
Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas

PROGRAMACIÓ
Gener - febrer - març 2017

SALA PEPITA CASANELLAS

SUPORT A LA CREACIÓ 
I PARTICIPACIÓ
El Centre Cívic proporciona diferents 
recursos per afavorir la creació artísti-
ca i a iniciatives de participació veïnal, 
si tens una proposta, fes-nos-la arribar. 

Aquest trimestre donem suport a:

FUNDACIÓ 
MANS A LES MANS
A la Sala Pepita Casanellas acollim 
el grup de joves que fa teatre social 
amb l’associació ImpactaT interven-
cions teatrals. 

COORDINADORA 
LABORAL LA MARINA- 
ZONA FRANCA
Dimarts, de 10 a 12 h
Casa del Rellotge

Assemblees i consultes de persones 
a l’atur i pensionistes.

CLUB DE 
FOTOGRAFIA 
Reunions i activitats d’aficionats a la 
fotografia. Trobades quinzenals. 
Més informació: Casa del Rellotge i 
robreptil@hotmail.com

GRUP DE CONVERSA 
EN CATALÀ

JUNTS
Dilluns, de 18.30 a 20 h 
Casa del Rellotge

Dirigit a persones que volen inici-
ar-se o millorar la parla del català.
Organització: CAL i Òmnium Cultural 
de Sants-Montjuïc
Més informació: Casa del Rellotge, o 
CAL 934 159 002

ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

ACTIVITATS ESTABLESITINERARIS CULTURALS

MUSEU EGIPCI
Divendres, 27 de gener
Preu de l’activitat: 7 € per persona
Sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 16.30 h

Visita guiada
Farem un recorregut per l’espai on 
hi ha exposades unes mil peces de 
l’antic Egipte: estatuària, elements 
de joieria, mobiliari, elements de 
cosmètica i altres objectes que for-
maven part dels aixovars funeraris, 
a més de mòmies, sarcòfags, màs-
cares funeràries, vasos canopis, 
papirs...

FUNDACIÓ TÀPIES
Divendres, 24 de febrer
Preu de l’activitat: 6 € per persona
Sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 16.30 h 

Visita guiada 
Coneixerem la gran col·lecció de 
pintures, escultures, dibuixos, lli-
bres i gravats de l’artista Antoni Tà-
pies. Veurem les diferents tipologi-
es, tècniques i materials emprats en 
la seva obra al llarg dels anys, cosa 
que ens permetrà entendre molt mi-
llor l’univers d’aquest artista.
 

REDESCOBRINT 
EL BARRI DE SANTS
Divendres, 24 de març
Preu de l’activitat: 3 € per persona
Sortida des de la Casa del 
Rellotge a les 16.20 h 

Itinerari guiat a càrrec de 
MATERIAbcn
Al llarg d’aquesta ruta repassarem 
la història més antiga del barri però 
també descobrirem equipaments 
transformats com el mercat de 
Sants o espais totalment nous com 
els jardins de la Rambla de Sants. 
Una oportunitat per conèixer i re-
descobrir un barri amb molta histò-
ria i en plena transformació.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

BOCHI
Diumenge 15 de gener, 
a les 12 h
Per a tota la família

Circ a càrrec de la Cia. Circ Los
Un popurri de circ on durant més 
o menys cinquanta minuts dos pa-
llassos desenvolupen diferents ha-
bilitats amb petites rutines de ma-
labars, màgia, acrobàcia, música i 
equilibris, amb molt humor en un 
espectacle dinàmic i divertit.

CAS CAPUTXETA
Diumenge 29 de gener, a les 12 h
Edat recomanada: a partir 
de 5 anys

Titelles de taula i manipulació di-
recta a càrrec de la Cia. Pinotxo 
en bicicleta
En un poble amb unes normes ben 
particulars, un dia comença el mis-
teri... Només el millor detectiu po-
drà resoldre el Cas Caputxeta. Ar-
mat amb una lupa, el detectiu Grant 
Lican inicia la investigació i està dis-
posat a descobrir tota la veritat so-
bre la Caputxeta Vermella.

PIANISSIMO CIRCUS 
Diumenge 12 de febrer, 
a les 12 h
Edat recomanada: a partir 
de 3 anys

Concert per a pallassa i piano a 
càrrec Cia. Cirquet Confetti
Un piano de cua i dos pallassos, el 
Mestre Frans i la Serafina, fan que 
un concert per a tots els públics es 
converteixi en un divertit espectacle 
de clown. Cada número pren l’ex-
cusa de la interpretació d’un tema 
musical o coreogràfic. Música en 
directe, coreografies i grans dosis 
d’humor.

PROGRAMACIÓ CULTURAL

CARNESTOLTES
Concurs del pregó de Carnestoltes 
Nens i nenes de la Marina d’entre 
8 i 12 anys. Animeu-vos a escriure 
el pregó que engegarà el Carnestol-
tes 2017. Podeu participar-hi indivi-
dualment o en parella. Cal portar el 
pregó a la Casa del Rellotge entre 
el 23 de gener i el 20 de febrer. El 
pregó guanyador donarà el toc de 
sortida al Carnestoltes el dia de di-
jous gras, i l’autor o autora rebrà un 
regal sorpresa.
Hi col·labora: Ludoteca Casa dels 
Colors, El Submarí.

DIJOUS GRAS
Dijous, 23 de febrer 
A partir de les 17 h 

Maquilla’t, posa’t color a la cara
Donem el toc de sortida a la setma-
na més boja de l’any amb la lectura 
del pregó guanyador. 
Omplim de color els jardins amb 
una de les tradicions més antigues 
de la ciutat, la Taronjada.
Ballem a ritme de la Festa Gresca a 
càrrec de la Cia DeParranda.

DIMECRES 
DE CENDRA 
Dimecres, 1 de març
A partir de les 17.30 h

S’acaba la gresca i la disbauxa. Ve-
niu tristos i vestits de dol per enter-
rar la sardina.
Animació a càrrec de la Cia. Penti-
na el Gat. Lliurament de premis del 
Concurs Fotoviva. Seguici i enterra-
ment de la sardina.
Xocolata per a tothom! 

Hi col·labora la Marina Viva, Dones 
del Club de Petanca Casa del Re-
llotge, Comando Chocolateras i Di-
ables de Port. 

Totes les activitats són gratuïtes i es 
faran davant la Casa del Rellotge

EL CONTE DEL 
GEGANT DUM-DUM 
I LA PETITA TULIPA
Diumenge 5 de març, a les 12 h
Edat recomanada: a partir 
de 4 anys 

Ombres Xineses a càrrec de la 
Cia. Animamundi
En Dumdum és un gegant que fa 
por. Espanta els altres perquè no 
volen ser amics seus. I ningú vol 
ser amic seu perquè és gegantí i fa 
por. En Dumdum no sap com sortir 
d’aquest dilema. Els altres tampoc 
i per salvar-se del gegant es veuen 
obligats a aixecar muralles i tan-
car-se amb clau. Però un bon dia 
la petita Tulipa ja en té prou. Al final 
serà ella, la més petitona de tots, qui 
solucionarà el gran dilema.

AI RATETA, RATETA
Diumenge 19 de març, 
a les 12 h
Edat recomanada: a partir 
de 4 anys

Teatre musical a càrrec de la Cia. 
El Replà produccions 
Hi havia una vegada una rateta molt 
presumida que estava molt cansa-
da i avorrida que tothom, des de fa 
anys, expliqués el seu conte de la 
mateixa manera. Un dia va prendre 
la decisió de declarar-se en vaga in-
definida fins que no s’atenguessin 
les seves peticions de canvi. Què 
va passar? Doncs vet aquí un gos, 
vet aquí un gat, que aquest conte 
s’ha canviat.

DIVENDRES EN ESCENA

aTUSH
Divendres 20 de gener, 
a les 20 h

Projecte d’humor per al segle 
XXII a càrrec de Carlo Mô & Mr. Di
aTush és una investigació sobre el 
silenci i el no-silenci que es troba 
després de les grans coses, una re-
cerca del cap que vam perdre per 
culpa del nostre mal cap, un joc físic 
sobre els límits de l’humor i el dolor 
i una oda a nosaltres mateixos, les 
nostres pròpies víctimes. 

SI PLANEAS 
VENGARTE CAVA 
DOS TUMBAS
Divendres 3 de febrer, a les 20 h

Teatre de text a càrrec de la Cia 
Icaro teatre
Una dona jove mira un home. L’ho-
me beu. La llum entra per la finestra. 
És de nit. L’habitació de l’hotel sem-
bla espiar la intimitat d’aquests per-
sonatges, és l’escenari ideal. Un ha 
perdut la parella, l’altra, l’amant. Pe-
rò, què hi han vingut a fer a aquest 
lloc? Potser no és el millor lloc per 
parlar de la mort, però sí per prepa-
rar una venjança. 

LA MIL·LIMETRADA
Divendres 17 de febrer, 
a les 20 h

Teatre a càrrec de la Cia Georget-
te and Miss Wolf
Espectacle de petit format on d’una 
manera irònica, fresca i desenfada-
da es despleguen un ventall de re-
cursos teatrals per explicar la histò-
ria d’algú normal, algú com tu, algú 
com jo. Un espectacle fresc i dinà-
mic que ens ensenyarà que el teatre 
i la vida són un joc ple de possibili-
tats. Riures assegurats!

COSPRESS 
(Amb motiu 
del Dia internacional 
de la Dona)
Divendres 10 de març, 
a les 20 h

Teatre i dansa per parlar-nos de la 
idolatració obsessiva per ser física-
ment “perfectes” + col·loqui a càr-
rec de la cia. Kimani
Amb to poètic, irònic i surrealista, 
l’obra parla de l’obsessió pel culte 
al cos. Mostra dues dones víctimes 
de la seva pròpia lluita per aconse-
guir l’encaix en el model perfecte. 
Acariciant la mort, a qui obeeixen 
com titelles mancades de voluntat 
pròpia, arribaran a la no-acceptació 
i a la bogeria.

Preu de l’entrada de tots els 
espectacles: 2,40 € per persona.
No es permetrà l’entrada 
a la sala un cop començat 
l’espectacle.

CONCURS FOTOVIVA 
Concurs fotogràfic de la rua de 
Carnestoltes de la Marina. Com-
parteix les fotos més divertides i 
originals amb la Marina Viva. Con-
sulta’n les bases. 

ENTRUITA’T
Concurs gastronòmic on la truita 
és el plat protagonista. Porta la te-
va truita més bona al Mercat de 
la Marina el dissabte 18 de febrer. 
Consulta’n les bases. Inscripcions 
a: CC Casa del Rellotge, CC La 
Cadena i el Mercat de la Marina.

RANXO DE 
CARNESTOLTES
Divendres 24 de febrer a les 21 h 

Sopar d’entitats a la sala Pepita 
Casanellas 

GRAN BALL 
DE CARNAVAL
Dissabte 25 de febrer a les 22 h 

Ball de final de rua a la sala Pepita 
Casanellas

CESSIÓ D’ESPAIS
El Centre Cívic Casa del Rellotge-
Sala Pepita Casanellas disposa 
d’espais de lloguer per a grups 
i entitats, amb sol·licitud prèvia. 
Consulteu-ne les tarifes i les nor-
mes d’ús al web.

LABORATORI 
FOTOGRÀFIC
Teniu a disposició, en sistema d’au-
toservei, un laboratori de còpies en 
blanc i negre. Consulteu-ne les ta-
rifes i les normes d’ús al web.



MASSATGE 
I JOCS EN FAMÍLIA 
(d’1 a 3 anys)

Divendres, d’11 a 12.30 h
5 sessions, del 13 de gener 
al 10 de febrer
Casa del Rellotge. 
Preu adult i infant: 26,32 €

Consisteix a ensenyar als pares 
els moviments del massatge per a 
infants i a adquirir estratègies per 
jugar-hi a través del tacte i el mo-
viment, afavorint una comunicació 
intensa i profunda amb el món cor-
poral i emocional del nen.

AUTOESTIMA 
PER A DONES
Dijous d’11 a 13 h. A partir 
del 19 de gener. 10 sessions.
Casa del Rellotge

El taller ens ajudarà a potenciar els 
recursos personals i eines per tal 
d’afrontar l’estrès i els problemes 
de la vida quotidiana. Gratuït i pla-
ces limitades. Organització: Punt 
d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) de Sants-Montjuïc. Cal en-
trevista prèvia al PIAD per formalit-
zar-hi la inscripció.
Més informació i inscripcions: 
Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) de Sants - Montjuïc
Pas de Fructuós Gelabert, 2, tel. 
932 918 731, piad_santsmontju-
ic@bcn.cat

IDIOMES 

ANGLÈS. INICIACIÓ 
Dilluns, de 18 a 19.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Si mai no has aprés anglès o fa 
tant de temps que el tens oblidat, 
aquest és el teu curs.

ANGLÈS. ELEMENTAL
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Si ja tens una mica de coneixements 
de l’anglès (vocabulari bàsic, temps 
verbals com el present i el passat), 
aquest és el teu curs. 

ANGLÈS. 
PREINTERMEDI 
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Si tens un nivell d’anglès que et per-
met parlar-lo  i vols millorar la fluïde-
sa, així com la gramàtica i el vocabu-
lari, aquest és el teu curs.

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es fan presencial-
ment al CC Casa del Rellotge, a l’Ofi-
cina Tiquet Rambles de la Virreina i 
en línia al web del Centre Cívic Casa 
del Rellotge.
Les places s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció i pagament. El pagament 
de les quotes es pot fer amb targeta 
o mitjançant ingrés a compte ban-
cari. Per formalitzar-hi la inscripció 
caldrà presentar el resguard de l’in-
grés abans de tres dies. No s’accep-
ta el pagament en efectiu. Reducció 
i subvenció dels imports als cursos: 
informeu-vos-en en el mateix centre. 
La normativa està a la disposició dels 
usuaris i les usuàries. Places limita-
des. Els grups hauran de tenir un mí-
nim de persones inscrites perquè es 
puguin impartir. Tots els tallers tenen 
una durada d’11 setmanes.

Període de renovacions: del 5 al 16 
de desembre
Període noves inscripcions: del 19 
al 30 de desembre
Setmana d’inici: del 9 al 13 de gener 
Setmana final: del 20 al 24 de març

Podeu consultar informació més de-
tallada dels tallers al web del Centre.
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ARTS MANUALS

PINTURA 
Grup A: dilluns, de 19 a 21 h
Grup B: dimecres, de 19 a 21 h
Grup C: dijous, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 48,71 €

ARTS PLÀSTIQUES
(dibuix, pintura a l’oli i 
aquarel·la, ceràmica...)

Dimarts, de 19 a 21 h 
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 48,71 €

CREATIVITAT 
PLÀSTICA 
EN FAMÍLIA
Divendres, de 17.30 a 19.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre, adult més infant 
de 5 a 7 anys: 70 €

Mitjançant un projecte creatiu com-
partirem en família la planificació i 
execució d’una peça de paper mai-
xé, un quadre amb acrílics, un tren-
caclosques, unes màscares, un 
capgròs... tot d’una manera diver-
tida!

GANXET 
D’HIVERN
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Fes un barret, una bufanda i mite-
nes per a aquest hivern i llueix el 
teu estil.

COSTURA CREATIVA 
Dimecres, de 19 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 77,2 €

Aprèn tècniques per fer projectes 
propis. Cal tenir nocions bàsiques de 
costura a màquina i portar-ne una.

COSMÈTICA 
NATURAL 
Dijous, de 19 a 20.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Aprèn a elaborar cosmètics de ma-
nera fàcil, artesana i, sobretot, natu-
ral! Les plantes seran unes aliades 
de bellesa.

EXPRESSIÓ I MOVIMENT

BALLS DE SALÓ 
Dimecres, de 19.30 a 21 h
Sala Pepita Casanellas. 
Preu trimestre: 58 €

ZUMBA 
Grup A: dimarts, de 18 a 19 h 
Grup B: dimarts, de 19 a 20 h 
Sala Pepita Casanellas. 
Preu trimestre: 38,6 €

DANSES POPULARS 
CATALANES
Dimecres, de 18 a 19 h
Sala Pepita Casanellas. 
Preu trimestre: 38,6 €

Per a infants de 8 a 12 anys. 
Gaudeix ballant i aprenent danses 
tradicionals com el ball de bastons 
o els balls en parella.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

IOGUILATES
Dimarts i dijous, 
de 10.15 a 11.30 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 79,75 €

Combinació de les disciplines de io-
ga i pilates, per tal de desenvolupar 
la consciència corporal i l’equilibri, 
així com guanyar força i flexibilitat.

ESTIRAMENTS 
I TONIFICACIÓ 
Dilluns i dimecres, de 16 a 17 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 77,2 €

TAI-TXI i TXI-KUNG
Grup A: dimecres, 
de 17.30 a 18.30 h 
Preu trimestre: 38,6 €
Grup B: divendres, de 18 a 19.30 h 
Preu trimestre: 58 €
Casa del Rellotge

Combinació de moviments suaus del 
cos amb el control de la respiració i 
la concentració mental a fi de regular 
el flux d’energia corporal.

AIKIDO 
Grup A: dilluns, de 19.30 a 21 h 
Grup B: divendres, de 19.30 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 58 €

Art marcial d’origen japonès que 
promou una visió diferent d’allò que 
és marcial. 

GIMNÀSTICA 
PER A GENT GRAN 
Grup A: dimarts i dijous, de 16 a 17 h
Grup B: dimarts i dijous, de 17 a 18 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 48,71 €

IOGA INTEGRAL 
Grup A: dilluns i dimecres, 
de 10.15 a 11.30 h 
Grup B: dilluns i dimecres, 
de 17 a 18.15 h 
Grup C: dimarts i dijous, 
de 19.45 a 21 h 
Grup D: dilluns i dimecres, 
de 18.15 a 19.30 h 
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 74,54 €

IOGA SUAU
(per a majors de 60 anys)

Dimarts i dijous, 
de 18.30 a 19.45 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 74,54 €

IOGA INTENS 
(de 18 a 45 anys)

Dimecres, de 19.45 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 48,24 €

Per a persones que ja tenen pràctica 
i que volen aprofundir en sessions 
més exigents i dinàmiques. 

IOGA PER A 
EMBARASSADES 
I POSTPART 
Dilluns, de 20 a 21 h
Casa del Rellotge. 
Preu trimestre: 38,6 €

Dirigit a partir del segon trimestre 
d’embaràs, així com per a dones que 
volen enfortir el cos després del part.

IOGA EN PARELLA
Divendres 20 i 27 de gener, 
de 16 a 18 h
Casa del Rellotge. Preu: 14,04 €

Vine a practicar aquesta disciplina 
tot fent figures combinades amb la  
parella, amic o amiga, familiar...

TALLERS 

ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
De dilluns a divendres de 8 a 21 h

PER A MÉS INFORMACIÓ 

informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita

EXPOSICIONS

IMAGINA
Exposició de treballs 
plàstics de Rafael 
Priego Márquez
Del 2 al 24 de febrer
Inauguració: dijous 2 de febrer 
a les 19 h. Lloc: espai expositiu 
Casa del Rellotge

Rafael és un antic veí del barri que va 
descobrir la tècnica de ceràmica als 
tallers de la Casa del Rellotge, des de 
llavors comença el seu camí artístic 
com a autodidacte. Aquesta exposi-
ció només és una petita mostra que 
en Rafael vol compartir amb el barri. 

DE LA INDÚSTRIA A LA CULTURA

Projecte on oferim un espai per 
mostrar i posar en comú el passat, 
present i el futur del barri de la Ma-
rina, a través de la participació dels 
veïns i veïnes. 

30 ANYS DE 
COMUNICACIÓ 
LOCAL: “DE LA ZONA 
FRANCA ALS BARRIS 
DE LA MARINA”
Del 2 al 31 de març
Inauguració: dijous 2 de març 
a les 19 h. Lloc: espai expositiu 
Casa del Rellotge

Exposició a càrrec de l’Associació 
de Mitjans de Comunicació Local 
(AMCL) 
Exposició que vol reflectir la implica-
ció dels mitjans locals amb la iden-
titat, transformació i cohesió dels 
barris de la Marina. 

PASSAT, PRESENT I 
FUTUR DELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ 
LOCAL
Dijous 16 de març a les 19 h 
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Col·loqui amb membres de dife-
rents mitjans de comunicació lo-
cal de la ciutat, a càrrec de l’AMCL

ARTESANS 
I ARTESANES DE LA 
COMUNICACIÓ 
I TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL
Dijous 30 de març a les 19 h 
Lloc: Sala Pepita Casanellas

Lliurament de premis i cloenda 
de les activitats del cicle a càr-
rec l’AMC

SOM LA MARINA 
Dimarts a les 18 h

Projecte de formació cultural 
comunitària.
Documentació, guionatge i pro-
ducció d’un vídeo que expressi les 
vivències, les visions i el futur de 
les veïnes i veïns del barri. Inscrip-
cions gratuïtes i més informació a 
la Casa del Rellotge. Projecte cofi-
nançat per ERASMUS+
Projecte EULER 
http://eulerproject.eu/

Activitats gratuïtes

DE LA INDÚSTRIA A LA CULTURA


