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Cal inscripció prèvia

CREATIVITAT CREATIVITAT

CERÀMICA CREATIVA 
Dijous, de 19.30 a 21.30 h, 
4 de maig al 22 de juny
Preu: 56,14 €. 
Suplement per a material: 12 €
inclou fang, òxids, engalbes, 
esmalts i cocció. 
Tallerista: Rut Oliver

DIBUIX, COLOR 
I CREATIVITAT
Dilluns, de 19 a 21 h, del 8 de 
maig al 26 de juny (7 sessions)
Preu: 49,13 €
Tallerista: Mònica Custodio

AQUAREL·LA
 

Dimecres, de 19 a 21 h, 
del 3 de maig al 14 de juny 
(7 sessions)
Preu: 49,13 €
Tallerista: Mònica Custodio

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

QUADERN 
DE CAMP
Dijous, de 19.30 a 21.30 h, 
4 de maig al 15 de juny. 
Algunes de les sessions es faran 
fora del centre. 
Preu: 49,13 €
Tallerista: Mònica Custodio

(Pintant la natura)
A través de diferents tècniques de 
dibuix i aquarel·la, aprendrem a pin-
tar la natura i a observar el que ens 
envolta per crear un quadern de 
camp. Les classes teòriques es fa-
ran a l’aula. El primer dia de clas-
se es parlarà de les sortides pràc-
tiques. No cal tenir coneixements 
de dibuix. 

RECURSOS

Productes ecològics

FOTOGRAFIA 
DE VIATGES 
Dijous, de 19 a 21 h, 
del 4 de maig al 22 de juny 
Preu: 56,14 € 
Tallerista: Enric de Santos 
de 12 gats/AN-FA

 

ITALIÀ 
PER PARLAR 
Dilluns, de 19.30 a 21 h, 
del 8 de maig al 26 de juny 
(7 sessions)
Preu: 36,84 € 
Tallerista: Antonietta 
Vinciguerra

Si tens unes nocions bàsiques i vols 
acabar de potenciar-les, en aquest 
taller trobaràs les eines per arribar a 
parlar italià a nivell A1.

ANGLÈS 
PER SOBREVIURE 
A UN VIATGE 
Dimarts, de 20 a 21.30 h,
del 2 de maig al 20 de juny 
Preu: 42,11 € 
Tallerista: Marcela Ademán

En aquest taller ens posarem en si-
tuacions que se’ns poden plantejar 
en un viatge. Per agafar confiança i 
poder gaudir d’aquest tipus d’inter-
canvi i descoberta cultural. 
Es requereix un nivell bàsic. Enjoy 
your trip!

EXPRESSIÓ

DANSES DE 
LA POLINÈSIA 
Dimarts, de 20 a 21.30 h, 
del 2 de maig al 20 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Mireia Rider, 
de l’Associació Atavai Tiare

Descobreix les danses de la Polinè-
sia i transporta’t a paradisos com 
Hawaii i Tahití mitjançant el so dels 
ukeleles i els tambors. Ballarem a 
la natura, a l’amor, a la vida a tra-
vés del ritme frenètic dels nostres 
malucs i la delicadesa de les nos-
tres mans.

DANSA IOGA
Dimecres, de 20.15 a 21.45 h, 
del 3 de maig al 21 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Vianna Asencio

En aquest taller combinarem la 
pràctica de les asanes del ioga amb 
moviments d’altres disciplines com 
la dansa contemporània o el jazz. 

ARRELS EN 
MOVIMENT 
(danses afrofusió)
Dijous, de 18.30 a 20 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 42,11 € 
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. 

Cuina vegetariana



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AUTODEFENSA 
PER A DONES
Dilluns, de 20 a 21.45 h, 
del 8 de maig al 26 de juny 
(7 sessions)
Preu: 42,99 € 
Tallerista: Irene Cardona

MEDITACIÓ 
I RELAXACIÓ
Dimecres, de 19.30 a 21 h, 
del 3 de maig al 21 de juny
Preu: 42,11 € 
Tallerista: Montserrat Noguerol

INICIACIÓ 
AL MASSATGE
Dijous, de 18 a 19.15 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
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 el cos perquè du-
rant el massatge sigui un moment 
on puguem oferir a l’altre l’oportuni-
tat de deixar anar les tensions. 
Porteu roba còmoda i una tovallola.

POSA’T EN FORMA
 

Divendres, de 19 a 20 h, 
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 28,07 € 
Tallerista: Alberto Costas

ESTIRAMENTS 
PER A L’ESQUENA 
I CORRECCIÓ 
POSTURAL
 

Dijous, de 20.30 a 21.45 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Vanessa Bissiri

IOGA ASHTANGA 
VINYASA 
Dijous, de 9.15 a 10.30 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Claudia Di Guglielmo

HATHA IOGA 
INICIACIÓ
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h, 
del 2 de maig al 20 de juny
Dijous, de 19.15 a 20.30 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA 
AVANÇAT
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h, 
del 2 de maig al 20 de juny
Dijous, de 20.30 a 21.45 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 35,09 € 
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 3 de maig al 21 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Paolo Luvisetto

El yin ioga consisteix en comple-
mentar la pràctica yang més activa 
del hatha vinyasa amb la més pas-
siva del yin i basada en les tradici-
ons taoistes i del ioga. Ens ajuda a 
relaxar la musculatura per estimular 
els teixits més profunds i els com-
bina amb postures que es mante-
nen durant uns minuts per calmar 
el sistema nerviós i relaxar el cos i 
la ment. Porteu roba còmoda i una 
manta o coixí.

PILATES
Dilluns, de 9.45 a 11 h, del 8 de 
maig al 26 de juny (7 sessions)
Dilluns, de 17.45 a 19 h del 8 de 
maig al 26 de juny (7 sessions)
Dilluns, de 19 a 20.15 h, 
del 8 de maig al 26 de juny 
(7 sessions)
Preu: 30,70 € 
Tallerista: María Azaola

Dimecres, de 9.45 a 11 h, 
del 3 de maig al 21 de juny
Preu: 35,09 € 
Tallerista: María Azaola

Divendres, de 18 a 19 h, 
del 28 d’abril al 16 de juny
Preu: 28,07 € 
Tallerista: Alberto Costas

TAITXÍ
Dimecres, de 19 a 20.30 h, 
del 3 de maig al 21 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Xavier Cisa

INICIACIÓ AL CANT
Dimecres, de 20 a 21.30 h, 
del 3 de maig al 21 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Anna Ruggiero

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

ZUMBA
 

Dilluns, de 18.30 a 19.45 h, 
del 8 de maig al 26 de juny 
(7 sessions)
Preu: 30,70 € 
Tallerista: Lorena Irigaray

SALSA  
Dijous, de 20.15 a 21.45 h, 
del 4 de maig al 22 de juny
Preu: 42,11 €
Tallerista: Xavier Colomer

MOVIMENT, MÚSICA 
I EXPRESSIÓ
  

Dilluns, de 20.15 a 21.45 h, 
del 8 de maig al 26 de juny 
(7 sessions)
Preu: 36,84 € 
Tallerista: Carles Bentanachs

EXPRESSIÓ



 

FLAMS
Dijous, 25 de maig, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

TALLER DE PA 
SENSE GLUTEN
Divendres, 26 de maig, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Bosch, 
de Mamafermenta

PAELLES 
I ARROSSOS 
IMPRESCINDIBLES
Dissabte, 27 de maig, 
de 10.30 a 13.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego Molina

RECEPTES 
AMB IOGURT
Dilluns, 29 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Joan Carles Pastor

CONCENTRAT 
DE MAR: MUSCLOS, 
CLOÏSSES I ALTRES 
CLOSQUES
Dijous, 1 de juny, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, 
d’El Peix al Plat

AMANIDES 
CATALANES
Dilluns, 15 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Josep Vidal

TAPES JAPONESES
Dimarts, 16 de maig, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Sastre

PROTEÏNES 
VEGETALS: 
TOFU, SEITAN 
I TEMPEH 
Dijous, 18 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, 
de mesquemenjar

POSTRES 
JAPONESES
Dimarts, 23 de maig, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: 
Anna Sastre

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

SUCS 
ENERGÈTICS
Divendres, 5 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Cristina Viader

APERITIUS CREATIUS
Dilluns, 8 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Josep Vidal

FERMENTS 
VEGETALS
Dimarts, 9 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Prabhu Sukh

CHICKEN 
TIKKA MASALA
Dijous, 11 de maig, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €
Suplement per a ingredients: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

SÍPIA IN PASTA
Divendres, 12 de maig, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, 
d’El Peix al Plat

GASPATXOS 
Dimecres, 7 de juny, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado, de 
mesquemenjar

COQUES I PIZZES 
SENSE GLUTEN
Divendres, 9 de juny, 
de 18 a 21 h 
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Jordi Bosch, 
de Mamafermenta
 

COCA DE SANT JOAN 
Dilluns, 12 de juny, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 9 €
Tallerista: Josep Vidal

CUINA DE MAR 
I MUNTANYA
Dimecres, 14 de juny, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €
Suplement per a ingredients: 6 €
Tallerista: Diego 
Molina



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

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA CLÀSSICA

POBLE-SEC SOSTENIBLE

CALENDARI FESTIU

ITINERARIS

Cal inscripció prèvia

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

PerSpectiva

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

TALLERS

LES DEESES DEL CONSENS
Dimecres, 17 i 24 de maig, a les 18 h

Taller per trencar les creences construïdes de gènere. No es requereix co-
neixements previs. Cal dur roba còmoda. 
A càrrec de Yolanda Rubio Lago

MUJERES, DIÁLOGOS Y VINO
Dimecres, 31 de maig, a les 19.30 h

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

ITINERARI

LA CIUTAT DE LES PIONERES

GENEALOGIES FEMINISTES
Dijous, 25 de maig, a les 18.30 h

A càrrec d’Androna Cultura

CINEMA 

JOANA BIARNÉS
Dimecres, 7 de juny, a les 20 h

A càrrec d’El documental del mes.
Una pionera que va vèncer els prejudicis d’una època, va triomfar en la se-
va professió, va conèixer i immortalitzar grans personatges de la història i 
quan es podia haver convertit en llegenda, va desaparèixer.



ARTS ESCÈNIQUES ARTS ESCÈNIQUES

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

DANSA

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Dissabte, 29 d’abril, a partir de les 18.30 h

La dansa aterra a la plaça del Sortidor per apropar-se al veïnat i celebrar el 
Dia Internacional de la Dansa

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA
Presentació de peces de l’alumnat de les especialitats de dansa clàssica, 
contemporània i espanyola. 
A càrrec de l’alumnat del Conservatori Superior Professional de Dansa 
de l’Institut del Teatre.

UNA ILUSIÓN DE LA GOLCONDA
Dansa vertical 15’
Penjades de la façana d’un edifici i sense gravetat, el duo representa ‘Un 
Tableau Vivant’, que posa en relació cossos, matèria i buit.
A càrrec de Ludovica Zoina i Vivian Friedrich

ARTIFICI NATURAL 
Dissabte, 13 de maig, a les 18 h. Dansa-teatre 25’

Dansa, teatre i moviment conscient es fusionen en aquesta peça per fer-
nos capbussar en un oceà de sensacions.
Cia. Emma Villavecchia Liebman, companyia resident al centre cívic 
dins de Balandra.

PEÇA EN PROCÉS
Dissabte, 13 de maig, a les 19 h. Dansa-teatre 40’

Un noi es cabussa al mar i neda fins a perdre’s de vista. A terra queden 
els que esperen i imaginen la possibilitat de la seva tornada, però també la 
possibilitat de la desaparició a mar obert. 
Cia. El Fet Fosc, companyia resident al centre cívic dins de Balandra.

TEATRE

LA MIL·LIMETRADA
Dissabte, 6 de maig, a les 19 h. Teatre 55’

Una dona es planteja qui és i què vol. Poc a poc anirà trencant les seves 
pròpies barreres de forma irònica i desenfadada. 
Cia. Georgette and Miss Wolf

PUNT DE FUGA O LA MORAL 
DE L’HERBICIDA, de María Porras
Dissabte, 27 maig, a les 19 h. Teatre 60’

La civilització és molt a prop de la fi. El Noi, l’Ema i l’Altra tenen la opor-
tunitat de reescriure-la. En sabran? i és que la fi (no) justifica els mitjans.
La Companyia ÉsGrata, companyia resident al centre cívic dins de 
Balandra.

MÚSICA CLÀSSICA

DUO IRONICANT
Divendres, 21 d’abril, a les 20 h. Duo de guitarres 60’

Una experiència musical extraclàssica alimentada per una llarga amistat 
dels seus intèrprets i per aquest instrument, la guitarra. 

LA VEU HUMANA
Divendres, 19 de maig, a les 20 h. Piano i cant melòdic 60’

En aquest concert ens presenten la Cançó Catalana, amb un programa de 
peces de diferents autors catalans.

ART ÒPERA
Divendres, 9 de juny, a les 20 h. Concert d’òpera 65’

Recorregut pel món de l’òpera amb les àries i els duos més coneguts de 
compositors com Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini i Verdi.

SIMFÒNIC 
Dissabte, 10 de juny, a les 18 h

Escola convidada: Escola de Música La Sala



CALENDARI FESTIU

SANT JORDI

A TOTA VEU!
Dijous, 20 d’abril, a les 18.30 h

A tota veu! és una lectura de poemes en la llengua original i es realitzen els 
comentaris i la traducció en català. Donarem veu a les diferents cultures i 
a les diferents llengües que existeixen al barri.
A càrrec d’Òmnium Cultural, amb la col·laboració del CNL de Barcelona

POBLE-SEC SOSTENIBLE 

ELS JARDINETS DEL POBLE-SEC
Dimecres, 10 de maig, a les 17.30 h

Et convidem a transformar els escocells dels arbres de la plaça en petits 
jardinets. Es recomanable portar brots de plantes. 
Activitat familiar a partir de 4 anys.
A càrrec de Trocasec

RESIDU ZERO
Dimarts, 16 de maig, a les 19.30 h

Taller per conèixer l’estratègia del residu zero. Reduir, reutilitzar, recollir i la 
coresponsabilitat ciutadana són les claus.
A càrrec de Chiara Monterotti, doctora en Arquitectura Sostenible i 
Certificadora VERDE - Xarxa La Pera

FES-TE LA TEVA ESTANTERIA DE PALETS
Dissabte, 20 de maig, a les 10.30 h

Reciclarem un palet en un objecte 
d’ús quotidià. Cal portar un palet. 
A càrrec de Jaume Martínez, 
de La Capgirada

XXVI MERCAT D’INTERCANVI TROCASEC
Diumenge, 28 de maig, de 10 a 14 h

Organització: Xarxa d’Intercanvis Trocasec
trocasec.barripoblesec.org

CALENDARI FESTIU

ART EN PAPER 
Dissabte, 22 d’abril, a partir de les 11 h

Activitat familiar a la plaça. La plaça del Sortidor ens convertirà en un petit 
racó d’art en paper per celebrar Sant Jordi. Crearem les nostres llibretes 
d’autor amb fulls reciclats, decorarem la plaça amb roses de paper i crea-
rem una escultura col·lectiva a base de material d’ús quotidià. 
A càrrec de la Fundació Joan Miró, Mónica Custodio (il·lustradora) i 
l’Ós Mandrós (narrador oral).

CONTES DE CARTRÓ
Dijous, 4 de maig, a les 17.30 h

Activitat familiar a partir de 5 anys. A partir d’una caixa construeix el teu conte! 
A càrrec de Planeando Truchas

SANT JOAN

LA FLAMA DEL CANIGÓ
Divendres, 23 de juny, a partir les 20 h

Un any més celebrem l’arribada de la Flama del Canigó per encendre les 
fogueres de la nit més curta de l’any.

CONCERT DE SANT JOAN

LOS APUÑALALES
Divendres, 23 de juny, a partir les 23.30 h

Banda nascuda al cor del barri del Poble-sec. Les seves lletres són actuals 
i descriuen la vida del barri amb els canvis socials produïts per la comerci-
alització i la gentrificació. Projecte refrescant i irònic que us farà ballar fins 
a altes hores de la matinada.

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 lliure la pot 
ocupar algú que estigui en llista d’espera. Els itineraris són gratuïts tret que 
s’indiqui el contrari. Inscripcions a partir del 3 d’abril.

LA LLOTJA DE BARCELONA
Dimarts, 25 d’abril, de 15.30 a 17.30 h

Activitat gratuïta. Preu entrada: 5 €. Pagament a La Llotja.
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat



ITINERARIS ITINERARIS 

PAISATGES COMERCIALS DEL POBLE-SEC
Dimecres, 26 d’abril, de 19 a 20.30 h

Itinerari pels comerços singulars que només es donen a Barcelona i el con-
flicte amb els diferents models comercials del barri. 
A càrrec del Museu de les Cultures del Món

VISITA ALS CAMPS DE CIRERERS
Dissabte, 6 de maig, d’11 a 12.30 h

Passejarem per camps de cirerers a la comarca del Baix Llobregat.
Preu: 5 €. Lloc: Torrelles de Llobregat
A càrrec d’Oriol Font, de la Unió de Pagesos

AUTOGESTIÓ
Diumenge, 7 de maig a les 11 h

L’exposició Autogestió presenta una genealogia d’artistes que des dels 
anys seixanta fins a l’actualitat han desenvolupat estratègies per recuperar 
l’autoritat sobre el seu propi relat. Inscripcions a partir del 18 d’abril.
A càrrec de la Fundació Joan Miró

VISITA A LES RESERVES DEL MAE
Divendres, 12 de maig a les 17 i a les 18 h

Visita guiada a les reserves del MAE on podrem veure des dels titelles més 
antics, que daten de finals del segle XIX, fins a alguns exemples del titella 
català, com poden ser algunes figures de Didó. Aquest itinerari comple-
menta l’exposició “Capturar l’alè”, visitable del 4 al 27 de maig al Centre 
Cultural Albareda. Inscripcions a partir del 18 d’abril.
A càrrec del Centre de Documentació i Museu de les Arts escèniques 
de l’Institut del Teatre.

PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES 
A MONTJUÏC
Dimecres, 17 de maig, de 18.30 h a 21.30 h

Molt més a prop del que ens pensem hi trobem un gran nombre d’espècies 
útils i delicioses que ens poden ajudar a fer una cuina creativa i saludable. 
Inscripcions a partir del 18 d’abril.
Itinerari-taller a càrrec de Marc Talavera, de Mediviu

INSURRECCIONS
Diumenge, 21 de maig a les 11 h

Insurreccions reuneix prop de 300 obres –pintures, dibuixos i gravats, fo-
tografies, pel·lícules i manuscrits–, des de mitjan segle XIX a l’actualitat, de 
més d’un centenar d’autors diferents. Tenen en comú el tema de les emo-
cions col·lectives i els esdeveniments polítics que comporten moviments 
com ara revoltes, insubmissió, agitació política, desordres socials i revolu-
cions de tot tipus. Inscripcions a partir del 18 d’abril.
A càrrec del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

LA CIUTAT I LES PIONERES
Dijous, 25 de maig, a les 18.30 h

Genealogies feministes. Ens endinsarem a la Barcelona de finals del segle 
XIX i principis del segle XX per tal de visibilitzar i contraposar les diferents 
veus, iniciatives i perspectives de l’anomenada Primera Onada Feminista 
a casa nostra. 
A càrrec d’Androna Cultura

NAVEGANTS D’AIGUAMOLLS. 2000 ANYS 
DE SECRETS ENFONSATS
Dissabte, 10 de juny a les 11 h

Exposició participativa que presenta els resultats de les campanyes d’exca-
vació subaquàtica desenvolupades pel Centre d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya (CASC), als jaciments del Cap del Vol i Cala Cativa entre els 
anys 2012 i 2016. Inscripcions a partir del 18 d’abril.
A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

LOS PILARES DE EUROPA
Diumenge, 11 de juny a les 10 h

“Els pilars d’Europa” inclou 260 objectes que ajuden a explicar esdeveni-
ments crucials, destacar figures famoses i donar a conèixer als visitants 
diferents aspectes del món medieval, com ara la vida a la cort, la guerra i la 
conquesta, com també la vida quotidiana. Inscripcions a partir del 18 d’abril.
A càrrec de CaixaForum Barcelona 

ARTS SANTA MÒNICA
Diumenge, 18 de juny a les 12 h

L’Arts Santa Mònica és un centre dedicat a l’exploració de la creativitat i 
la innovació en l’actual cultura digital i els múltiples formats i llenguatges 
artístics. Visita guiada a una de les exposicions programades per a la data. 
Inscripcions a partir del 18 d’abril. 
A càrrec de Arts Santa Mònica



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

L’Agrupació Ciclista Montjuïc pre-
para els 100 anys de la fundació de 
l’entitat. Durant aquest trimestre es 
reuniran el primer dijous de mes per 
preparar els actes del centenari. Si 
teniu fotografies, articles, mallots... 
i voleu contribuir a aquest acte, us 
hi esperem! Per a més informació: 
centenarigrupa@hotmail.com

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
LA FORMIGA
Per a més informació: 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

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

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

ENTITATS AL SORTIDOR ENTITATS AL SORTIDOR ENTITATS AL SORTIDOR

COORDINADORA 
D’ENTITATS DEL 
POBLE-SEC
EQUILIBRADAMENT
Per a més informació: 
telèfon 934 432 172 o 
equilibradament@gmail.com

PLA COMUNITARI 
POBLE-SEC
Per a més informació: 
placomunitaripoblesec@gmail.com 
o al telèfon 934 432 172
pcpoble-sec.org

RADIO-ACTIUS
Vine a conèixer la radio del Poble-
sec. Cada dilluns a les 19 h.
Per a més informació: 934 432 172 
o radioactiuspoblesec@gmail.com

CÚRCUMA, 
creació i acció amb 
perspectiva de gènere
Per a més informació: 670 587 032 
o ass.curcuma@gmail.com

ESCACS COMTAL 
CLUB
Més informació a comtalescacs@
gmail.com o presencialment els di-
marts 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 par-
tir de 2 anys. Per a més informació:
pirataspeque@gmail.com

“RES AL SAC”
Xarxa d’intercanvi de jocs, joguines, 
llibres infantils i materials d’art. 
Punts de recollida al Centre Cívic El 
Sortidor, les parròquies del barri i La 
Formiga, Associació Sociocultural.  

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

Per a més informació: 
diablesdelpoblesec.org/tabalers 

ALTRES SERVEIS

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 escriure en català.
consorci per a la Normalització 
Lingüística. CNL de Barcelona
Informació i inscripcions 
al c/ Guitard,17
Tel. 934 912 797
blocs.cpnl.cat/connectats

PROGRAMACIÓ DE LES ENTITATS

LO POSIBLE 
DE LO IMPOSIBLE
Dimarts, 25 abril, a les 19 h

Un programa de música que ens fa 
obrir els ulls! 
A càrrec del grup de joves d’Ar-
tandcoop Teatre social. 

20 ANYS 
DEL ZONA SEC
Divendres, 5 maig, a les 19 h

El diari del barri va néixer per Sant 
Jordi del 1997 i ho vol celebrar amb 
els veïns i veïnes, les entitats i les 
persones que hi han col·laborat du-
rant d’aquests anys.
A càrrec de Zona Sec

CENTENARI 
DE LA PALMA
Dissabte 20 
i diumenge 21 de maig 

La Societat Coral La Palma cele-
bra els 100 anys de l’entitat. 
A càrrec del Consell de Cultura Po-
pular i Tradicional del Poble-sec. 
Durant aquest cap de setmana han 
programat diverses actuacions on 
podreu veure una mostra de cadas-
cuna d’elles.

CONCERT CORAL 
INFANTIL
Dimecres, 21 de juny, a les 19 h

Xemeneia Amunt tanca el curs amb 
un concert coral amb els infants de 
la coral.
A càrrec de Xemeneia Amunt



AGENDA

ABRIL

Dilluns 3  10 h Inici inscripcions 

Dijous 20 18.30 h  A tota veu! Recital
  Omnium Cultural de poesia

Divendres 21 20 h Duo Ironicant Música
   clàssica

Dissabte 22  11 h Art de paper Activitat
   familiar

Dimarts 25 15.30 h  La Llotja de Barcelona Itinerari 

Dimecres 26 19 h Paisatges comercials del Poble-sec Itinerari
  Museu de les Cultures del Món 

Dissabte 29 18.30 h  Mostra de l’alumnat del  Dansa
  Conservatori Superior de Dansa 
  de l’Institut del Teatre  

Dissabte 29  20 h   Una ilusión de la Golconda Dansa
   vertical

MAIG

Dijous 4 17.30 h Contes de cartró Activitat
   familiar

Dissabte 6 11 h Visita als camps de cirerers Itinerari

Dissabte 6 11 h i 12 h La Filomena.  Espectacle
  Cia. Pengim penjam infantil

Dissabte 6 19 h La mil·limetrada Balandra.
  Cia. Georgette and Miss Wolf Teatre

Diumenge 7  11 h Autogestió.  Itinerari
  Fundació Joan Miró  

Dimecres 10  17.30 h Els Jardinets del Poble-sec Activitat
   familiar

Divendres 12  17 h  Visita a les reserves del Museu  Itinerari
  d’arts escèniques

Dissabte 13  18 h Artifici natural Balandra 
   residència. 
   Dansa-teatre

Dissabte 13 19 h  Peça en procés Balandra
   residència. 
   Dansa-teatre

Dimarts 16  19.30 h Residu zero Taller

Dimecres  18 h  Les deesses del consens PerSpectiva.
17 i 24   Taller

Divendres 19 20 h La veu humana Música
   clàssica

Dissabte 20 10.30 h Fes-te la teva estanteria de palets Taller

Diumenge 21 11 h  Insurreccions. MNAC Itinerari

Dimarts 23 17.30 h Circ a les Golfes.  Taller de circ
  Los Herrerita Circus Co. 

Dijous 25 18.30 h  La ciutat de les pioneres Itinerari
  Androna Cultura 

Dissabte 27  19 h Punt de fuga o la moral de  Balandra
  l’herbicida, de María Porras residència.
   Teatre

Diumenge 28 10 h Trocasec Mercat
   d’intercanvi

Dimecres 31  19.30 h Mujeres, dialogos y vinos PerSpectiva.
   Espai de
   trobada

JUNY

Dimarts 6 18 h  The flamingo’s  Espectacle
  Los Herrerita Circus Co. familiar

Divendres 9 20 h Art òpera Música
   clàssica

Dissabte 10 11 h Navegants d’aiguamolls.  Itinerari
  2000 anys de secrets enfonsats. 
  Museu Arqueologia de Catalunya

Dissabte 10 18 h Simfònic Concert

Diumenge,11 10 h Los pilares de Europa.  Itinerari
  CaixaFòrum 

Diumenge 18 12 h Col·lecció temporal Itinerari
  Arts Santa Mònica 

Divendres 23 20 h La flama del Canigó  Revetlla de
   Sant Joan 

Divendres 23 23.30 h Los Apuñalales Revetlla de
   Sant Joan



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 3 d’abril, 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: 8 setmanes, tret que se n’indiqui una altra. 
Data d’inici: setmana del 2 de maig, 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
lameva.barcelona.cat/sants-montjuic
poblesec.org

Districte de
Sants-Montjuïc 


