
TALLERS I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Juliol 2017

Centre Cívic El Sortidor

JULIOL

Dimarts, 4 10.30h Batuts i gelats de fruita Taller en família

Dimarts, 4 19h S’estenen. Cia Na Maia Teatre

Dimarts, 4 19.30 h Varietats locals de tomà-
quets Xerrada tastet

Dijous, 6 21h Atrapa la bandera Cinema a la fresca

Dijous, 6 18.30 h Orxates i begudes vegetals Taller gratuït

Divendres, 7 11.30 h The way things do Itinerari

Dissabte, 8 12.45 h Tast de vermuts Tastet a la plaça i 
música en directe

Dimarts, 11 19h El fil vermell.
Cianur teatre Teatre

Dimecres, 12 10.30 h Microjardins de cactus i 
crasses Taller gratuït 

Dijous, 13 21.30 h Espaguetis vegetals Taller en família

Dijous,13 21h Top secret! Cinema a la fresca

Diumenge, 16 11h Ismael Smith, la bellesa i els 
monstres. Itinerari

Dimarts, 18 11.30 h Paisatges comercials del 
Poble-sec Itinerari

Dimarts, 18 11 h The way things work.
Fem una màquina absurda Taller en família

Dijous, 20 18 h Joan Miró. Col·lecció  Itinerari

Dissabte, 22
A partir 
10.30 h

El refugi 307 Itinerari

Del 15 al 23                   FESTA MAJOR DEL POBLE-SEC

AGENDA

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR                                                                                                                                        

Plaça del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona · Tel. 934 434 311  
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 22 h,
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, i diumenges de 10 a 14 h. 
ccelsortidor@bcn.cat ·  ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor  

INSCRIPCIONS                                                                                                                                         

A partir del 12 de juny
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                                                                                                                                         

Pagament: es farà un únic pagament en el moment de formalitzar la 
inscripció. 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, adre-
ceu-vos al centre cívic.
Suplements: el pagament dels suplements es farà sempre en efectiu el dia 
de la inscripció presencial.  
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  (Est. 235) Pg. de l’Exposició – Blasco de Garay (Est. 234)

PER A MÉS INFORMACIÓ                            

Tel. 010 · lameva.barcelona.cat/sants-montjuic · poblesec.org

CONSORCI PER A 
LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

JUNY

Dimecres, 28 11h Construeix un molinet de 
paper Activitat familiar

Dimecres, 28 11.30h Stop Soroll, fem salut! Activitat familiar

Dijous, 29 18.30 h Zoodels. Amanides d’estiu Taller gratuït

Dijous, 29 20.30 h La font màgica de Montjuïc Itinerari

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades 
a un fitxer titularitat de CALAIX DE CULTURA S.L., que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat 
dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, 
vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes. 
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal dirigint-se 
a CALAIX DE CULTURA amb domicili al carrer Diputació 185, pral  1a 08011 de Barcelona o enviant un correu a calaixdecultu-
ra@calaixdecultura.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se 
a l’adreça electrònica assenyalada en qualsevol moment.

           Cal inscripció prèvia

           Activitat en família
        
           Gratuït

           Producte ecològic

           Cuina vegetariana
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RITMES LLATINS                                             

Dilluns i dimecres, de 19.30 h a 
21 h del 3 al 19 de juliol.
Tallerista: Xavier Colomé
Preu: 31,58 €  
                   

ZUMBA                                             

Dilluns i dimecres,  de 19 a 20.15 h, 
del 3 al 19 de juliol
Tallerista: Noelia Rodríguez
Preu: 26,32 €   
 

PILATES                                             

Dimarts i dijous, de 19.15 a 
20.15 h, del 4 al 20 de juliol
Tallerista: a determinar  
Preu: 21,05 €  

IOGA                                             

Dimarts i dijous de 19.15 a 20.30 h, 
del 4 al 20 de juliol
Tallerista: Viviana Fortino
Preu: 26,32 €    
  

QUADERN D’ESTIU (N)                                             

Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h, 
del 3 al 12 juliol
Tallerista: Mónica Custodio 
Preu: 28,07€                                  
 
A través de les tècniques de l’aqua-
rel·la dibuixarem el que ens envolta. 
La natura, la fauna, la gastronomia, 
els aromes, el color acollidor del 
sol i les persones amb les quals 
compartirem les estones del mes 
més càlid de l’any, faran el paisatge 
del nostre quadern d’estiu.

Activitats gratuïtes, però caldrà fer 
aportacions econòmiques per als in-
gredients. Cal inscripció prèvia al Cen-
tre Cívic. Les places són limitades.

ZOODLES: AMANIDES I 
VINAGRETES D’ESTIU  
   

Dijous, 29 de juny, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado,
de mesquemenjar                                                   

Els espaguetis vegetals o zoodles 
són una opció ràpida i fàcil per pre-
parar una amanida d’estiu ben origi-
nal! Tallarem les hortalisses en espiral 
(carbassó, pastanaga, cogombre) i 
les acompanyarem de salses i vina-
gretes amb molta personalitat.

BATUTS I GELATS DE 
FRUITA  

Dimarts, 4 de juliol, de 10.30 a 12.30 h
Tallerista: Mercè Homar, de 
mesquemenjar 
Adreçat a infants a partir de 5 anys                             

Amb la calor necessitem hidra-
tar-nos amb receptes fresques, 
nutritives, lleugeres i cremoses. En 
aquest taller donarem alternatives 
al sucre refinat i passarem un es-
tona divertida amb els més petits. 

VARIETATS LOCALS DE 
TOMÀQUETS

Dimarts, 4 de juliol, a les 19.30 h
Xerrada i tast a càrrec de 
Jordi Puig, de l’Espigall           

Des de la seva arribada d’Amèri-
ca, el tomàquet ha generat un gran 
nombre de varietats locals que s’han 
anat perdent degut a la intensifica-
ció de l’agricultura i la pèrdua de 
productors. Actualment s’estan re-
cuperant però encara són minorità-
ries als mercats malgrat que el seu 
gust, color i olor no deixen indiferent. 

ORXATES I BEGUDES 
VEGETALS    

Dijous, 6 de juliol, de 18.30 a 21.30 h
Suplement per a ingredients: 5 €
Tallerista: Maria Alcolado,
de mesquemenjar                                                   

Des de fa segles s’elaboren orxates 
i begudes vegetals amb cereals, 
fruites seques i llegums. Ara apren-
drem a preparar receptes refres-
cants i nutritives de manera casola-
na, com l’orxata de xufla, la beguda 
d’ametlles i la beguda de civada, i 
les acompanyarem d’un dolç!

E

TALLERS
INTENSIUS
inscripcions en línia
pagament amb targeta            
https://elsortidor.inscripcionscc.com/ccivic/

TAST DE VERMUTS 

Dissabte, 8 de juliol a les 12.45 h
A càrrec de Xavi Barba, d’EntreVins
 
El vermut és una beguda històri-
ca i arrelada a Catalunya que ha 
tornat a prendre protagonisme en 
els aperitius dels caps de setma-
na. Us proposem un tast guiat a la 
plaça del Sortidor. El taller finalit-
zarà amb una actuació musical a 
càrrec de Blue Birds. 

ESPAGUETIS VEGETALS 

Dijous, 13 de juliol, de 10.30 a 12.30 h
Suplement per a ingredients: 3 €
Tallerista: Mercè Homar, de mes-
quemenjar 
Adreçat a infants a partir de 5 anys.

Una manera diferent i divertida de 
menjar verdures crues és tallant-les 
en espiral. En aquest taller els dona-
rem forma d’espaguetis, tallarines o 
fideus, i prepararem diferents salses.

TEATRE                                      
 

S’ESTENEN                                        

Dimarts, 4 de juliol a les 19 h
Teatre 45’

S’estenen és, un homenatge  als 
records, a les experiències senzi-
lles, a les vides anònimes i a les 
nostres àvies. 
Cia Na Maia

EL FIL VERMELL                                        

Dimarts, 11 de juliol a les 19 h 
Teatre 80’

El fil vermell és la confrontació en-
tre una víctima i el seu botxí. Una 
víctima que s’adonarà que potser 
ja no és una víctima i un botxí que 
s’adonarà que sempre ha estat 
una víctima. 
CiaNur, companyia resident

CINEMA  A LA FRESCA                                                                     

ATRAPA LA BANDERA                                       

Dijous, 6 de juliol a les 21.30 h

Aquest film, relata la història d’en 
Richard Carson, que vol apropi-
ar-se de la Lluna i explotar-ne els 
recursos. Les úniques persones 
que poden aturar aquest pla és en 
Mike, la seva colla i el seu avi.
97’. Animació

TOP SECRET!

Dijous, 13 de juliol a les 21.30 h

Pel·lícula que narra la història de la 
famosa estrella de rock Nick Rivers 
que viatja a l’Alemanya Oriental per 
participar en un festival. Aquest 
certamen és una estratègia del 
general Streck per unir de nou les 
dues Alemanyes. De cop Nick es 
trobarà enmig d’aquesta operació.
90’. Comèdia 

POBLE-SEC SOSTENIBLE                                      
 

CONSTRUEIX UN        
MOLINET DE PAPER  

Dimecres 28, de juny a les 11h

Amb una maqueta d’un aerogene-
rador i una motxilla solar, aprendreu 
els avantatges de l’energia renova-
ble, i construireu un molí de vent. 
Activitat familiar a partir de 5 anys.
A càrrec del Programa Metropolità 
d’Educació per a la Sostenibilitat

STOP SOROLL, FEM  
SALUT 

Dimecres 28, de juny a les 
11.30h  

Sabeu quines són les causes i els 
efectes de la contaminació acústi-
ca? Aprendrem quins són els per-
judicis per a la salut. 
Activitat familiar a partir de 5 anys.
A càrrec del Programa Metropolità 
d’Educació per a la Sostenibilitat

MICROJARDINS DE 
CACTUS I CRASSES  

Dimecres, 12 de juliol a les 10.30 h

Aquest taller ens ensenyarà a disse-
nyar i tenir cura del nostre microjardí 

de cactus i altres plantes crasses.  
A càrrec del Departament d’Edu-
cació Ambiental de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

THE WAY THINGS WORK 
FEM UNA MÀQUINA 
ABSURDAMENT 
COMPLEXA  

Dimarts, 18 de juliol a les 11 h

Les coses es mouen. Unes 
cauen, altres roden, altres salten i 
altres empenyen altres coses. En 
aquest taller connectarem moltes 
coses per construir una màquina 
molt complexa que fa coses molt 
simples. Construirem una màqui-
na que funciona destruint-se. 
El taller es duu a terme en el marc 
de l’exposició The Way Things Do 
actualment a la Fundació Joan Miró. 
Activitat familiar a partir de 6 anys.
A càrrec de Serafín Álvarez i 
Carlos Carbonell.

ITINERARIS CULTURALS                               

LA FONT MÀGICA DE 
MONTJUÏC 

Dijous, 29 de juny a les 20.30 h

Visita guiada a les fonts màgiques de 
Montjuïc per veure com funcionen els 
engranatges de música, llum i color.
Inscripcions a partir del 12 de juny
A càrrec de La Fàbrica del Sol.

THE WAY THINGS DO

Divendres, 7 de juliol a les 11.30 h
Vermut d’artista

L’exposició és un homenatge a The 
Way Things Go, el film llegendari de 
Peter Fischli i David Weiss, en el marc 
del 30è aniversari de la seva creació. 
Tres instal·lacions d’artistes emergents 
i projecció de la pel·lícula del duo suís.  
A The Way Things Do, Serafín Álva-
rez, Cécile B. Evans i Daniel Jacoby 
& Yu Araki fan tres relectures de la 
mítica reacció en cadena d’objectes 
Inscripcions a partir del 12 de juny.
Visita guiada amb el cocomissari de 
la mostra Serafín Álvarez.
A càrrec de la Fundació Joan Miró

ISMAEL SMITH, LA BE-
LLESA I ELS MONSTRES  
Diumenge, 16 de juliol a les 11 h

Ismael Smith va ser molt famós a 
Catalunya durant els primers anys 

de la seva carrera, des de 1903 –
quan amb disset anys va obtenir el 
primer guardó a Barcelona– fins a 
1919 –quan va marxar a viure als Es-
tats Units on ha estat molt recone-
gut per la seva obra i concretament 
per l’extensa col·lecció d’ex-libris.
Inscripcions a partir del 3 de juliol
A càrrec del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC)

PAISATGES COMER-
CIALS DEL POBLE-SEC
 
Dimarts, 18 de juliol a les 11 h

Aquest itinerari ens explica la per-
sistència dels comerços singulars 
que només es donen a Barcelona 
(botiges de llegums cuits, baca-
llaneries, cellers especialitzats en 
vermuts...), el conflicte amb   les 
diferents models comercials i  els 
canvis experimentats a partir dels 
comerços per altres cultures. 
Inscripcions a partir del 3 de juliol
A càrrec de Museu etnològic - 
Museu de les Cultures del Món 
de Barcelona

JOAN MIRÓ. COL·LECCIÓ

Dijous, 20 de juliol a les 18 h
Visita guiada a la col·lecció de 
pintures, dibuixos, escultures i 
obres damunt paper de Joan Miró 
que s’acullen a la Fundació. 
Inscripcions a partir del 3 de juliol
A càrrec de la Fundació Joan Miró

MUHBA Refugi 307 
Dissabte, 22 de juliol en diferents 
horaris  (10.30 h - 11.15 h – 12 h – 12.45 h)
El Refugi 307 és un dels refugis an-
tiaeris construïts durant la Guerra 
Civil amb l’objectiu de protegir la 
població dels bombardejos indis-
criminats que va patir Barcelona.
Inscripcions a partir del 3 de juliol
A càrrec del Centre de Recursos 
Històrics del Poble-sec. CERHISEC
 

FESTA MAJOR 

Del 15 al 23 de juliol el Poble-sec 
està de Festa Major.

 Podeu consultar totes les activi-
tats a www.poblesec.org

A TAULA!
Cicle de cultura i gastronomia

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Els espectacles són d’entrada 
lliure i aforament limitat.  
No es permetrà l’accés a la sala 
un cop començat l’espectacle.
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
facebook/centrecivic.elsortidor
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Administrador
Ressaltat
treure. No es una activitat familiar


