
Centre Cultural Las Cigarreras
Carrer Sant Carles, 78

Tel.: 965 206 674
www.cigarreras.es

www.alicantecultura.es

fb/cigarreras
tw/lascigarrerascc

instagram/lascigarrerascc  
youtube/AytoAlicante

Horaris.
De dimarts a dissabte, de 10 a 21 h.

Diumenges i festius de 10 a 14 h.
Tancat els dilluns
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#Enso. Trobada sonora
Del 25 al 27 d’octubre, des de les 17 h.
CiCLE DE masTErCLass, TaLLErs i Con-
CErTs.
Del 25 al 27 d’octubre 
comencen els cicles de mas-
terclass, tallers i concerts 
#Ensolab. Organitzat amb 
la intenció de fomentar la 
cultura audiovisual avançada 
i d’avantguarda en la ciutat 
d’Alacant, es durà a terme 
un cicle de masterclass i 
workshop impartits per 
prestigiosos professionals 
del sector amb la intenció de 
formar a músics, productors i públic interessat en 
producció musical, programació, música i imatge. 
+info i inscripcions en www.ensolab.es  
Caixa negra

octubre i novembre
CUrs DE aBLETon LiVE i
Primera part del curs de ableton Live. Maneig 
de Ableton, introducció a la creació musical a 
la utilització de FX i a la síntesi de so amb un 
enfocament pràctic musical. Els dies 5, 11, 19, 
26 d’Octubre i 2, 9 de novembre de 17 a 21 h. 
imparteix Miguel Alsem. Inscripcions en https://
momutec.wixsite.com/momutec/ableton  
sala s4

makercig
Dijous de 18 a 21 h. i dissabtes de 10 a 13 h.
Vine a conèixer 
el primer espai 
Maker de la ciu-
tat d’Alacant tots 
els dijous de 18 a 
21 h i dissabtes 
de 10 a 13 h + info www.markeralc.org. Oferim el 
suport per a fer realitat qualsevol projecte o idea, 
aportant el nostre coneixement així com les eines 
i utillatge específic per a la creació i desenvolupa-
ment de projectes i productes creatius.

CUrsos

octubre:
Dia 6 d’11 a 13 h. Curs de costura amb máquina 
de cosir. Porta la teua màquina i aprendràs dife-
rents tècniques per a treballar amb teles.

Dia 20 d’11 a 13 h. Curs de programació de 
robots per a xiquets de 7 a 12 anys.

novembre:
Dies 3, 10, 17 i 24 d’11 a 13 h. Curs. Aprèn a 
dissenyar objectes en 3D amb Blender per a la 
seua posterior impressió amb programa senzill i 
intuïtiu.

Del 6 al 8 de 17 a 20 h per a majors de 18 
anys. “Criaturalab Evolució”. Transformarem un 
cavall de cartó en un de fibra de vidre. Aprendrem 
a treballar amb aquest material. 

Cursos gratuïts amb inscripció.  
Més informació en www.cigarreras.es

D’octubre a desembre.
EsTÈTiQUEs TransVErsaLs / ECosisTEmEs 
DE L’oCi
Residència artís-
tica organitzada 
per IDENSITAT + 
Consorci de Museus 
de la Comunitat 
Valenciana. Pro-
jecte seleccionat 
per a Alacant, “Si 
els peixos parlaren 
del tardeo” de Ona 
Beneït, Pedro Gra-
ner, David Vegada i 
Carles Pastor 

Formació Exposicions
Del 18 d’octubre al 9 de desembre

“aLiCanTE CaPiTaL animaL”
inauguració 18 d’octubre a les 19h.  
La major exposició contra el maltractament animal 
pren Alacant i la converteix a “ALICANTE CAPITAL 
ANIMAL”. Una ciutat que es posiciona davant una 
de les majors discriminacions d’aquest segle: el 
tracte que reben els animals socialment i que els 
produeix un dolor sense mesura. El Centre Cultural 
Las Cigarreras, de la mà del Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana, omplirà les seues sales 
d’activisme, 73 artistes i activistes units. Més de 
300 obres que mostren la bellesa dels animals 
i amb les quals es realitza un recorregut per 
diferents tipus de situacions normalitzades, però 
que impliquen un clar exemple de maltractament 
animal.  
Comissaris: Ángela Molina i Jorge López  
organitza: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana i Plataforma ‘València capital animal’.  
Lliure accés  
Caixa Blanca

Del 20 de desembre al 17 de febrer de 2019

“La DisUasiÓn. La marEa y EL LÍmiTE”
inauguració 20 de desembre a les 19 h. 
Un projecte de Rosell Meseguer comisariat per 
Fernando Gómez de la Costa. Mostra seleccio-
nada en la III Convocatòria de projectes expo-
sitius “Buitblanc” de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Alacant. Una de les opcions que 
ens queda davant tanta incertesa és tornar a 
refugiar-nos en la caverna, un procés primitiu de 
protecció, d’ocultació, de fortificació, de bunke-
rització que, malgrat les seues mutacions, mai 
hem deixat d’emprar. En aquesta proposta, Rosell 
Meseguer, aborda un estudi taxonòmic, conceptual 
i espiritual de diferents arquitectures defensives, 
de camuflatge, d’atac i de frontera, tractades com 
a símbols de diverses forces: tant d’aquelles que es 
refereixen als totalitarismes, com d’aquelles que 
connecten amb els moviments de resistència. L’ar-
tista recorre a elements vinculats al control i a la 
repressió, a estructures de salvaguarda, contraatac 
i oposició, al fort, al mur i al búnker, per a cons-
truir unes obres que parlen sobre el buit, sobre 
l’hermetisme del poder i la distància d’aquest amb 
el poble, però que també apel·len a la bellesa, a 
la irrealitat i a la defensa suïcida i romàntica de 
qualsevol ideal.  
Lliure accés.  
Caixa Blanca

sala Cartogràfica 

D’octubre a desembre anem a crear un punt 
de trobada dels agents i espais que integren la 
comunitat cultural de la ciutat. Realitzarem 
un esdeveniment d’obertura lúdic i dinàmic, 
podcasts, diferents taules redones i un 
esdeveniment final on compartirem els avanços 
realitzats durant aquests tres mesos amb un 
concert en directe! Si formes part de la cultura, 
t’esperem en Las Cigarreras! + info www.
cigarreras.es

Concerts  
Banda simfònica municipal 

octubre i novembre
ConCErTs EsCoLars
Concerts concertats amb Centres Escolars. 
A l’octubre: 17, 18, 30 i 31 a les 10 h. 
Al novembre: 13, 20 i 21 a les 10 h. 
Casa de la música

23 novembre i 14 desembre a les 11 h.
aUDiCions DiDÀCTiQUEs mUsiCaLs
Inscripcions des de 15 dies abans de cada actua-
ció en el tel. 965.208.519. Més informació en 
http://bandasinfonica.alicante.es 
Casa de la música.

iV Jornades de Còmic 

15 i 16 de novembre de 2018
“La LiTEraTUra En EL CÓmiC”
Ja van quatre d’aquestes trobades entre públic 
i grans autors de l’art seqüencial. La Literatura 
i la seua relació amb l’àmbit de l’historieta 
seran el personatge protagonista.  
Lliure accés  
Caixa negra



(*) LasCigarrErasmoVisTar. CinEma i ConCErTs. gratuïts amb invitació.  
Les entrades es poden retirar en la Tenda Movistar d’Alacant en Avinguda de Maisonnave 45,  

des de 15 dies abans de l’activitat.
(**) aLaCanT a EsCEna 

Les invitacions es poden retirar en el Centre Cultural Las Cigarreras de 10 a 14 hores,  
des del 27 de setembre.

Aquesta programació pot ser 
modificada per causes alienes 

a Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

Octubre
Dimecres 3 a les 20.30 h.
aLaCanT a EsCEna
“Furbytale. Una historia sobre el veraneo eter-
no” Gratuït amb invitació(**) 
+ info www.cigarreras.es 
Caixa negra

Dijous 4 a les 20.30 h.
aLaCanT a EsCEna
“médula. Viaje al alma” Gratuït amb invita-
ció(**) + info www.cigarreras.es 
Caixa negra

Del dijous 4 al diumenge 7
aLTrEs aCTiViTaTs
alacant Fashion Week 
+ info en www.fashionweekalicante.es 
Lliure accés 
Caixa Blanca, Caixa negra i Jardí Vertical

octubre i novembre de 17 a 21h.
CUrs DE aBLETon LiVE i
5, 11, 19, 26 d’Octubre i 2, 9 de novembre. 
Inscripcions en https://momutec.wixsite.com/
momutec/ableton 
sala s4

Dissabte 6 d’11 a 13 h.
FormaCiÓ maKErCig
Curs de costura amb màquina de cosir. Porta la 
teua màquina i aprendràs diferents tècniques per 
a treballar amb teles. Gratuït amb inscripció en 
www.cigarreras.es 
makercig

Dissabte 13 d’11 a 21 h.
aLTrEs aCTiViTaTs
retroalacant, esdeveniment anual per a tots 
els amants de la retroinformàtica, consoles i 
videojocs. + info www.cigarreras.es  
Lliure accés 
Caixa Blanca

Dissabte 13 a les 12 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar
Doble concert. La plata + banda convidada. 
Accés gratuït amb invitació (*) 
Caixa negra

Dimecres 17 a les 19 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar
Cinema 
Gratuït amb invitació (*) 
Caixa negra

Del dijous 18 al 9 de desembre
EXPosiCiÓ
“alicante Capital animal”. Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana. 
inauguració 18 d’octubre a les 19 h. 
Lliure accés 
Caixa Blanca

Divendres 19 a les 20 h.
TEaTrE
La Sala Itinerant. “nooKs PErFomanCE” 
Gala final del curs de nous llenguatges escènics 
organitzat per Casa Mediterraneo. Entrades 8 €.  
Reserves en lasalaitinerante@gmail.com 
Caixa negra

Dissabte 20 d’11 a 13 h.
FormaCiÓ maKErCig
Curs de programació de robots per a xiquets de 7 a 
12 anys. Gratuït amb inscripció en www.cigarreras.es 
makercig

Dissabte 20 i diumenge 21
aLTrEs aCTiViTaTs
V Edició Vegan Fest alacant. 
Conferències, tallers d’alimentació, stands 
informatius, música, ball, activitats infantils, 
tot relacionat amb el món vegano. +info fb.com/
veganfestalicante 
Lliure accés 
Tot el Centre

Dimarts 23 a les 19 h.
aLTrEs aCTiViTaTs
Lliurament de la i Edició dels premis “sois 
Cultura”, organitzat per Diario Información i 
Banco Sabadell. 
Lliure accés 
Casa de la música

Del Dijous 25 al dissabte 27 a les 17 h.
FormaCiÓ
#enso. Trobada sonora #Ensolab 
Trobada Sonora. Masterclass, tallers i concerts. 
Cultura audiovisual avançada i d’avantguarda. 
+info i inscripcions en www.ensolab.es 
Caixa negra

Dissabte 27 a les 19 h.
ConCErT
swing Time Cigarreras 
Entrades 5 / 8 €. Venda en taquilla 
+ info fb.com/lindyhopalicante 
Casa de la música

DestacatsDesembre
Fins al 9 de desembre
EXPosiCiÓ
“alicante Capital animal”. Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana  
Lliure accés 
Caixa Blanca

De l’1 al 9 de desembre
aLTrEs aCTiViTaTs
“Festitíteres” 
31º Edició Festival internacional de Titelles, 
Accés amb entrada 
+info www.cigarreras.es 
Caixa negra

Dimecres 12 a les 19 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar
Gratuït amb invitació (*) 
Caixa negra

Dissabte 15 a les 12 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar
Doble concert. Els ramonets + banda convidada. 
Accés gratuït amb invitació (*) 
Caixa negra

Dissabte 15 a les 19 h.
ConCErT
Festival nadalenc Federació Cases regionals 
Accés lliure 
Casa de la música

Des del dijous 20
EXPosiCiÓ
“La disuasión: la marea y el límite” 
inauguració dia 20 a les 19 h. 
III Convocatòria projectes expositius “Buitblanc”. 
Lliure accés 
Caixa Blanca

Dissabte 22 a les 19 h.
ConCErT
swing Time Cigarreras 
Entrades 5/8 €. Venda en taquilla 
+ info fb.com/lindyhopalicante 
Casa de la música

Novembre
Fins al 9 de desembre
EXPosiCiÓ
“alicante Capital animal”. Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana 
Lliure accés 
Caixa Blanca

Des del dissabte 3
TEaTrE
mostra de Teatre d’autors Contemporanis 
Dissabte 3 a les 18 h. “Envá”. Lliure accés 
Jardí Vertical
Dissabte 3 a les 20 h. “La capilla de los niños”. 
Diumenge 4 a les 18 h.”Burócratas de naftalina”. 
Dijous 8 a les 20 h. “Cuando caiga la nieve”. 
Divendres 9 a les 20 h. “Cuidado con el perro”. 
Dissabte 10 a les 18 h. “Casandra”. 
+ info i entrades en www.muestrateatro.com 
Caixa negra amb entrada

Dies 3, 10, 17 i 24 d’11 a 13 h.
FormaCiÓ maKErCig
Aprèn a dissenyar objectes en 3D amb Blender 
per a la seua posterior impressió amb programa 
senzill i intuïtiu. Gratuït amb inscripció en www.
cigarreras.es. 
Camon

Del 6 al 8 de 17 a 20 h.
FormaCiÓ maKErCig
“Criaturalab Evolució”. Transformarem un cavall 
de cartó en un de fibra de vidre. Aprendrem a tre-
ballar amb aquest material. Gratuït amb inscripció 
en www.cigarreras.es 
assecador

Dia 7 a les 18.30 h.
aLTrEs aCTiViTaTs
Lliurament de premis in4BanKia, organitzat 
per Diario Información i Bankia. 
Lliure accés 
Casa de la música

Divendres 9 a les 19 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar
Patricia Conde i Ángel Martín amb “La tele que 
sÍ” Accés gratuït amb invitació (*) 
Casa de la música

Dissabte 10 a les 18 h.
ConCErT
i Concurs per a Conjunts instrumentals amb 
gaita galega Ciutat d’alacant. Organitza Casa 
Galícia. + info fb.com/centrogalegoalicante 
Lliure accés 
Casa de la música

Dijous 15 i divendres 16 a les 18:30 h.
iV JornaDEs CÒmiC
“La literatura en el cómic” 
+ info www.cigarreras.es 
Lliure accés 
Caixa negra

Dissabte 17 de 10 a 21 h.
aLTrEs aCTiViTaTs
Jornades sWalicante 
+ info fb.com/starwarsalicante 
Lliure accés 
assecador

Dimecres 21 a les 19 h.
sEssiÓ #LasCigarrErasmoVisTar 
Projecció 
Gratuït amb invitació (*) 
Caixa negra

Dijous 22 a les 20 h.
TEaTrE
Espectacle poètic en el marc de “Homenatge a 
maria merçè marçal”, organitzat per la Univer-
sitat d’Alacant i el Institut d’Estudis Catalans 
“DonaFoc. La dona que crema, a càrrec de la 
companyia Les Fugitives”. 
Lliure accés 
Caixa negra

Dissabte 24 des de les 11 h.
aLTrEs aCTiViTaTs
Festival de rock Local alacant. Concerts, tallers, 
xarrades. +info www.cigarreras.es  
Accés lliure 
Caixa negra, Box, Jardí Vertical

Dissabte 24 a les 19 h.
ConCErT
Banda de Carolinas en honor a santa Cecilia. 
Accés lliure 
Casa de la música

Dimecres 28 a les 20.30 h.
TEaTrE
“Los nadies” de Calema Produccions. Entrades  
12 €. Preu especial grups; contacte T. 699.213.067  
Caixa negra

Divendres 30 a les 20 h.
TEaTrE
La Sala Itinerant. Entrades 8 €. 
Reserves en lasalaitinerante@gmail.com 
Caixa negra


