
INFORMACIÓ

El preu dels espectacles és de 2,40 euros per persona, tret que s’indiqui 
el contrari.

Al Centre Cultural Albareda, cal inscriure’s prèviament de manera presen-
cial o trucant al telèfon del centre. El període d’inscripció comença 15 dies 
abans de l’activitat. Places limitades. Els infants hauran de venir acompa-
nyats d’un adult.

Al Centre Cívic El Sortidor, cal inscripció prèvia al centre, per telèfon o per 
correu electrònic. En cas de suplement per a ingredients la inscripció és 
presencial. Es prega puntualitat i en cas de no poder-hi assistir, cal avisar 
al centre. La vostra plaça la pot aprofitar alguna persona que estigui en 
llista d’espera. 

No es permetrà l’entada a la sala un cop començat l’espectacle.

ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona · Tel. 934 434 311
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor · ccelsortidor@bcn.cat
Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 37, 64, 121 i D20

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116 · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489 
Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge
Autobusos: 13, 23, 37, V3, H12, H16, 109, 125 i N1

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 
C. del rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona 
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org
Metro: Sants Estació (L3 i L5), Tarragona (L3) i Hostafrancs (L1)
Autobusos: 27, 44, 50, 78, 109, 115, D20 i V7 
Renfe: Estació de Sants 

Centre Cultural Albareda
Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona · Tel. 934 433 719
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda
Metro: Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 21, 36, 64, 91 i D20
Funicular de Montjuïc

Districte de
Sants-Montjuïc 

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

TALLERS

CERÀMICA 
EN FAMÍLIA 
Divendres, de 17.30 a 19.30 h

Mitjançant un projecte creatiu 
compartit, farem una escultura, un 
personatge, un gerro o el que de-
sitgem modelar amb fang, pintar i 
coure al forn per endur-nos autèn-
tiques peces. 
Casa del Rellotge. Preu trimestre, 
adult més infant de 6 a 10 anys: 
70,18 €

DANSES POPULARS 
CATALANES 
Dimecres, de 18 a 19 h

Per a infants de 8 a 12 anys. 
Passa-t’ho bé ballant i aprenent 
danses tradicionals.
Sala Pepita Casanellas. Preu tri-
mestre: 35,10 €
Cal inscripció prèvia del 13 de març 
al 4 d’abril a la Casa del Rellotge.

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍ-
LIA/ SALA PEPITA CASANELLAS

Aquesta primavera sortim als jar-
dins, els espectacles es faran a 
l’exterior de la Sala. Propostes 
sorprenents, amb molt d’humor i 
totalment gratuïtes. Aprofiteu-les!

TUBERIES
Diumenge 7 de maig, a les 12 h

Per a tota la família
Teatre, dansa i circ a càrrec de la 
Cia. Todozancos i Cia. Los escul-
tores del aire
Quatre excèntrics personatges 
han de trobar aigua en un món on 
l’escalfament global l’ha fet desa-
parèixer. Per fer-ho, seguiran les in-
dicacions d’un antic mapa i hauran 
de construir unes canonades per 
on brollarà l’aigua…

LAST MINUTE
Dissabte 20 de maig, a les 12 h 
a la plaça de la Marina

Com a part de TERRA VIVA 
Canvi de dia i ubicació. 
Per a tota la família
Humor gestual i circ a càrrec de 
la Cia JAM
En un temps en què la fotogra-
fia digital ha deixat enrere l’època 
dels rodets i els revelats i on ningú 
es preocupa del nombre de fotos 
que fa un aficionat a la fotografia 
es passejarà pel barri amb la se-
va antiga càmera de fotos, cercant 
aquelles cares que ell considera 
més fotogèniques.

MR. PARFUM
Diumenge 4 de juny, a les 12 h

Per a tota la família
Teatre de carrer a càrrec de Fes-
tuc teatre.
El protagonista, Pietro Pampolino, 
és un personatge extravagant que 
viatja amb el seu vehicle, una es-
pècie de bicicleta que transporta 
un giny acoblat una màquina de fer 
perfums. Amb l’ajuda dels materi-
als essencials, manipularà i desafi-
arà la química per tal de dur a terme 
el seu objectiu, fabricar un perfum 
personalitzat per a cada ciutat, el 
perfum ideal.

LA BELLA TOUR
Diumenge 18 de juny, a les 12 h

Per a tota la família
Circ a càrrec de la Cia. La Bella 
tour
Fa més de 30 anys van ser els reis 
de la pista. Els pallassos principals 
d’un dels millors circs del moment. 
Eren el número estrella de l’espec-
tacle. Trenta anys després només 
queden aquests dos pallassos.
Ells fan tots els papers, acròba-
tes, mossos de pista, equilibristes, 
acomodadors. 

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA

Centres Cívics 
de Sants-Montjuïc

CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge - Sala Pepita 
Casanellas
CC Casinet d’Hostafrancs
CC Albareda
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Us heu mirat alguna vegada en un 
mirall d’augment amb molta, mol-
ta atenció? Joan Miró ho va fer. Va 
agafar un mirall i un llapis i, amb 
molta cura, va dibuixar tot el que hi 
veia. Dibuixem-nos nosaltres tam-
bé! Activitat a càrrec del Departa-
ment Educatiu de la Fundació Miró.

LA TRAVESSA 
GALÀCTICA: 
TALLER FAMILIAR 
D’ESTAMPACIÓ 
Dissabte 17 de juny, a les 18 h 

Taller per a infants a partir de 4 anys
Viatjarem per la galàxia acompa-
nyant la Bebop, una alienígena que 
ha arribat a la Terra i vol tornar al 
seu planeta. Cada participant hau-
rà d’imaginar i estampar un plane-
ta per poblar aquesta galàxia que 
està força buida. Activitat a càrrec 
de Pintampon.

ALBAREDALPARC 
Dissabte 27 de maig 
a partir de les 11 h

Sortim a jugar!

INSTAL·LACIÓ DE JOCS 
GEGANTS
El parc de les 3 xemeneies es con-
verteix en un espai lúdic amb una 
instal.lació de carrer singular on di-
versos invents d’època, científics i 
tècnics, han estat rescatats i adap-
tats com a joguines de gran format. 
Activitat dirigida als més petits, i no 
tant petits! 

SEMPRE DE VACANCES. 
CONCERT FAMILIAR AMB 
2 PRINCESES BARBUDES
A principis de març arriben a casa 
nostra les orenetes i s’hi estan fins 
a finals de setembre. Les 2prince-
sesbarbudes ens porten cançons 
que parlen de com vivien les orene-
tes. A l’escenari hi trobarem quatre 
orenetes barbudes que es retroben 
per fer un concert pop amb instru-
ments.

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

CIRC A LES GOLFES
Dimarts, 23 de maig, 
a les 17.30 h

Taller de circ a la plaça
A càrrec de Los Herrerita Circus 
Co.
Una proposta lúdica, divertida i par-
ticipativa adreçada a totes les edats 
i que té com a propòsit la descober-
ta de les diferents tècniques de circ.

MALES HERBES: 
UN MENJAR 
PER DESCOBRIR
Dimarts, 30 de maig, de 18 a 20 h

A càrrec de Marc Talavera, de 
Mediviu
Activitat gratuïta. Recomanat a par-
tir de 5 anys.
Perquè els més menuts de la casa 
també poden aprendre i divertir-se 
tot cuinant amb plantes silvestres. 
Descobrirem com fer xocolata amb 
plantes aromàtiques, llaminadures 
vegetals, entrepans saludables i 
atractius o amanides de flors a les 
quals ningú no es podrà resistir. 
Cal inscripció prèvia per correu 
electrònic o per telèfon al centre.

CUINA PER ANAR 
DE PÍCNIC
Dimarts, 13 de juny, de 18 a 20 h

A càrrec de Mercè Homar, de 
mesquemenjar.
Preu: gratuït. Suplement per a in-
gredients: 3 €
Recomanat a partir de 5 anys.
Us proposem de fer plats que si-
guin fàcils de compartir i que no 
es facin malbé. Ara bé, podem 
ser creatius sense oblidar que si-
guin saludables? Fugirem de la ru-
tina dels entrepans i deixarem que 
els infants experimentin en la pre-
sentació i preparació d’aperitius o 
amanides completes. Cal inscrip-
ció prèvia presencial al centre. 

ESPECTACLES

LA FILOMENA
Dissabte, 6 de maig, 
a les 11 i les 12 h 

Titelles i música
Cia. Pengim penjam. La Filomena 
és una ovelleta que vol anar a beure 
aigua fresca. Un viatge visual acom-
panyat de la música de Mozart per 
fer gaudir tota la família. Espectacle 
recomanat per a infants d’1 a 3 anys. 

THE FLAMINGO’S
Dimarts, 6 de juny, a les 18 h

Circ a la plaça
A càrrec de Los Herrerita Circus 
Co. Per fi, després de tota una vi-
da duent el circ arreu del món, The 
Flamingo’s tornen per primer cop. 
Ridículs, rancis, passats de moda i 
de dubtós bon gust. Per a tots els 
públics.

TALLERS

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

A càrrec de la Fundació Joan Miró, 
Mónica Custodio i L’Ós Mandrós
La plaça del Sortidor es converti-
rà 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 crearem una 
escultura col·lectiva a base de ma-
terial d’ús quotidià. 
Activitat familiar a la plaça

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

A càrrec de Planeando Truchas
A partir d’una caixa construeix el 
teu conte! En aquest taller pràctic 
podràs transformar i crear a partir 
de diferents espais i personatges 
de cartró. Partirem d’una petita 
narració i d’un conte ja creat i us 
demanarem que imagineu el vos-
tre relat! Cal inscripció prèvia per 
correu electrònic o per telèfon al 
centre. Taller en família

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

A càrrec de Trocasec
Coneixes els Petits Jardinets del 
Barri? Aquest projecte, amb tres 
anys de vida, té la finalitat de cre-
ar minijardins en els escocells dels 
arbres. Amb aquest taller teòric i 
pràctic aprendreu com es constru-
eixen i en plantareu a la plaça del 
Sortidor. Per a aquesta activitat és 
recomanable portar brots de plan-
tes de casa. Cal inscripció prèvia 
per correu electrònic o per telèfon 
al centre. Activitat familiar.

EL SENTIT DEL 
TACTE. TÈCNIQUES 
DE RELAXACIÓ PER A 
PARES/MARES AMB 
ELS SEUS NADONS
Dimarts, del 25 d’abril 
al 16 de juny, de 16.15 a 17.30 h
Preu: 16,09 €/ infant

Nadons (0-12 mesos). Professora: 
Macrina Paredes, AEMI (Asociación 
Española de Masaje Infantil)

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Grup 1: dilluns, del 8 de maig 
al 26 de juny, de 16.45 a 17.45 h 
Preu: 22,53 €/ infant
Grup 2: dimarts, del 2 de maig 
al 20 de juny, de 17.45 a 18.45 h
Preu: 25,75 €/ infant

Professora: Aitziber Olabarri 
Per a infants de 16 mesos a 3 anys

DANSA AMB ELS MÉS 
PETITS 
Dijous, del 4 de maig al 22 de 
juny, de 17 a 18 h
Preu: 25,75 €/ infant

Professora: Yurena Ruíz
Per a infants des que caminen, 
fins als 3 anys

CONTACONTES I 
CREACIÓ D’UN FANZÍN: 
LA GEORGINA, EL 
DRAC DE SANT JORDI 
I ALTRES MALDECAPS
Divendres 21 d’abril, 
a les 18 h

Taller per a infants a partir de 4 anys
Explicarem als petits una versió de la 
llegenda de Sant Jordi actualitzada 
als valors contemporanis de gènere, 
igualtat i tolerància per inspirar-nos-hi 
i elaborar el nostre propi fanzín. A càr-
rec de Marina Sàez Rubio.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

PERCUSSIONS 
DEL MÓN 
Divendres 5 de maig, a les 18 h 

Per a infants a partir de 4 anys.
Com sonen el djembé, el bongo o 
les congues? En aquesta activitat 
coneixerem aquests i altres instru-
ments per crear conjunts de per-
cussió de diferents estils. Activitat 
a càrrec de TocART percusion.

ABIABAÏ. TALLER 
CONCERT PER A 
NADONS 
Dissabte 13 de maig
Primer passi a les 16.30 h
Segon passi a les 17.30 h

Concert per a nadons de 0 a 36 
mesos. Taller participatiu amb 
música en directe per compartir la 
música i el moviment entre infants 
i famílies. A càrrec de músics i pe-
dagogues de la companyia Abia-
baï, Concerts per a Nadons. 

PINTA COM UN 
ARTISTA... ANDY 
WARHOL 
Divendres 19 de maig, a les 18 h

Taller per a infants a partir de 4 
anys. En el 30è aniversari de la 
mort de l’Andy Warhol, utilitzarem, 
tal com ell feia, tècniques de mo-
notípia per obtenir uns autoretrats 
prou particulars a partir d’una foto-
grafia que ens farem en el taller. Es 
recomana portar roba o bata per 
embrutar-se. Activitat a càrrec de 
Biribotis.

DIBUIXEM-NOS 
COM MIRÓ
Divendres 16 de juny, a les 18 h 

Taller per a infants a partir de 4 
anys. Activitat complementària a 
l’exposició Som Iguals, som dife-
rents. Històries de vida.Cal inscripció prèvia. 

Places limitades.
Gratuït Nou tallerPagament Cuina 

vegetariana

CASINET D’HOSTAFRANCS

CROMÀTIC
23 d’abril de 2017 a les 12 h

Cia Com Sona 
A partir del color, la llum i la cultura 
urbana neix Cromàtic, un espectacle 
ubicat en un racó d’una plaça, d’un 
barri, d’una ciutat. A Cromàtic tro-
bem tres músics que juguen a ima-
ginar sense límits, jugant com nens, 
sense portes, finestres, ni sostre. Un 
animal es converteix en una cançó, 
un tamboret vell en un cotxe i una 
barra de pa en un instrument de per-
cussió… A Cromàtic tot és possible! 
Espectacle per tota la familia.

Productes 
ecològics


