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CREATIVITAT CREATIVITAT

CERÀMICA CREATIVA 
Dijous, de 19.30 a 21.30 h, 
del 2 de febrer al 23 de març 
(8 sessions)
Preu: 56,14 €. Suplement per a 
material: 12 € inclou (fang, òxids, 
engalbes i esmalts), no inclou 
la cocció de la peça. El primer 
dia de classe s’explicarà el 
funcionament i cost de la cocció. 
Tallerista: Rut Oliver

A partir de diferents propostes cre-
atives, aprendrem el procés de 
transformar el fang per convertir-lo 
en una peça de ceràmica utilitària 
o artística. 

DIBUIX, COLOR 
I CREATIVITAT
Dilluns, de 19 a 21 h, del 30 de 
gener al 20 de març (8 sessions)
Preu: 56,14 €
Tallerista: Mònica Custodio

AQUAREL·LA 
Dimecres, de 19 a 21 h, 
de l’1 de febrer al 22 de març 
(8 sessions)
Preu: 56,14 €
Tallerista: Mònica Custodio

Taller per aprendre les tècniques 
bàsiques i els trucs de la pintura 
amb aquarel·la. 

TALLER 
DE RESTAURACIÓ
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, 
del 30 de gener al 20 de març 
(8 sessions)
Preu: 56,14 €
Suplement per a material: 7 € 
Objectes de 50 x 50 cm. 
Es poden deixar al centre 
(consulteu-ho prèviament). 
Tallerista: Jaume Martínez 
de La Capgirada

RECURSOS

Productes ecològics

FOTOGRAFIA 
NOCTURNA 
I D’INTERIORS
Dijous, de 19 a 21 h, 
del 2 de febrer al 23 de març 
(8 sessions). Preu: 56,14 € 
Tallerista: Enric de Santos de 
12 gats/AN-FA

Les fotografies amb poca llum són 
una assignatura pendent per a la 
majoria de persones aficionades a 
aquest art. En aquests taller desco-
brirem quins són els trucs per millo-
rar-les i les eines a l’hora de poder 
fer una fotografia nocturna o en un 
interior. 

CONTES I 
MICRORELATS 
Dimarts, de 19 a 20.30 h, 
del 7 de febrer al 28 de març 
(8 sessions). Preu: 42,11 € 
Tallerista: Laura Gomara

En aquest taller aprendrem les tèc-
niques i conceptes bàsics de la nar-
rativa a través de la lectura de con-
tes de diversos autors i autores que 
han destacat en l’art del conte breu. 
A través d’un punt de vista perso-
nal, desenvoluparem un microrelat 
i desvetllarem la importància dels 
finals que ens deixen bocabadats. 

INICIACIÓ ALS ESCACS 
Dimecres, de 19.30 a 21 h, 
de 25 de gener al 29 de març 
(10 sessions). Preu: 52,64 €
Tallerista: Escacs comtal club

Ens iniciarem en aquest joc mil·lenari 
que ens permetrà aprendre les tècni-
ques i estratègies bàsiques per jugar 
alhora que mantenim la ment activa. 
 

RECURSOS

ITALIÀ DES DE 0
Dilluns, de 19.30 a 21 h, 
del 30 de gener al 3 d’abril 
(10 sessions)
Preu: 52,64 € 
Tallerista: Antonietta Vinciguerra 

INICIA’T EN L’ANGLÈS  
Dimarts, de 20 a 21.30 h, 
del 31 de gener al 4 d’abril 
(10 sessions)
Preu: 52,64 € 
Tallerista: Nick Wells

EXPRESSIÓ

DANSES DE 
BOLLYWOOD
Dimecres, de 20.15 a 21.45 h, 
de 25 de gener al 29 de març 
(10 sessions)
Preu: 52,64 €
Tallerista: Silvia Lezcano

ARRELS 
EN MOVIMENT 
(danses afrofusió)
Dijous, de 18.30 a 20 h, 
del 26 de gener al 30 de març 
(10 sessions)
Preu: 52,64 € 
Tallerista: Lucía Bretos

Treballarem l’expressió, l’autoco-
neixement i la consciència corpo-
ral explorant les potencialitats cre-
atives i de moviment dels nostres 
cossos a partir d’un ampli ventall de 
danses i estils musicals centrats en 
diverses regions d’Àfrica i de l’Amè-
rica Llatina. 



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AUTODEFENSA 
PER A DONES
Dilluns, de 20 a 21.45 h, 
del 6 de febrer al 27 de març 
(8 sessions)
Preu: 49,13 € 
Tallerista: Carme Duran

Taller per a dones on treballarem 
tècniques i estratègies individuals 
i col·lectives de manera apodera-
dora per fer front a les agressions 
de gènere. 

MEDITACIÓ 
I RELAXACIÓ
Dimecres, de 19.30 a 21 h, 
del 25 de gener al 29 de març 
(10 sessions)
Preu: 52,64 € 
Tallerista: Montserrat Noguerol

A partir de les tècniques meditati-
ves del mindfulness connectarem 
la respiració i el cos per aprendre 
a relaxar-nos per viure el dia a dia. 

INICIACIÓ 
AL MASSATGE
Dijous, de 18 a 19.15 h, del 2 de 
febrer al 23 de març (8 sessions)
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Vanessa Bissiri

Descobrirem el tacte i diferents ma-
neres de tocar, com cuidar el nostre 
estat intern i extern abans d’acos-
tar-nos a un altre cos, treballarem 
amb petites propostes per relaxar, 
harmonitzar i al mateix temps con-
centrar la ment i cos perquè durant 
el massatge sigui un moment on 
puguem oferir a l’altre l’oportunitat 
de deixar anar les tensions. 
Porteu roba còmoda i una tovallola.

POSA’T EN FORMA 
Divendres, de 19 a 20 h, 
del 20 de gener al 31 de març 
Preu: 38,60 € 
Tallerista: Alberto Costas

ESTIRAMENTS 
PER A L’ESQUENA 
I CORRECCIÓ 
POSTURAL 
Dijous, de 20.30 a 21.45 h, 
del 19 de gener al 30 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: Carles Bentanachs

IOGA ASHTANGA 
VINYASA 
Dijous, de 9.15 a 10.30 h, 
del 19 de gener al 30 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: Stella Evangelidou

HATHA IOGA 
INICIACIÓ
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h, 
del 17 de gener al 28 de març
Dijous, de 19.15 a 20.30 h, 
del 19 de gener al 30 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA 
AVANÇAT
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h, 
del 17 de gener al 28 de març
Dijous, de 20.30 a 21.45 h, 
del 19 de gener al 30 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: Viviana Fortino 

És imprescindible tenir-ne un nivell 
mitjà. Taller que requereix un esforç 
físic elevat. 

YIN IOGA 
Dimecres, de 20.30 a 21.45 h, 
del 18 de gener al 29 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: Stella Evangelidou

PILATES INICIACIÓ
Dilluns, de 9.45 a 11 h, 
del 16 de gener al 27 de març
Dilluns, de 17.45 a 19 h,
del 16 de gener al 27 de març
Dilluns, de 19 a 20.15 h, 
del 16 de gener al 27 de març
Dimecres, de 9.45 a 11 h, 
del 18 de gener al 29 de març
Preu: 48,25 € 
Tallerista: María Azaola

Divendres, de 18 a 19 h, 
del 20 de gener al 31 de març
Preu: 38,60 € 
Tallerista: Alberto Costas

TAI-TXI
Dimecres, de 19 a 20.30 h, 
del 18 de gener al 29 de març
Preu: 57,90 €
Tallerista: Xavier Cisa

INICIACIÓ AL CANT
Dimecres, de 20 a 21.30 h, 
del 25 de gener al 29 de març 
(10 sessions)
Preu: 52,64 €
Tallerista: Anna Ruggiero

A través de cançons de jazz, gos-
pel, rock i pop aprendrem les tècni-
ques bàsiques per cantar.

LINDY HOP 
Dimarts, de 20.15 a 21.45 h, 
del 31 de gener al 4 d’abril 
(10 sessions)
Preu: 52,64 €. És recomanable 
inscriure-s’hi en parella.
Tallerista: Escola 
SpankTheBaby

ZUMBA 
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h, 
del 16 de gener al 27 de març 
Preu per grup: 48,25 € 
Tallerista: Lorena Irigaray
 

SALSA
Dijous, de 20.15 a 21.45 h, 
del 26 de gener al 30 de març 
(10 sessions)
Preu: 52,64 €
Tallerista: Xavier Colomer

MOVIMENT, MÚSICA 
I EXPRESSIÓ 
Dilluns, de 20.15 a 21.45 h, 
del 30 de gener al 27 de març 
(9 sessions)
Preu: 47,37 € 
Tallerista: Carles Bentanachs

EXPRESSIÓ



OSSOBUCO 
I PASTA FRESCA
Dijous, 28 de febrer, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 € 
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Agnès Dapère

ROSTITS I PICADES
Dissabte, 4 de març, 
de 10.30 a 13.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego Molina

CUINA ASIÀTICA: 
Xina i Vietnam
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h, 
els dies 7 i 14 de març
Preu: 19,89 € 
Suplement per a ingredients: 9 €
Tallerista: Agnès Dapère

ÉCLAIRS 
Dijous, 9 de març, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 € 
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: 
Agnès Dapère

TALLER DE PA SENSE 
GLUTEN (Avançat)
Divendres, 10 de març, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Jordi Bosch, 
de Mamafermenta

CUINA PERSA
Dimarts, de 18.30 a 21.30 h, 
els dies 14 i 21 de febrer
Preu: 29,84 € 
Suplement per a ingredients: 10 €
Tallerista: Zahra Nassir

FORMATGES VEGANS
Dimecres, 15 de febrer, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Flor Morazzani

RECEPTES AMB 
FRUITS SECS
Dijous, 16 de febrer, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, 
de mesquemenjar

VINS QUE VALEN MÉS 
DEL QUE COSTEN
Dijous, de 19.45 a 21.15 h, 
del 16 de febrer al 23 de març 
(6 sessions)
Preu: 44,76 €
Suplement per a ingredients: 18 €
Tallerista: Cèsar Matas

CUINA 
AMB FORMATGES
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, 
del 27 de febrer al 20 de març 
(4 sessions)
Preu: 39,78 € 
Suplement per a ingredients: 20 €
Tallerista: Josep Vidal

A TAULA! Cicle de cultura i gastronomia. TALLERS DE CUINA

BROUS
I SOPES DE PEIX
Divendres, 3 de febrer, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, 
d’El Peix al Plat

AMANIDES D’HIVERN 
Dijous, 9 de febrer, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, 
de mesquemenjar

SOPA RAMEN I 
FIDEUS JAPONESOS
Dilluns, de 18 a 21 h, 
els dies 6 i 13 de febrer
Preu: 29,84 €
Suplement per a ingredients: 11 €
Tallerista: Ana Sastre

FERMENTS 
VEGETALS
Dimarts, 7 de febrer, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement 
per a 
ingredients: 5 €
Tallerista: 
Prabhu Sukh

TALLER DE PA SENSE 
GLUTEN (Iniciació)
Divendres, 10 de febrer, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Jordi Bosch, 
de Mamafermenta

DOLÇOS 
AMB CREMA
Dijous, 16 de març, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

MARMITAKO 
I ALL I PEBRE
Divendres, 24 de març, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, 
d’El Peix al Plat

BACALLÀ ESSENCIAL
Dimarts, 4 d’abril, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego Molina

BUNYOLS DOLÇOS 
I SALATS
Dimecres, 5 d’abril, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Diego Molina

REBOSTERIA 
AMB MEL
Dijous, 6 d’abril, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 € 
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Joan Carles Pastor



PerSpectiva

PROGRA-
MACIÓ 
CULTURAL 

Totes les activitats són gratuïtes 
tret que s’indiqui el contrari. 
Els espectacles són d’entrada 
lliure i aforament limitat. No es 
permetrà l’accés a la sala un 
cop començat l’espectacle. Per 
a més informació consulteu el 
web ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/elsortidor i el facebook/
centrecivic.elsortidor

PerSpectiva

POBLE-SEC 
SOSTENIBLE

MÚSICA CLÀSSICA

ARTS ESCÈNIQUES

CONFERÈNCIES 
I XERRADES

ITINERARIS

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA

Cal inscripció prèvia

Una proposta per compartir espais,
xerrades i tallers amb mirada de 
gènere. 

TALLERS

INTERCULTURALITAT 
I GÈNERE 
Dimarts, 14 i 21 de març, 
a les 18 h

Explorarem la relació entre la vivèn-
cia de la interculturalitat i la de gè-
nere. Prendrem consciència de les 
múltiples identitats que existeixen: 
gènere, ètnia, país d’origen, desig 
sexual, edat, classe social... i de les 
freqüents relacions desiguals de 
poder que generen.
A càrrec de Cúrcuma

GÈNERE 
EN MOVIMENT
Divendres, 24 i 31 de març, 
a les 18 h

En aquest taller indagarem en la 
nostra construcció de gènere a tra-
vés de la dansa i el teatre, i partint 
de la nostra experiència personal.
No es requereix experiència prèvia 
en dansa o teatre. Cal vestir amb 
roba còmoda.
A càrrec d’Antonella d’Ascenzi

CONFERÈNCIES 

L’ALIMENTACIÓ 
AL LLARG DE LA 
VIDA DE LES DONES
Divendres, 17 de març, 
a les 18.30 h

Xerrada per parlar de les neces-
sitats alimentàries de les dones 
en les diferents etapes de la vida, 
abordant les circumstàncies espe-
cials amb les que es poden trobar 
en els diferents períodes.
A càrrec d’Irene Díaz i Susana 
Núñez del CAP Les Hortes

POBLE-SEC SOSTENIBLE

NETEJA A LA LLAR, 
TOT RESPECTANT 
EL MEDI AMBIENT
Dimarts, 31 de gener 
i 7 de febrer, a les 19.30 h

Sabies que molts productes de 
neteja de la llar tenen components 
químics que generen residus per-
judicials per al medi ambient? Amb 
aquest taller pràctic aprendrem 
i n’elaborarem alguns per tenir la 
casa neta de manera natural i sos-
tenible.
A càrrec d’Aida Grima, de Geoblau

MÀSCARES 
RECICLADES
Dimarts, 14 i 21 de febrer, 
a les 17.30 h

Us proposem realitzar un taller fa-
miliar per crear la vostra màscara 
de Carnaval i de pas donarem una 
segona vida a materials que rebut-
gem diàriament, com són cartrons, 
papers, revistes, roba o envasos de 
plàstic. Activitat familiar a partir de 
5 anys.
A càrrec de Justine Roux, de Re-
crea Barcelona

RECURSOS 
O RESIDUS? 
Dimarts, 28 de febrer, 
a les 17.30 h

En aquesta activitat jugarem a des-
cobrir i posar en pràctica les 4R: Re-
pensar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar. 
Posarem una lona al terra i amb el 
joc de la ruleta reflexionarem sobre 
quines són les bones pràctiques 
sostenibles.
Activitat familiar a partir de 5 anys.
A càrrec del Programa Metropolità 
d’Educació per a la Sostenibilitat

MUJERES DIALOGOS 
Y VINO
Dilluns, 27 de març, 
a les 19.30 h

Espai feminista de trobada entre 
dones per parlar, dialogar i qüestio-
nar. Un maridatge perfecte per a la 
nostra revolució.
A càrrec de Beatriz Villanueva de 
I got life !

CINEMA

CARAMEL
Dijous, 23 de febrer, 
a les 19.30 h 96’

Pel·lícula libanesa dirigida, protago-
nitzada i escrita per Nadine Labaki 
que ens situa en la capital del Líban, 
Beirut. Ens narra la vida de cinc do-
nes que expressen els seus dubtes 
i experiències vitals com l’amor no 
correspost, la repressió sexual, la 
resistència a envellir, el sacrifici... 
en una societat masclista.
Direcció: Nadine Labaki

PERSÉPOLIS
Dijous, 23 de març, 
a les 19.30 h 95’

Del còmic al cinema, Persépolis és 
la història autobiogràfica de la Mar-
jane Satrapi, una nena iraniana que 
creix amb les opressions que la 
Revolució Islàmica imposarà al seu 
país a finals dels anys 70. La pel-
lícula mostra l’experiència que viu 
en ser enviada a estudiar a Europa 
i el seu retorn a l’Iran, moguda per 
la nostàlgia familiar. 
Direcció: Vincent Paronnaud, Mar-
jane Satrapi

GRATUÏT



MÚSICA CLÀSSICA

MON AMOUR
Divendres, 27 de gener, 
a les 20 h
Piano i cant melòdic 60’

Mercedes Gancedo i Jordi Romero 
es coneixen a través del cant líric. 
La seva àmplia diversificació artís-
tica, els porta a explorar la música 
melòdica internacional, entre d’al-
tres, i en duet interpretaran les mi-
llors cançons franceses de la Belle 
Epoque.
A càrrec de Mercedes Gancedo, 
soprano, i Jordi Romero, pianista 
i cantant.

DUO GALVAÑ 
GABACCIANI
Divendres, 10 de febrer, 
a les 20 h
Violoncel i flauta travessera 60’ 

Concert interpretat per una forma-
ció gens habitual, el violoncel i la 
flauta travessera. Les dues artistes 
ens faran viatjar en el temps i per 
diferents nacions d’Europa tot re-
descobrint autors com M. Marais, 
Périlhou, Jevtic i Villalobos.
A càrrec de Núria Galvañ i Lisa 
Gambacciani

UN VIATGE 
EN EL TEMPS
Divendres, 10 de març, 
a les 20 h
Violoncel, violí i viola 60’ 

En aquest concert escoltarem 
obres de diferents estils, tot pas-
sant del Barroc de Bach fins als 
tangos d’A. Piazzolla. 
A càrrec de Joaquim G., violí, Mò-
nica M., violoncel, i Eulàlia G., viola

ARTS ESCÈNIQUES

Les entrades es recullen una hora 
abans de l’inici de l’obra. Una entra-
da per persona. No es fan reserves. 

DANSA

CONFERÈNCIA 
BALLADA 
Dissabte, 4 de febrer, a les 19 h
Conferència i dansa 
contemporània 50’
Companyia Professional de 
Dansa Contemporània Sol Picó

SUITE
Dissabte, 4 de març, a les 18 h
Dansa 35’
Isabel López. Artista resident al 
centre cívic dins de Balandra. 

RUMBLE IN 
THE JUNGLE_
UNHEIMLICHE#2
Dissabte, 4 de març, a les 19 h
Dansa i performance 30’ 
Sandra Sotelo. Artista resident al 
centre cívic dins de Balandra.

TEATRE

EL FIL VERMELL
Dissabte, 18 de març, a les 19 h
Teatre 80’
CiaNur. Companyia resident al 
centre cívic dins de Balandra.

TOT ÉS NEGRE
Dissabte, 1 d’abril, a les 19 h
Teatre 75’
Los genios locos. Companyia 
resident al centre cívic dins de 
Balandra.

NOUS FORMATS

TIBERI
Dissabte, 11 de febrer, 
de 12 a 13.30 h

TIBERI és una instal·lació escèni-
ca, sense formalismes ni frontali-
tat. A primera vista potser només 
una taula plena de llibres en per-
manent canvi, on anem dipositant 
objectes, accions i aliments de ma-
nera casual. En alguns pics, el can-
vi s’accelera i es torna més actiu, 
i tot es converteix en una cuina, o 
un àpat, o una festa, com a casa 
d’algú. Una cosa quotidiana, gru-
pal i en efervescència, on es trans-
met aquesta idea d’estar juntes, de 
compartir coneixement i de pensar 
que potser la conversa és molt més 
interessant que no pas el punt de 
partida inicial que teníem; potser 
és tot una atmosfera, una manera 
de passar el temps a poc a poc.
A càrrec de Nyamnyam

CAVA-RET 
#LA BOCA LOCA
Dissabte, 18 de febrer, a les 19 h
Radio-Cabaret 40‘

Violeta Ospina & Las Radiomanià-
ques. Artista i companyia resident 
al centre cívic dins de Balandra.

CONFERÈNCIES I XERRADES

PRESENTACIÓ DEL 
I FESTIVAL DE 
THEATRE EN FRANÇAIS 
DE BARCELONE 
Dimecres, 18 de gener, 
a les 19.45 h

Del 30 de gener al 12 de febrer, la ciu-
tat de Barcelona acull el primer Fes-
tival de Teatre en Francès. El Centre 
Cívic El Sortidor se suma a aquesta 
iniciativa per oferir la presentació de 
la programació del festival.
Per a més informació consulteu el 
web del festival: festivaldetheatreen-
francaisdebarcelone
A càrrec de François Vila i Mathilde 
Mottier, de Mise en Lumière

50 ANYS DE 
MOVIMENT VEÏNAL
Dimecres, 8 de febrer, 
a les 19.45 h

En aquesta xerrada es parlarà de 
l’evolució del moviment veïnal poble-
sequí i de l’evolució política del con-
sistori i les seves dinàmiques.
A càrrec d’Arnau López Espinosa. 
Doctorand en Història a la Universi-
tat de Barcelona. 

COMMEMORACIÓ 
DELS 25 ANYS 
DE LES OLIMPÍADES
Dimecres, 15 de març, 
a les 19.45 h

Analitzarem els 25 anys de la cele-
bració dels Jocs Olímpics a Barce-
lona. El barri del Poble-sec i la ciu-
tat van patir reformes, construccions 
i remodelacions urbanístiques que 
van canviar-ne la fisonomia. Reviu-
rem aquestes transformacions i par-
larem sobre com aquestes segueixen 
vigents i presents 25 anys després.
A càrrec del Centre de Recerca His-
tòrica del Poble-sec (CERHISEC).



ITINERARIS

El punt de trobada s’informarà un 
cop tancat el grup. En cas que no 
hi pugueu assistir us preguem que 
aviseu al centre cívic, la plaça lliu-
re la pot ocupar algú que estigui en 
llista d’espera. 

EL VI GREC
Diumenge, 22 de gener, 
a les 11.30 h

Inscripcions a partir del 12 de de-
sembre.
A càrrec del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. 

LES RESERVES. 
LES OBRES 
NO EXPOSADES 
DE LA COL·LECCIÓ
Diumenge, 29 de gener, 
a les 11 h

Inscripcions a partir del 12 de de-
sembre
A càrrec del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC)

LA LLOTJA 
DE BARCELONA
Dimarts, 31 de gener, a les 16 h

Inscripcions a partir del 12 de de-
sembre. 
Preu entrada: 5 €. Pagament a La 
Llotja. 
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix 
al Plat. 

PICASSO 
I L’ART ROMÀNIC
Diumenge, 12 de febrer, a les 11 h

Inscripcions a partir del 16 de gener
La mostra posa el focus sobre dues 
dates que marquen la relació de Pi-
casso amb l’art romànic. El 1906, en 
un moment decisiu de transformació 
del seu estil, l’artista s’instal·la uns 
mesos al poble de Gòsol, al Pirineu 
català. Gairebé trenta anys més tard, 
el 1934, visita les col·leccions d’art 
romànic del que avui és el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, un esdeve-
niment àmpliament comentat per la 
premsa barcelonina de l’època.
A càrrec del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC)

“MEMÒRIA DE LES 
ARTS EFÍMERES”
Divendres, 17 de febrer, 
a les 18 h i a les 19.15 h (2 torns)

Inscripcions a partir del 16 de gener.
Visita guiada a l’exposició “Memòria 
de les Arts Efímeres” on es pot gaudir 
d’un passeig per la història de les arts 
escèniques a través de 10 especta-
cles i visita a la reserva del Museu on 
es podrà veure la diversitat de peces 
que conté i com es preserven.
A càrrec de Centre de Documenta-
ció i Museu de les Arts escèniques 
de l’Institut del Teatre.

ARTS SANTA MÒNICA
Diumenge, 26 de febrer, 
a les 12 h

Inscripcions a partir de 16 de gener.
L’Arts Santa Mònica és un centre de-
dicat a l’exploració de la creativitat i la 
innovació en l’actual cultura digital i 
els múltiples formats i llenguatges ar-
tístics; un centre per a les arts, les se-
ves hibridacions, la transversalitat de 
disciplines, l’experimentació i el risc, i 
la incertesa de la recerca. Farem una 

visita guiada a una de les exposi-
cions programades per a la data.
A càrrec d’Arts Santa Mònica

ART I CINEMA. 
120 ANYS 
D’INTERCANVIS
Diumenge, 5 de març, 
a les 10 h

Inscripcions a partir del 13 de febrer.
Parla principalment sobre el deute 
del cinema amb la resta de les arts 
i, inversament, sobre el que ha 
significat el cinema com a inspira-
ció per a totes elles. Aquest doble 
moviment articula precisament el 
discurs d’aquesta mostra, a par-
tir d’una selecció d’obres perta-
nyents a les col·leccions de la 
Cinémathèque française, carac-
teritzades per la seva excepcio-
nal diversitat, que orientaran i se-
leccionaran els temes i les obres. 
A càrrec de CaixaForum Barce-
lona 

JOAN MIRÓ. 
COL·LECCIÓ
Diumenge, 12 de març, 
a les 11 h

Inscripcions a partir del 13 de fe-
brer.
Visita guiada a la col·lecció de 
pintures, dibuixos, escultures i 
obres damunt paper de Joan Mi-
ró que s’acullen a la Fundació. Un 
espai singular, concebut per Jo-
an Miró amb la voluntat d’apropar 
l’art a tothom. 
A càrrec de la Fundació Joan Miró. 

CASSOLA DE 
CARNESTOLTES
Dissabte, 25 de febrer, 
a les 13 h

Al segle XIX els carrers de Barce-
lona feien olor de carn i canyella 
quan, per dijous gras, les famílies 
tenien el costum de portar a coure 
la “cassola de carn” als forns de la 
vila. Aquest Carnestoltes us convi-
dem a descobrir la història d’aquest 
plat i a fer-ne un tast a la plaça del 
Sortidor.
Cal fer-hi inscripció prèvia i recollir 
el tiquet de l’entrada el mateix dia 
abans de començar l’activitat. 
A càrrec de Pep Salsetes

CONEIXES L’AIGUA 
QUE BEUS?
Dimarts, 21 de març, a les 19 h

Xerrada a càrrec de la Dra. Laia Font 
(ISGlobal). Tast d’aigües a càrrec de 
Raül Toran, Divulgació ISGlobal.
A Barcelona, la meitat de la pobla-
ció beu habitualment aigua embo-
tellada. És una moda? És qüestió 
de gust? Pot afectar la nostra salut? 
En aquesta xerrada mirarem d’es-
brinar-ho. 

ELS BENEFICIS 
DE L’AIGUA DE MAR
Dimecres, 22 de març, 
a les 19 h

Xerrada a càrrec de Mariano Arnal, 
vicepresident de la Fundació Aqua-
maris.
Es parlarà sobre el consum d’aigua 
de mar, els diferents usos que li po-
dem donar i els beneficis per a la 
salut.

CONFERÈNCIES I XERRADES



TALLERS

PASTA DENTAL 
NATURAL
Dissabte, 4 de febrer, 
d’11 a 12.30 h

Recomanat per a infants a partir 
de 5 anys.
A càrrec d’Aida Grima, de Geoblau

MÀSCARES 
RECICLADES
Dimarts, 14 i 21 de febrer, 
a les 17.30 h

A càrrec de Justine Roux de Re-
crea Barcelona

RECURSOS 
O RESIDUS? 
Dimarts, 28 de febrer, 
a les 17.30 h

A càrrec del Programa Metropo-
lità d’Educació per a la sosteni-
bilitat

ESMORZARS 
i BERENARS 
SALUDABLES
Dissabte, 18 de març, 
d’11 a 13 h

Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Mercè Homar, de 
mesquemenjar.
Recomanat per a infants a partir 
de 5 anys.

Agenda de les activitats de les enti-
tats del Poble-sec

RÀDIO-ACTIUS
Ràdio-actius és un projecte de ràdio 
comunitària creat pel col·lectiu artís-
tic Jam Circus i la productora La Se-
senta y Siete. Impulsat des del Pla 
de Desenvolupament Comunitari del 
Poble-sec vol encoratjar els veïns del 
barri a treballar en equip i compartir 
vivències i creativitat.
Vine a conèixer la radio del Poble-
sec. Cada dilluns, a les 19 h. Per a 
més informació, telèfon 934 432 172 
o radioactiuspoblesec@gmail.com

EQUILIBRADAMENT
L’objectiu dels tallers Equilibrada-
ment és oferir eines pràctiques als 
veïns i veïnes del Poble-sec per mi-
llorar el benestar, tant físic com emo-
cional. Aquest projecte vol fomentar 
l’intercanvi de coneixements en salut 
i la relació entre els veïns i veïnes, im-
plicant-se en la comunitat.
Organització: Coordinadora d’Enti-
tats del Poble-sec. Per a més infor-
mació, telèfon 934 432 172 o equili-
bradament@gmail.com

CAMPIONAT 
D’ESCACS DE 
CATALUNYA 
PER EQUIPS
Diumenges, del 22 de gener 
al 19 de març, de 10 a 14 h

Segueix les partides a la sala d’ac-
tes. Es demana al públic que guardi 
silenci. Accés lliure al públic.
Organització: Escacs Comtal

PROGRAMACIÓ DE LES ENTITATSACTIVITATS EN FAMILIA 

ESPECTACLES

XINO-XANO
Dissabte, 28 de gener, 
a les 12 h 

Titelles i música
Cia. Fes-t’ho com vulguis. 
Recomanat per a infants d’1 a 4 anys. 
Preu: 2,40 €

CARNESTOLTES
Dissabte, 25 de febrer, 
a partir de les 11 h

Animació per a tota la família.
A càrrec de la Cremallera Teatre

IMAGINA2 
Dissabte, 11 març, a les 12 h 

Màgia
A càrrec de Niñas del Mago
Preu: 2,40 €

LA MEMÒRIA 
DE L’AIGUA
Dissabte, 25 març, a les 12 h 

Titelles
Activitats incloses dins AiguART, 
cicle organitzat per La Fàbrica del 
Sol per celebrar el Dia Mundial de 
l’Aigua. 
A càrrec de AKWA Cia
Recomanat a partir de 3 anys. 

UN PLAER 
PER ALS SENTITS
Dissabte, 18 de març, 
a les 11 h

La muntanya de Montjuïc amaga ra-
cons ben populars i jardins inspirats 
en les mil i una nits, on l’aigua llisca 
per crear espais frescos, ideals per 
descansar. 
Itinerari inclòs dins AiguART, cicle 
organitzat per La Fàbrica del Sol per 
celebrar el Dia Mundial de l’Aigua. 

L’APICULTURA: un 
ofici per descobrir
Dissabte, 1 d’abril, 
de 10 a 13.30 h
Preu: 5 €. Lloc: Antic Balneari 
de Rocallaura (Vallbona de les 
Monges)

A càrrec de Xavier Blanchart, d’En-
tre Flors.
Visita guiada a una petita explotació 
apícola familiar. El punt de trobada 
s’informarà un cop tancat el grup.
Nivell de dificultat, mitjà.
Transport a càrrec dels participants. 
Caldrà dur calçat adequat per ca-
minar en un entorn rural i un snack.
Activitat apta per a majors de 16 
anys. En cas d’inscripció de perso-
nes amb mobilitat reduïda, cal que 
ho comuniqueu al centre cívic. 

ITINERARIS



PROGRAMACIÓ DE LES ENTITATS

TROBADA DE 
COL·LECCIONISME 
D’HIVERN 
AL POBLE-SEC
Diumenge, 26 de febrer, 
de 10 a 14 h

Organització: El TROC - Butlletí de 
Col·leccionisme - eltroc.org

CONSELL DE DONES 
DEL DISTRICTE DE 
SANTS-MONTJUÏC
Dilluns, 13 de març, a les 19 h

ALLÒ PERSONAL ÉS POLÍTIC. 
Amb motiu dels 40 anys de les pri-
meres Jornades Feministes a la ciu-
tat, el Consell de Dones de Sants-
Montjuïc ha programat diferents 
propostes culturals per celebrar 
aquest aniversari. Del 2 al 31 de 
març, a la Sala Anselm Cartañà, de 
la seu del Districte, hi haurà l’expo-
sició “Dones de Barcelona en Mo-
viments, 40 anys i més”; també hi 
haurà cinefòrums, i dues taules ro-
dones, una d’elles, que porta per tí-
tol “Allò personal és polític”, es farà 
al centre cívic.

XXVI MERCAT 
D’INTERCANVI 
TROCASEC
Diumenge 26 de març, 
de 10 a 14 h

Mercat d’Intercanvis sense diners 
on pots intercanviar coses que no 
uses però que penses que li pot 
ser d’utilitat a algun veí i on també 
podràs trobar alguna cosa que ne-
cessites. És un espai pensat sobre-
tot per generar més vincles entre el 
veïnat del Poble-sec. T’hi esperem!
Organització: Xarxa d’Intercanvis 
Trocasec
trocasec.barripoblesec.org

AGRUPACIÓ 
CICLISTA MONTJUÏC
Primer dijous de mes de 18 a 
19.45 h

L’Agrupació Ciclista Montjuïc pre-
para els 100 anys de la seva fun-
dació. Cada dijous primer de mes 
es reuneixen per preparar els actes.

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
LA FORMIGA
L’entitat realitza cursos de castellà 
per a nouvinguts i català per a joves 
de 12 a 16 anys. Per a més infor-
mació: 934 438 207 o per correu a 
info@laformiga.org - laformiga.org

BANC DEL TEMPS 
El primer i el darrer dilluns de 
cada mes d’11 a 13 h i el primer 
i darrer dimarts de cada mes de 
18 a 20 h 

Per a més informació: 
tictacpoblesec@gmail.com

BIGOTIS DE LLET
Grup de criança compartida. Has 
tingut un fill o filla i vols intercanviar 
experiències, compartir jocs o sim-
plement trobar-te amb pares i ma-
res? Vine al Centre Cívic El Sortidor 
els dimarts de 17.30 a 19.30 h. Per 
a infants fins a 3 anys.

COL·LECTIU 
D’ARQUITECTES 
DEL POBLE-SEC
Cada dijous, a les 19.30 h

El Col·lectiu d’Arquitectes del Po-
ble-sec ens reunim cada dijous per 
concretar el nostre projecte al barri. 

ENTITATS AL SORTIDOR

CORAL INFANTIL 
XEMENEIA AMUNT
Assaigs els dijous, de 17.15 a 
18.15 h amb infants de 4 a 6 
anys i de 18.15 a 19.15 h amb 
infants de 7 a 12 anys

Per a més informació: 615 022 234 
Míriam López - xemeneia.amunt@
gmail.com - coralxemeneiaamunt.
blogspot.com.es

ESCACS COMTAL 
CLUB
Dimarts de 17.45 a 18.45 h i de 
18.45 a 19.45 h, i els dimecres 
de 18 a 19 h

Classes d’escacs dirigides a infants 
i joves d’entre 6 i 18 anys. A càrrec 
del mestre català Joan Xancó. Es-
pai de trobada obert a tothom que 
vulgui jugar a escacs: dimarts de 
19.45 a 21.30 h i dissabtes d’11.30 
a 13.30 h. Més informació a com-
talescacs@gmail.com o presenci-
alment els dimarts o els dissabtes.

GEGANTERS 
I GRALLERS 
DEL POBLE-SEC 
Per a més informació: 661 565 295 
o gegants@poblesec.org 
gegantspoblesec.cat

PEQUEÑOS PIRATAS
Espai de criança.
Per a infants a partir de 2 anys. 
Per a més informació: 
pirataspeque@gmail.com

PSICÒLEGS SENSE 
FRONTERES
Dimarts de 16.30 a 18.30 h

Per a més informació: 
grupodemujerespsfc@gmail.com 
o truqueu dimecres d’11.30 a 
13.30 h al 933 248 538 

TABALERS 
DEL POBLE-SEC 
Assajos infantils, dimecres de 
18 a 19.30 h. Assajos adults, 
divendres de 19 a 21.45 h

T’agrada la percussió? Vine, partici-
pa i viuràs una gran aventura!
Per a més informació: 
diablesdelpoblesec.org/tabalers 

TEATRE SOCIAL 
PER A JOVES 
DEL POBLE-SEC
Dimarts de 18 a 19.30 h 

Tens entre 12 i 16 anys i t’agrada 
el teatre?  
Per a més informació al telèfon 934 
089 211 o info@artandcoop.org

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic El Sortidor ofereix el 
servei de cessió o lloguer d’espais 
a grups, col·lectius i entitats del Po-
ble-sec i de la ciutat de Barcelona. 
Per a més informació i reserves a 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
elsortidor

BARCELONA WI-FI 
Xarxa lliure d’accés a Internet per a 
la ciutadania 

VINE I APRÈN 
CATALÀ
Cursos per aprendre a parlar o a es-
criure en català.
Organització: Consorci per a la 
Normalització Lingüística. CNL de 
Barcelona
Informació i inscripcions 
al c/ Guitard,17
Tel. 934 912 797 sants@cpnl.cat 
blocs.cpnl.cat/connectats



AGENDA

GENER

Diumenge, 22 11.30 h El vi grec. Museu  Itinerari
  d’Arqueologia de Catalunya 

Divendres, 27 20 h Mon Amour Música clàssica

Dissabte, 28 12 h Xino-Xano Espectacle infantil

Diumenge, 29 11 h Reserves. MNAC Itinerari

Dimarts, 31 16 h La Llotja de peix de Barcelona Itinerari

Dimarts, 31 19.30 h Neteja a la llar, tot  Poble-sec
  respectant el medi ambient sostenible. Taller 

FEBRER

Dissabte, 4 19 h Conferència ballada  Dansa
  Cia. Sol Picó contemporània

Dimecres, 8 19.45 h “50 anys de moviment veïnal” Conferències 
   i xerrades

Divendres, 10 20 h Duo Galvañ Gabacciani Música clàssica

Dissabte, 11 12 h TIBERI.  Nous formats
  Ass. Cultural Nyamnyam 

Dimarts, 14 17.30 h Màscares reciclades Activitat familiar

Divendres, 17 18 h Memòria de les arts efímeres Itinerari
  (MAE)

Dissabte, 18 19 h Radio cava-ret # La Boca Loca Balandra
  Violeta Ospina & Las Radia  residències
  maníaques Nous formats

Dijous, 23 19.30 h Caramel  Cinema

Dissabte, 25 11 h Carnestoltes Activitat en família

Diumenge, 26 12 h Col·lecció temporal Itinerari
  Arts Santa Mònica 

Dimarts, 28 17.30 h Residus o recursos? Poble-sec  
   sostenible 
   Activitat familiar

MARÇ

Dissabte, 4 18 h Suite Balandra
  Isabel López residència 
   Dansa 

Dissabte, 4 19 h Rumble in the jungle Balandra
  _unheimliche#2  residència
  Sandra Sotelo Dansa 

Diumenge, 5 10 h Art i Cinema. 120 anys  Itinerari
  d’intercanvi. CaixaFòrum 

Divendres, 10 20 h Un viatge en el temps Música clàssica

Dissabte, 11 12 h Imagina2 Espectacle infantil

Diumenge, 12  11 h Joan Miró. Col·lecció Itinerari
  Fundació Joan Miró 

Dimarts, 14 18 h Interculturalitat i Gènere Perspectiva. Taller

Dimecres, 15 19.45 Commemoració dels 25 anys  Conferències
  de les olimpíades. (Cerhisec) i xerrades

Dissabte, 18 11 h Un plaer per als sentits Itinerari
  La fàbrica del Sol 

Dissabte, 18  19 h El fil vermell  Balandra
  CiaNur residència
   Teatre

Dijous, 23 19.30 h Persèpolis Cinema

Divendres 24 18 h Gènere en moviment Perspectiva. Taller 

Dissabte, 25 12 h La memòria de l’aigua Espectacle infantil

Dilluns, 27 19 h Mujeres, dialogos y vino Perspectiva. 
   Espai de trobada 

ABRIL

Dissabte, 1 19 h Tot és negre  Balandra
  Los genios locos. residència
   Teatre



CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

Plaça del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona – Tel. 934 434 311 
ccelsortidor@bcn.cat – ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

INSCRIPCIONS

A partir del dilluns 12 de desembre, a les 10 h
Presencials de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Inscripcions en línia: https://elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/
Oficina Tiquet Rambles. Inscripcions presencials al Palau de la Virreina. 
La Rambla, 99. Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Durada dels tallers: 11 setmanes, tret que se n’indiqui una altra. 
Data d’inici: setmana del 16 de gener, tret que se n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic pagament en el moment de formalitzar la inscrip-
ció. Un cop realitzada la inscripció no se’n retornarà l’import. El pagament 
es farà en efectiu o targeta. 
Reducció i subvenció dels imports als tallers: Per a més informació, 
adreceu-vos al mateix centre.
Suplements: el pagament dels suplements es farà sempre en efectiu el dia 
de la inscripció presencial o en cas de pagament en línia es farà el primer 
dia de classe. 
Places limitades: els grups hauran de tenir un mínim d’inscrits per poder 
impartir-los. 

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC

Elkano, 24 - 08004 Barcelona
Tel. i fax. 933 299 952 - coordinadora@poblesec.org
Horari d’atenció de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h, de dilluns a divendres.

TRANSPORTS

Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 37, 55, 91, D20, H14, V11
Bicing: Elkano, 64 (Estació 235)
Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (Estació 234)

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Tel. 010
bcn.cat/sants-montjuic
poblesec.org

Districte de
Sants-Montjuïc 

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic


