies als arranjaments d’Enric Teruel, s’orienta a la recerca de noves
sonoritats d’estètica pop, noise i de minimalisme electrònic.
Gáldrick: veu i guitarra / Enric Teruel: guitarra i sintetitzadors / Miquel Sospedra: baix / Aleix Bou: bateria
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ESPECTACLE

CIA. KARLUS
THE BELLBOY

Ds. 17/09/22, 11.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta
The Bellboy, “el grum”, és un espectacle de carrer molt peculiar que barreja teatre, clown i màgia. Amb el
seu carret porta maletes que sap que no ha de tocar i encara menys regirar, però la seva tafaneria i matusseria provocaran situacions delirants, curioses i màgiques que anirà solucionant per art de màgia o de forma
còmica alhora que busca el Grand Hotel. Una actuació per gaudir en família. The Bellboy, “el grum”, és un
espectacle de carrer molt peculiar que barreja teatre, clown i màgia.
Karlus Soler: màgia i clown

CONCERT

COOKAH P &
BOOM BOOM FIGHTERS
ELS HEREUS DEL DANCEHALL
Ds. 17/09/22, 19.30 h
L’Estació Espai Jove
Activitat gratuïta

Els hereus del dancehall en català. Aquesta és la denominació que està rebent la unió entre Oriol Pujadas,
àlies Cookah P, i els productors Boom Boom Fighters. Durant la pandèmia van gestar l’àlbum Family Things,
un recull de set cançons amb la intenció de treure la pols als sons del dancehall clàssic i remasteritzar-los en
català. Un concert fresc i festiu al voltant de la cultura jamaicana i el culte al sound system.
Joan Fité (Juan Galan): guitarra i productor / Tomas Sánchez (dubmas 57): saxo, piano i productor / Oriol Pujades (Cookah P): cantant / Lluís Huguet (Hugsound): tècnic de so
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CONCERT

THELEE

THELEEVISIONS
Ds. 17/09/22, 20.45 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta
Amb Theleevisions, Thelee aposta per l’actualització de l’electrònica de ball britànica dels noranta i el retorn a
l’imaginari d’aquesta dècada. A escena s’incorporen televisions analògiques que il·luminen l’espectacle al ritme de la música i emeten contingut multimèdia que amplia l’experiència sensorial. A través de sintetitzadors,
loops, guitarres i breaks el duo guiarà el públic per un viatge de potent contingut visual i sonor.
Jordi Corominas Salvanyà: teclats, guitarra, baix i sintetitzadors / Oleguer Montané Claramunt: Ableton Live, finger drumming, sintetitzadors

ESPECTACLE

CIA. EMPORDÀ MAR
PESCAPLÀSTIKS
Dv. 23/09/22, 18 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta

El Pescaplàstiks és un espectacle d’una pallassa i un pallasso que té per objectiu sensibilitzar sobre la importància de l’impacte dels plàstics i els residus en el mar i la sobreexplotació de la pesca i les diferents espècies.
Un espectacle educatiu a cop de riures.
Salvador Manera: clown / Julietta Fane: clown / Mercè Pascual: tècnica de so
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TALLER

MaiNav

ESTAMPA NÓMADE-CALLEJERA
Ds. 24/09/22, 10 h [+]
Centre Cívic Santa Eugènia

Activitat gratuïta
Estampa Nómade-Callejera és un taller nòmada i portàtil, que necessita una mirada atenta, i sempre alerta,
en la recerca de noves superfícies que permetin treballar amb el catàleg de dissenys urbans. Amb tinta, un
rodet i pràctica com a elements principals s’aconsegueix transformar un element del terra que tothom trepitja
diàriament per convertir-lo en un element artístic.
MaiNav: gravat urbà

CONCERT

JOANNA I LITUS
CALÈNDULES

Ds. 24/09/22, 12.30 h
Centre Cívic Santa Eugènia

Activitat gratuïta

‘Calèndules’ és el primer projecte en comú de Joanna i Litus. De forma espontània i, com si fos un joc, van
composar un disc de 9 cançons amb lletres en català i inspirat musicalment pels Beatles i el rock americà
dels 90. En directe, però, Calèndules no és només música. És una proposta escènica que combina diverses
disciplines i en la què poesia i melodies conflueixen en un mosaic floral d’experiències viscudes.
Joanna Ureña: veu / Carlos Ribas: veu i guitarra acústica / Toni Molina: bateria / Lluís Costa: guitarra elèctrica i baix
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CONCERT

GENNI & ALEKS LOCKSMITH
LA VIBRA

Dj. 29/09/22, 19 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher

Activitat gratuïta
La música negra que brolla de la veu de la cantant Genni s’ha unit al talent del músic i productor d’influències
anglosaxones Aleks Locksmith. Junts ofereixen una proposta íntima i personal a base de sons clàssics de
R&B, soul i ritmes presents en les músiques urbanes actuals.
Genni: cantant i actriu / Aleks Locksmith: guitarrista i productor

ESPECTACLE

CLÀUDIA MIRAMBELL
FAKE YOU

Dv. 30/09/22, 19 h
Biblioteca Just M. Casero

Activitat gratuïta

El cos digital pretén ser succedani del cos real. Ens trobem davant d’un paisatge minat de missatges contradictoris entre la demanda impulsiva de ser omnipresents i alhora la de ser únics. Ens dupliquem en versions
virtuals per poder arribar a tothom, per ignorar les distàncies, l’espera, el buit. Còpies d’un original intangible,
que potser ni tan sols existeix. Còpies amb esquerdes però amb l’avantatge de ser tangibles.
Clàudia Mirambell: coreografia i direcció / Uxía Pérez, Carla Sisteré: interpretació / Marc Costa: audiovisuals / Dabú:
muntatge sonor / Clàudia Mirambell: espai i vestuari
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ESPECTACLE

SILVER AND GOLD
WINTER

Dv. 30/09/22, 19.30 h
Biblioteca Just M. Casero

Activitat gratuïta
Dues trapezistes intrèpides que recorren diferents camins sota un mateix cel es troben. Alguna cosa s’encén
en elles quan intercanvien mirades. A través d’aquesta trobada, recordaran tenir un passat en comú, una història oblidada. Amb les acrobàcies, la música i les volades al cèrcol aeri, retrobaran l’amistat i es despertarà
la seva sincronia.
Judith Carrasco i Helena Colinas: acrobàcia a terra, acrobàcia aèria, cèrcol aeri, contorsionisme

CONCERT

BICÈFAL PROJECT
Ds. 01/10/22, 18 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta

Bicèfal Project són dos joves amics banyolins que, influenciats per Foo Fighters o Berri Txarrak, van decidir
començar un duo de rock per poder tocar la música que a ells els agrada i reivindicar la vigència del rock a
l’escena catalana. Aquest any encaren el seu primer gran llançament que veurà la llum el 2023.
Albert Costa: veu i guitarra / Julià Gratacós: bateria
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ESPECTACLE

CIA. IMPÀS
ANDARE

Ds. 01/10/22, 19.30 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta
Andare és una tragicomèdia basada en fets reals, a l’abast de tothom. Una performance de dansa teatre de
carrer que convida a conèixer les vivències de l’Imra, una noia que s’ha vist obligada a abandonar casa seva
amb una única maleta plena de records i experiències viscudes, lluitades amb la gent que estima. L’Imra,
perduda en una terra desconeguda, plorarà, riurà, cridarà i es farà respectar i estimar.
Neus Masó Burch: intèrpret / Elena Masó Burch, Neus Masó Burch i cia. Impàs: direcció / Baowatt produccions: disseny espai / Gerard Canadell: il·luminació

CONCERT

JORDI SERRADELL
Dv. 07/10/22, 19 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta

Jordi Serradell és un artista vingut del món del punk rock. Després d’un grapat d’anys encarregat únicament
del beat darrere de la bateria, ara és el cantant, guitarrista rítmic i creador dels seus propis temes; temes
que són clarament el dietari emocional i existencial d’un ésser ––viu, per descomptat–– que des de l’inici ha
navegat entre l’estabilitat i la deriva, buscant terra ferma.
Jordi Serradell: guitarres, veu i sampler / Guillem Callejón: guitarres i pedal steel / Xavi Mole: bateria / Natán Arbó: baix
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CONCERT

CAT KLEZMER TRIO

UNA VOLTA AL MÓN EN 80 MINUTS
Dv. 14/10/22, 19 h
Centre Cívic Pont Major

Activitat gratuïta
Cat Klezmer interpreta músiques del món que transcendeixen límits geogràfics i culturals i esdevenen “himnes” per a tota la humanitat. Al seu repertori hi podem trobar temes de sonoritat klezmer, balcànica, però
també d’altres petites joies com Duerme negrito, cançó de bressol popular centreamericana. Cat Klezmer Trio
va ser grup finalista al Concurs Sons de la Mediterrània 2020.
Xavi Pendón: clarinet, tenora / Xavi Torras: guitarra / Joni Aldunate: contrabaix

EXPOSICIÓ

FIONA DONCASTER

MATILDE UCELAY: DIBUIXANT UN CAMÍ
Del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2022
Biblioteca Salvador Allende

Activitat gratuïta

L’exposició narra la vida i l’obra de la primera arquitecta espanyola. Les 27 aquarel·les de la col·lecció s’acompanyen del text de l’àlbum il·lustrat del qual formen part. Matilde Ucelay va rebre el primer reconeixement
públic als 96 anys, el 2004. Darrere les il·lustracions hi ha un procés de recerca per fer-les versemblants i
per buscar un fil narratiu que ressalti les dificultats que moltes dones van trobar per desenvolupar les seves
carreres professionals.
Fiona Doncaster: il·lustracions
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RECITAL

CLARA CENTENERA

SOTA LA TERRA NUA, BATEGA
Dt. 18/10/22, 19 h
Biblioteca Ernest Lluch

Activitat gratuïta
Recital musicopoètic amb piano i fiscorn. Sota la terra nua, batega busca recuperar la poesia de quatre autors catalans que van viure al llarg del segle XX: Màrius Torres, Joan Salvat-Papasseit, Blai Bonet i Bartomeu
Rosselló-Pòrcel. En l’espectacle, l’obra poètica dels autors anirà dialogant en diversos capítols temàtics que
s’entrellaçaran durant tot el recital per parlar de temes com el mar, l’amor, l’existencialisme, l’afany de vida i
la mort.
Clara Centenera Ribas: veu i rapsòdia / Ivan Joanals i Ametller: piano i fiscorn

CONCERT

ANI IN THE HALL
Dj. 20/10/22, 19 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher

Activitat gratuïta

Ani in the Hall és un grup de música de Celrà format per Aina Serena i Jan Cabarrocas. A través de la música
exploren i fusionen diferents estils musicals a partir de la veu i la percussió, centrant-se sempre en la tensió
entre una sonoritat èpica ritualista i un so més lúdic o naïf amb un toc d’humor. Durant la primavera del 2021
van publicar el seu primer EP autoproduït Para cuatro personajes y un niño.
Aina Serena Serna: veu i guitarra / Jan Cabarrocas i Fernàndez: pad electrònic i pandero cuadrado
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CONCERT

POL BORDAS

EL DIA MÉS CURT DE LA SETMANA
Dv. 21/10/22, 19 h
L’Estació Espai Jove

Activitat gratuïta
Pol Bordas és un projecte autogestionat que va debutar l’any 2020. Amb un estil que neda entre la música
urbana i el pop, Pol Bordas ha col·laborat amb nombrosos artistes de diferents vessants creatives, com ara
Scotty DK, Quimo o Sr. Chen. Després de guanyar el Premi Cases de la Música Sona9, ara presenta el seu
nou EP El dia més curt de la setmana. Tota una declaració d’intencions, en què Pol Bordas deixa clar que és
una de les figures més prometedores de l’escena urbana catalana.
Pol Bordas i Vert: cantant / Miquel Gil Portella: bateria, percussions / Jan Ayguasenosa Caihuela: guitarra, baix / Oscar
Latorre Labaila: baix, guitarra / Gerard Madrenas Albert: corista

CONCERT

CIA. ATZUCAC
Dv. 21/10/22, 19 h
Centre Cívic Sant Narcís

Activitat gratuïta

La Dolça i la Carla examinen amb cura el món que les envolta i allò que veuen les desafia a un joc amarat
de sorpresa. A vegades ens ofereixen l’absurditat de veure el final de qui no s’ha sabut abstreure de la força
xucladora d’un món virtual. O bé ens escenifiquen el joc d’una ciutat que, més enllà del balcó emparat per
flors boniques, ensenya la seva hostilitat. Canten la natura de colors que atreu la vida animada: quina enveja!
I fan divertit l’avorriment.
Dolça Alcanyís i Clàudia Vicens: dramatúrgia / Dolça Alcanyís: direcció / Dolça Alcanyís i Carla Coll: interpretació /
Gemma Abellán: disseny d’il·luminació / Pau Iribarne: disseny sonor / Ismael Alcañiz: composició musical i guitarra / Dolça
Alcanyís: espai escènic i vestuari / Ferran Casaponsa: distribució i premsa / Víctor Figueroa: fotografia i vídeo / Martí Segura: veu en off / Xicu Masó: mirada còmplice / Faberllull (Olot) i El Canal: Centre d’Arts Escèniques
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CONCERT

ARAR
Dt. 25/10/22, 19 h
Biblioteca Ernest Lluch

Activitat gratuïta
De la complicitat de les dues components neix el duo Arar, una aposta per un format íntim, que fusiona corda,
vent i veus. A través de la recerca sonora dels seus instruments aconsegueixen un so càlid i íntim que embolcalla la força del projecte: Arar és remoure la terra per sembrar.
Marina Tomàs Amado: guitarra elèctrica, guitarra espanyola i veu / Maria Cruz Millet: saxos, piano/teclat, petita percussió
i veu

CONCERT

ABRIL GABRIELE
Dj. 10/11/22, 19 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher

Activitat gratuïta

L’argentinocatalana Abril Gabriele ha viscut la música d’una manera molt orgànica. Influenciada per una
gran varietat d’artistes com Amy Winehouse o Portishead, va començar amb la creació i composició del seu
projecte propi, del qual ja ha presentat tres singles amb sons que s’alimenten del soul, el grunge i la música
alternativa. En aquest concert l’artista presenta les seves darreres cançons.
Abril Gabriele: veu / Júlia Corominas: baix / Sara Oliver: bateria / Meri Oliver: guitarra
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CONCERT

HATXE MUSIC
A TEMPO

Dc. 16/11/22, 19 h
Centre Cívic Onyar

Activitat gratuïta
A tempo és un concert que fusiona el soul i el flamenc, ofereix així un viatge amb un so molt característic,
únic i personal.
Jordi Rodríguez Rodríguez: guitarra flamenca / Núria Madí Muñoz: percussió / Helena Costa Tarrés: guitarra acústica i veu

ESPECTACLE

LA NAVE VA

CENDRES DE FERRAN JOANMIQUEL
Dj. 17/11/22, 17.30 h
Centre Cívic Ter / Biblioteca Antònia Adroher

Activitat gratuïta

L’Arnau fa sisè de primària. Troba a faltar els seus companys de classe i la vida d’abans del confinament.
Casa seva és un daltabaix. Com gestiona una situació tan complicada un noi d’onze anys? Com encara el
dol? Cendres és un espectacle que aborda la temàtica del dol per a públic familiar. Aquesta proposta teatral
va acompanyada d’un debat, dinamitzat pels artistes, dissenyat perquè les famílies hi puguin participar.
Ferran Joanmiquel: dramatúrgia i direcció / Mar Torrelles: ajudant de direcció / David Martínez: actor / Elisabet Aznar:
actriu / La Nave Va: espai escènic / Nadir: vídeo
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DOSSIER
DE PREMSA
DIGITAL:

shorturl.at/bgnu5

EDICIÓ 2022
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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