
Centre Cultural
La Casa Elizalde

ESPECTACLES
FAMILIARS
De gener a març 2022

L
a 

C
as

a 
E

liz
al

d
e

HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
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Districte de
l’Eixample
bcn.cat/cccasaelizalde
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ESPECTACLES FAMILIARS

Diumenge a les 12 h

Recomanats per a tots els públics a partir de 3 anys

SABATES VERMELLES

23 de gener

Cia. Sifó – teatre gestual i música en directe

Una escala, unes sabates vermelles, un acordió diatònic i 
dues dones. 

Una parla amb el gest, l’altra amb la música. En la musicali-
tat construeixen la història d’una nena pobra però lliure que 
un dia va a parar a una casa benestant. Allà la nena creix 
deixant enrere la misèria en què vivia, però aviat veu com la 
comoditat i la seguretat tenen el preu d’un estricte control 
sobre allò que ha de ser i fer. L’alegria s’esvaeix, fins que un 
dia, cansada que li dirigeixin el pas, fuig per recuperar la seva 
vida arrelada, alegre i feliç.

AVÚA

20 de febrer

Cia. Bool – dansa, circ i música en directe

Al Brasil, avúa és una manera infantil de dir “que vola”, un vol 
imprecís com el d’una papallona, delicat i bell. Avúa ens sub-
mergeix en un somni. Un somni tan real que no sabem del cert 
si érem papallones somiant ser persones o persones somiant 
ser papallones, en què el millor regal que oferim al món és el 
de la nostra pròpia transformació.

HAI, I EL PEIX DAURAT

13 de març

Cia. Giramàgic – màgia, teatre gestual i d’objectes

Un conte poètic sobre la trobada amb el nostre potencial crea-
tiu, inspirat en el llibre de David Lynch Atrapa el peix daurat. El 
conte narra, a través de la màgia i la poesia visual, el recorre-
gut d’en Hai per l’oceà de la imaginació, tot convidant el públic 
a submergir-se en aquest viatge oníric. 
Una obra sense text, amb cançons originals i molta interacció. 

Preu de l’entrada: 3 €. Aforament limitat.
Compra les teves entrades a través de casaelizalde.com 

S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries 
indiquin en cada moment.


