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CREATIVITAT CREATIVITAT

INICIACIÓ A 
L’ESCULTURA 
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h, 
del 3 d’octubre al 28 de 
novembre (8 sessions)
Preu: 56,14 €. Suplement per 
a material: 12 € inclou fang 
refractari i eines de mà. 
No inclou la cocció de la peça.
Tallerista: Adrián Arnau 

La figura humana
En aquest taller aprendrem el pro-
cés escultòric a partir de dues pe-
ces, un relleu i una peça tridimen-
sional, a més experimentarem amb 
les tècniques bàsiques dels motllos. 
Cal portar roba que es pugui tacar. 
No cal tenir coneixements previs.

INICIACIÓ 
A LA COSTURA
Dimarts, de 19 a 21 h, 
del 3 d’octubre al 28 de 
novembre (8 sessions) 
Preu: 56,14 €
Tallerista: La Pugna

Taller de costura manual i a màqui-
na en què aprendràs a cosir crema-
lleres, botons, biaix, mitjançant la 
realització de diferents accessoris: 
un necesser, un davantal, una to-
te bag... No cal tenir coneixements 
previs. El primer dia de classe es 
parlarà del material que fa falta. 

INICIACIÓ A LA 
IL·LUSTRACIÓ 
Dijous, de 19 a 21 h, del 5 
d’octubre al 30 de novembre 
(8 sessions). Preu: 56,14 €
Tallerista: Giselle Vitali

Descobrirem el món de la il·lustració 
com a eina gràfica i protagonista en 
diferents mitjans visuals impresos i 
digitals, tals com: editorial, custo-
mització de productes, publicitat, 
moda, entre d’altres.

RECURSOS

Productes ecològics

CERÀMICA
Dijous, de 19.30 a 21.30 h, del 5 
d’octubre al 30 de novembre 
(8 sessions)
Preu: 56,14 €. Suplement per a 
material: 12 € inclou fang, òxids, 
engalbes, esmalts i cocció. 
Tallerista: Rut Oliver

AQUAREL·LA 
Dilluns, de 19 a 21 h, del 2 
d’octubre al 27 de novembre 
(9 sessions). Preu: 63,16 €
Tallerista: Mònica Custodio

TALLER DE TEATRE
Dimecres, de 19.30 
a 21.30 h, del 4 d’octubre 
al 29 de novembre (8 sessions)
Preu: 56,14 €
Tallerista: Jordi Pérez de la Cia. 
Sargantana

A través de la creació col·lectiva 
d’un muntatge teatral, s’exploraran 
les eines d’interpretació teatral, la 
construcció d’una peça en comú i 
la utilització de l’espai escènic com 
a eina d’expressió. No calen conei-
xements previs.

LA CRÍTICA   
CINEMATOGRÀFICA
Dimecres, de 19 a 21 h, 
del 4 d’octubre al 29 de novembre 
(8 sessions). Preu: 56,14 €
Tallerista: Víctor Hidalgo

L’objectiu d’aquest taller és mos-
trar a l’alumnat certes nocions bà-
siques sobre la crítica cinemato-
gràfica perquè puguin analitzar i 
escriure, però, sobretot, reflexionar 
sobre els productes audiovisuals 
que consumeixen diàriament.
 

Cuina vegetariana

Activitat en famíliaF

LA MIRADA 
FOTOGRÀFICA 
Dijous, de 19 a 21 h, del 5 
d’octubre al 30 de novembre 
(8 sessions). Preu: 56,14 € 
Tallerista: Enric de Santos 
de 12 gats/AN-FA

A través de la pràctica i la teoria fo-
togràfica aprendrem a educar l’ull 
per aconseguir una mirada pròpia 
de les grans figures de la fotogra-
fia. Els coneixements adquirits els 
aplicarem per construir un projecte 
personal. Cal tenir nocions del fun-
cionament de la càmera. El primer 
dia de classe es parlarà de les ses-
sions que es faran fora del centre. 

ITALIÀ CONVERSA
Dilluns, de 19.30 a 21 h, del 2 
d’octubre a l’11 de desembre 
Preu: 52,64 €  
Tallerista: Antonietta Vinciguerra 

Vieni a fare quattro chiacchiere con 
noi! Cal tenir coneixements previs.

ENGLISH 
CONVERSATION
Dimarts, de 20 a 21.30 h, del 3 
d’octubre al 12 de desembre
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Aileen Kelly de 
Barcelona English Garden

Don’t just wait for designated study 
time to roll around. Come and boost 
your power of the English language 
through games and conversations 
with us! We look forward to mee-
ting you! 

INICIACIÓ AL CANT
Dimecres, de 20 a 21.30 h, 
del 27 de setembre al 13 de 
desembre. Preu: 52,64 €   
Tallerista: Anna Ruggiero

RECURSOS



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

AUTODEFENSA 
PER A DONES
Dilluns, de 18.30 a 20 h, del 2 
d’octubre a l’11 de desembre
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Irene Cardona 

En aquest taller d’iniciació coneixe-
rem les diferents formes de la vio-
lència masclista i la legitimitat de de-
fensar-nos-en mitjançant tècniques 
i estratègies individuals i col·lectives 
de manera apoderadora. 

AUTODEFENSA PER 
A DONES (nivell 1)
Dilluns, de 20 a 21.30 h, del 
2 d’octubre a l’11 de desembre 
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Irene Cardona

En aquest taller treballarem per con-
solidar les tècniques físiques i la re-
cerca d’estratègies, tant individuals 
com col·lectives, per afrontar situa-
cions de violència més complexes.
Adreçat a dones que ja tinguin co-
neixements previs. 

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA
Divendres, de 19 a 20 h, del 29 
de setembre al 15 de desembre 
Preu: 35,09 €   
Tallerista: Alberto Costas

GLUTIS ABDOMINALS 
I CAMES
Dimarts, de 18 a 19.15 h, 
del 3 d’octubre al 12 de desembre
Preu: 43,86 €
Tallerista: Alberto Costas

ESTIRAMENTS 
PER A L’ESQUENA    
Dilluns, de 20 a 21.30 h, del 2 
d’octubre a l’11 de desembre 
Preu: 43,86 € 
Tallerista: Núria Satorra 

IOGA ASHTANGA 
VINYASA 
Dijous, de 9.15 a 10.30 h, del 28 
de setembre al 14 de desembre. 
Preu: 43,86 € 
Tallerista: Claudia Di Guglielmo

HATHA IOGA 
INICIACIÓ
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h, 
del 26 de setembre al 12 de 
desembre (11 sessions)
Preu: 48,25 € 
Dijous, de 19.15 a 20.30 h, 
del 28 de setembre al 14 de 
desembre
Preu: 43,86 € 
Tallerista: Viviana Fortino

HATHA IOGA 
AVANÇAT
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h, 
del 26 de setembre al 12 de 
desembre (11 sessions)
Preu: 48,25 € 
Dijous, de 20.30 a 21.45 h, 
del 28 de setembre al 14 de 
desembre
Preu: 43,86 € 
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 27 de setembre al 13 de 
desembre. Preu: 43,86 € 
Tallerista: Paolo Luvisetto

Porteu roba còmoda i una manta 
o coixí.

PILATES
Dilluns, de 9.45 a 11 h, del 2 
d’octubre a l’11 de desembre
Dilluns, de 17.45 a 19 h del 2 
d’octubre a l’11 de desembre
Dilluns, de 19 a 20.15 h, del 2 
d’octubre a l’11 de desembre
Preu: 43,86 € 
Tallerista: María Azaola

Dimecres, de 9.45 a 11 h, 
del 27 de setembre al 13 de 
desembre. Preu: 43,86 € 
Tallerista: María Azaola

Divendres, de 18 a 19 h, del 29 
de setembre al 15 de desembre
Preu: 35,09 €   
Tallerista: Alberto Costas

TAITXÍ
Dimecres, de 19 a 20.30 h, 
del 27 de setembre al 13 de 
desembre. Preu: 52,64 €
Tallerista: Ricard Fané

BALLET FITNES EN 
BARRA DINÀMICA 
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h, 
del 2 d’octubre l’11 de desembre
Preu: 35,09 € 
Tallerista: Valentina Freifeld  

Les tècniques de la dansa clàssica 
fusionades amb el fitnes ens ser-
veixen per tonificar la musculatura 
i treballar l’equilibri en barra. 

DANSA IOGA 
Dimecres, de 20.15 a 21.45 h,
del 27 de setembre al 13 de 
desembre
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Vianna Asencio

MOVIMENT 
EXPRESSIU
Dimecres, de 20.15 a 21.45 h,
del 27 de setembre al 13 de 
desembre 
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Nuria Satorra

DANSES DE LA 
POLINÈSIA 
Dimarts, de 20 a 21.30 h, del 3 
d’octubre al 12 de desembre
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Mireia Rider, de 
l’Associació Atavai Tiare

ARRELS EN 
MOVIMENT 
(dansa africana)
Dijous, de 18.30 a 20 h, del 28 
de setembre al 14 de desembre
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Lucía Bretos

EXPRESSIÓ SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ZUMBA 
Dimecres, de 18.30 a 20 h, 27 
de setembre al 13 de desembre
Preu: 52,64 € 
Tallerista: Giorvy Diaz 

SALSA         
Dijous, de 20.15 a 21.45 h, 
del 28 de setembre al 14 de 
desembre 
Preu: 52,64 €   
Tallerista: Xavier Colomer



BULLABESSA
Dimarts, 7 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El 
Peix al plat

CUINA VEGETARIANA 
DE TARDOR
Dijous, 9 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, de 
mesquemenjar

BRIOIXOS SENSE 
GLUTEN
Divendres, 10 de novembre, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 4 €
Tallerista: Jordi Bosch, de 
Mamafermenta

CUINA AMB 
FERMENTS 
VEGETALS 
Dimarts, 14 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 5 €
Tallerista: Álex Pirla (Prabhu Sukh)

TAST DE CAFÈS
Dimecres, 15 de novembre, 
de 16.30 a 18.30 h 
Preu: 9,95 €. Suplement: 3 €
Tallerista: Estefanía Coral

CURRI TAILANDÈS
Dimecres, 15 de novembre, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement: 4 €
Tallerista: Agnès Dapère

CUINA AFRICANA: 
Tanzània i Ghana
Divendres, de 18.30 a 21.30 h, 
els dies 20 i 27 d’octubre
Preu: 29,84 €. Suplement: 8 €
Tallerista: Laurier Ngilimana

OSSOS DE SANT
Dimecres, 25 d’octubre, 
de 19.30 a 21.30 h
Preu: 9,95 €. Suplement: 4 €
Tallerista: Joan Carles Pastor

TAST DE VINS 
DE PROXIMITAT
Dijous, de 19.45 a 21.15 h, del 
26 d’octubre al 16 de novembre
Preu: 29,84 €. Suplement: 15 €
Tallerista: Cèsar Matas

LA CUINA 
DELS BOLETS
Dijous, 2 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Josep Vidal

TALLER DE PA 
SENSE GLUTEN
Divendres, 3 de novembre, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 4 € 
Tallerista: Jordi Bosch, de 
Mamafermenta

FONAMENTS DE LA 
CUINA (II): EL PEIX
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, 
del 6 al 27 de novembre
Preu: 39,78 €. Suplement: 15 €
Tallerista: Anna Bozzano, d’El 
Peix al plat

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

FONAMENTS DE LA 
CUINA (I): LA CARN
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h, del 
2 al 23 d’octubre (4 sessions)
Preu: 39,78 €. Suplement: 13 €
Tallerista: Diego Molina

FERMENTS 
VEGETALS
Dimarts, 3 d’octubre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplements: 5 €
Tallerista: Álex Pirla (Prabhu Sukh)

MACARONS
Dissabte, 7 

d’octubre, de 
10.30 a 13.30 h
Preu: 14,92 €. 
Suplement: 4 €
Tallerista: 
Diego Molina

INICIACIÓ A LA CUINA 
LLATINOAMERICANA
Dimarts, 10 d’octubre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 5 €
Tallerista: Estefanía Coral

ESMORZARS 
SALUDABLES
Dimarts, 17 d’octubre, de 10 a 
12 h
Preu: 9,95 €. Suplement: 4 €
Tallerista: Sílvia Romero

CEREALS SENSE 
GLUTEN
Dijous, 19 d’octubre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado, de 
mesquemenjar

ESPECIAL SUSHI
Dijous, 16 de novembre, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Ana Sastre

REBOSTERIA 
COMPROMESA
Dimarts, 21 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 5 €
Tallerista: Judit Manuel

FONDUE I MARIDATGE 
AMB VINS
Dimecres, 22 de novembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Josep Vidal

CUINA JAPONESA 
AL WOK
Dimarts, 28 de novembre, 
de 18 a 21 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Ana Sastre

LA CUINA DE L’AVIRAM
Dilluns, 11 de desembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Diego Molina

CANELONS 
VEGETARIANS
Dimarts, 12 de desembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Maria Alcolado

TORRONS
Dimecres, 13 de desembre, 
de 18.30 a 21.30 h
Preu: 14,92 €. Suplement: 6 €
Tallerista: Carme Comas



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

TALLERS OBERTS BARCELONA

MÚSICA

TEATRE

DANSA

POBLE-SEC SOSTENIBLE

NADAL AL SORTIDOR

ITINERARIS

ESPECTACLES FAMILIARS

Cal inscripció prèvia

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

PerSpectiva

Una proposta per compartir projectes, espais, itineraris i tallers amb mira-
da de gènere. 

NOSALTRES FEM BARRI
Dissabte, 28 d’octubre, a les 10 h

Les diferents entitats, col·lectius i dones que treballen amb perspectiva de 
gènere al Poble-sec, organitzen un espai de trobada on compartir expe-
riències, enfortir la xarxa feminista al barri i visibilitzar els seus projectes, 
creant un espai de reflexió col·lectiva. 

TALLERS OBERTS BARCELONA

De divendres, 20 d’octubre al diumenge, 22 d’octubre

El col·lectiu d’artistes i artesans de Barcelona ens mostra la part més íntima 
del seu treball creatiu: el taller i el procés de creació
Més informació a tallersobertsbarcelona.cat

MÚSICA

MÚSICA>BCN Cicle de concerts
Dijous 2, 16 i 30 de novembre i 14 de desembre, a les 20 h

Us proposem fer un viatge sonor a través dels segles, un recorregut pels 
estils més representatius de la història de la música.
MÚSICA BCN és un cicle de concerts organitzat per la xarxa de Cen-
tres Cívics de Barcelona en col·laboració amb l’Escola Superior de 
Música de Catalunya – ESMUC.Activitat en famíliaF

Taller d’Adrián Arnau



POBLE-SEC SOSTENIBLE

DANSA

COLECTIVO DELOTRO
Dissabte, 11 de novembre, a les 19 h

Qui va dir “vaixell”? Aquesta peça proposa l’experiència de vida de tres 
dones que reuneixen, en les seves històries, la complexitat de les Amèriques. 
Mr. Fahrenheit. Aquesta peça  és un viatge cap a Freddie Mercury, que 
habita en la ballarina, i del que hi ha d’Isabella en aquesta figura.
A càrrec de Col·lectiu DelOtro. Companyia resident al centre cívic.

BACANTOH
Dissabte, 3 de desembre, a les 19 h

Meditacions Qui balla no necessita meditar, ja que la dansa és un estat 
meditatiu i d’autoconeixement. 
O Ultimo Jedi Proposta que ens vol apropar als sentiments que té aquest 
personatge de ficció. 
Infinite me Peça que ens apropa als conceptes de temps, d’espai i les 
dimensions.
A càrrec Col·lectiu Bacantoh. Companyia resident al centre cívic.

TANQUEM EL CICLE
Dimarts, 3 d’octubre, a les 17.30 h

Identificarem quins són els materials que utilitzem en el nostre dia a dia i pro-
posarem com reciclar-los generant nous recursos, tot respectant el planeta.
Activitat familiar a partir de 5 anys.
A càrrec del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat

L’HORT VERTICAL
Dissabte, 7 d’octubre, a les 10.30 h

En aquest taller construirem una petita peça per crear un hort vertical, plan-
tarem plantes comestibles pròpies de la tardor i descobrirem les associaci-
ons de cultiu favorables i desfavorables per potenciar la collita.
A càrrec del Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de 
Barcelona

ECONOMIA CIRCULAR
Dimarts, 10 d’octubre, a les 19.30 h

L’economia circular es fonamenta en la idea que els residus poden tornar 
a ser recursos. Com es realitza? Bàsicament en el reaprofitament de coses 
que normalment llençaríem
A càrrec de Chiara Monterotti, doctora en Arquitectura Sostenible i 
Certificadora VERDE - Xarxa La Pera

TALLER DE REPARACIÓ
Dimarts, 17 d’octubre, a les 19.30 h

Un dels reptes en ecologia és la recuperació i la reutilització dels recursos 
i matèries primeres per tal d’aconseguir el “residu zero”. En aquest taller 
aprendrem les nocions bàsiques per poder reparar petits electrodomèstics 
i aparell electrònics. 
Direcció de serveis de neteja i gestió de residus. Ecologia Urbana. 
Ajuntament de Barcelona

BULBS AL BALCÓ
Dissabte, 11 de novembre, a les 10.30 h

La tardor és època de plantar bulbs. En aquest taller aprendrem a plan-
tar-los a identificar les necessitats que tenen i a descobrir la gestió soste-
nible d’aquestes plantes que guarneixen els balcons de la ciutat. 
A càrrec del Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de 
Barcelona

TEATRE

OLIVIA & OLIVIER
Dissabte, 4 de novembre, a les 19 h

Olivia & Olivier són músics, peculiars i divertits, que toquen cada diumen-
ge en un petit teatre de París. Però, una nit el concert es torna una decla-
ració d’amor.
Companyia Majolie D.O

DE QUAN TOT FILAVA QUAN FILAVA
Dissabte, 18 de novembre, a les 19 h

De quan tot filava quan filava és una trobada el món de les dones a les 
colònies tèxtils. Una estructura que oferia seguretat a canvi de renunciar a 
certes llibertats, on hi trobem similituds amb el nostre dia a dia.
Una creació en col·lectiu de La Cuina – Laboratori de creació de cia. 
Sargantana

MEDIOCRE
Dissabte, 25 de novembre, a les 19 h

Ens colem a l’habitació d’una noia per veure-la en la intimitat. Què li passa 
quan ha de decidir entre dues possibilitats però no vol renunciar-ne a cap? 
Teatre Com un Llum. Companyia resident al centre cívic.

F



ITINERARIS 

NADAL AL SORTIDOR

COLLAGE NADALENC
Dimarts 12, de desembre, a les 19.30 h

A partir dels retalls de revistes crearem una peça única que ens permetrà 
enviar missatges personals en format de postal per regalar en aquestes 
dates especials. 
A càrrec de Mariana Mizarela del Col·lectiu d’Artistes del Poble-sec

EL CEL DEL NADAL
Dimecres, 13 de desembre, a les 17 h

Planetari digital 360º
Us heu parat a pensar què passa més enllà del nostre cel quan arriba Nadal? 
Us proposem un viatge per saber quins estels es poden observar les nits de 
Nadal, buscarem l’estel de Betlem, sabrem en quina fase es troba la lluna, i 
descobrirem quins planetes es veuen la nit de Nadal, tot fent un viatge entre 
el sol i la lluna. Activitat gratuïta per a tots els públics
A càrrec d’Explora360º

CANELONS
Dissabte, 16 de desembre, d’11 a 13 h
Suplement per a ingredients: 3 €

Taller de cuina a partir dels 5 anys 
A càrrec de Mercè Homar, de mesquemenjar

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.

EL COMERÇ DE GARUM A LA MEDITERRÀNIA
Dimarts, 26 de setembre, de 17.30 a 19 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat, i d’Isabel Lugo, historiadora 
de la gastronomia i professora de l’Escola d’Hostaleria i Turisme CETT

EL BORN. MEMÒRIES D’UN MERCAT
Dimecres, 4 d’octubre, de 17 a 19 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
A càrrec d’El Born. Centre de Cultura i Memòria

ARTS SANTA MÒNICA
Diumenge, 8 d’octubre, a les 12 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
Visita guiada a una de les exposicions temporals programades per a la data. 
A càrrec d’Arts Santa Mònica

CAFÈ D’ARTISTA
Dimecres, 18 d’octubre, a les 18.30 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
Us proposem descobrir el taller i l’espai de creació de dos artistes del 
Poble-sec. Farem un cafè tranquil i distès per apropar-nos a la seva tra-
jectòria professional. 
A càrrec d’Adriàn Arnau i Céline Robert.

RAMON PICHOT
Diumenge, 22 d’octubre, a les 11 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
Instal·lat a París a principis del segle XX, Ramon Pichot va viure l’ambient 
bohemi i artístic de Montmartre. La seva obra va anar evolucionant des del 
modernisme inicial fins al decorativisme de la segona dècada del segle XX, 
caracteritzant-se especialment pel tractament i la preeminència del color.
A càrrec del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

EL VI DE BARCELONA
Dissabte, 28 d’octubre, d’11 a 13 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre. Preu: 5 €. 
Lloc: Masia Can Calopa de Dalt (Collserola)
A càrrec de la Cooperativa l’Olivera

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC
Diumenge, 29 d’octubre, a les 11 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
En el Jardí Botànic de Barcelona pots trobar una passejada diferent en 
cada estació de l’any a través de la vegetació de les cinc regions del món 
amb clima mediterrani. 
A càrrec de l´Associació d´Amics del Jardí Botànic

VINSEUM – Museu de les cultures del vi de Catalunya

Dissabte, 4 de novembre, d’11 a 13.30 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
Preu: 5 €. Visita i taller de mostos a càrrec de VINSEUM
Lloc: Vilafranca del Penedès

ITINERARIS

F

F



ITINERARIS 

ANDY WARHOL. L’ART MECÀNIC
Diumenge 5 de novembre, a les 10 h

Inscripcions a partir de 16 d’octubre
En aquesta exposició aprofundirem en l’obra d’Andy Warhol, una obra que 
qüestiona la definició d’art i reflexiona sobre la cultura de masses i la fa-
ma. Hi trobarem les seves obres més conegudes, i també cinema, vídeo i 
disseny on l’artista es val de tècniques industrials de producció i repetició. 
A càrrec de CaixaForum Barcelona

PAISATGES COMERCIALS DEL POBLE-SEC
Dimecres, 8 de novembre, de 18.30 a 20 h

Inscripcions a partir de l’1 de setembre
La Ruta “Paisatges comercials” ens explica la persistència dels comerços 
singulars que només es donen a Barcelona (botiges de llegums cuits, ba-
callaneries, cellers especialitzats en vermuts...), el conflicte amb les dife-
rents models comercials i els canvis a partir del comerços d’altres cultures
A càrrec del Museu Etnològic – Museu de les cultures del Món de 
Barcelona

LA DRAGA. Conjunt neolític

Diumenge, 12 de novembre, a les 10 h

Inscripcions a partir de 16 d’octubre 
La Draga és un jaciment arqueològic considerat un dels més antics assen-
taments agricultors i ramaders del nord-est peninsular. 
A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya

LA DONA MODERNA. República, guerra i revolució

Dissabte, 18 de novembre, a les 11 h

Inscripcions a partir de 16 d’octubre
Durant la Segona República es materialitzaren moltes de les vindicacions 
encapçalades per les nostres pioneres des de finals del segle XIX. El dret 
a vot i la representativitat política, el divorci, la coeducació o l’avortament 
són algunes de les conquestes d’un moment en què la implicació, la poli-
tització i la lluita de les dones arribarà a nivells insòlits. Segon itinerari del 
cicle genealogies feministes. 
A càrrec d’Androna Cultura

SUMMER, EL PARADIGMA DE LA MODERNITAT
Diumenge, 3 de desembre, a les 11 h

Inscripcions a partir de 16 d’octubre
Exposició sobre el descobriment, l’exploració i l’explotació occidentals del 
Pròxim Orient antic; sobre la divulgació i promoció posteriors de les troballes 
per mitjà de la premsa, de conferències i d’exposicions i, finalment, sobre 
la recepció per part d’alguns artistes moderns, principalment surrealistes.
A càrrec de la Fundació Joan Miró

LA FORMIGA PIPA
Dissabte, 7 d’octubre, a les 12 h 

Titelles de guant i tija. Cia. La Closca
Espectacle recomanat per a infants a partir de 3 anys. 
Preu: 2,40 €

ELS CONTES DE LA LIOPARDA
Dimecres, 11 d’octubre, a les 17.30 h

Contes coeducatius. A càrrec de La Lioparda

EL ENCANTADOR DE CUENTOS
Divendres, 20 d’octubre a les 17.30 h

Contes 
VIII Festival de narració oral Un munt de mots.
A càrrec de Rubén Martínez Santana

GRESCA CASTANYERA 
Dijous, 26 d’octubre a les 17 h

Animació a la plaça
Activitat gratuïta i en col·laboració amb la Ludoteca del Poble-sec. 
Cia. deParranda

EL CIRC DEL NÚVOLS
Dissabte, 4 de novembre, a les 12 h 

Conte i circ. Cia. De Puntetes
Espectacle recomanat per a infants a partir de 3 anys. 
Preu: 2,40 €

QUÈ MENJAVA LA POBLACIÓ A L’ANTIGA 
ROMA?
Dissabte, 18 de novembre, d’11 a 13 h

Taller de cuina a partir de 5 anys.
Taller a càrrec de l’Associació Cultural Cella Vinària

PRÍNCEPS ROSES I FADES BLAVES: DE 
BRUIXES BELLES I CAVALLERS SOMIADORS
Dissabte, 25 de novembre, a les 12 h 

Contes sobre gènere, rols i coeducació
Espectacle recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
A càrrec de Laura Núñez

ACTIVITATS EN FAMÍLIA F



AGRUPACIÓ 
CICLISTA MONTJUÏC
Primer dijous de mes 
de 18 a 19.45 h
centenarigrupa@hotmail.com

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
LA FORMIGA
L’entitat organitza cursos de cas-
tellà per a persones nouvingudes i 
català per a joves de 12 a 16 anys.
934 438 207 o per correu a 
info@laformiga.org
laformiga.org

AVERLASAILAS, 
teatre de lo possible
averlasailas@gmail.com

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

ENTITATS AL SORTIDOR

CORAL INFANTIL 
XEMENEIA AMUNT
615 022 234 Míriam López - 
xemeneia.amunt@gmail.com

CORALINES
Tots els dimarts a les 20 h 
al centre

CÚRCUMA, 
creació i acció amb 
perspectiva de gènere
670 587 032 o 
ass.curcuma@gmail.com

ESCACS 
COMTAL CLUB
dimarts de 19.45 a 21.30 h i 
dissabtes d’11.30 a 13.30 h.

comtalescacs@gmail.com 
o presencialment els dimarts o els 
dissabtes.

GEGANTERS 
I GRALLERS 
DEL POBLE-SEC 
661 565 295 o 
gegants@poblesec.org 
gegantspoblesec.cat

LA TRIBU CANALLA
Tots els dilluns de 17 a 19 h al 
centre

Espai de criança per a infants me-
nors de 2 anys. 

MARE LILA
Servei d’acompanyament a la ma-
ternitat  vanesaibernon@gmail.com 

RAYUELA TEATRE 
I DANSA
rayuela.teatrodanza@gmail.com

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

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. 

SUPORT 
A LA CREACIÓ
El Centre Cívic El Sortidor ofereix 
sales d’assaig en format de resi-
dències artístiques.

BALANDRA
Convocatòria de residències d’arts 
escèniques 
Termini de presentació des de l’1 de 
setembre fins al 29 d’octubre. 
Podeu consultar-ne les bases a: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
elsortidor

CICLE GÈNERE, 
EDUCACIÓ I CRIANÇA 
AL POBLE-SEC
A càrrec de l’etnogràfica, antropo-
logia per a la transformació social
Per a més informació: 
letnografica.org 

RECAPTE D’ALIMENTS 
Del divendres, 1 de desembre, 
al dijous 5 de gener, 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

A càrrec de Coordinadora d’entitats 
del Poble-sec

RECOLLIDA DE 
JOGUINES NOVES
A càrrec de Coordinadora d’entitats 
del Poble-sec

XXVII MERCAT 
D’INTERCANVI 
TROCASEC
Diumenge, 19 de novembre, 
de 10 a 14 h

A càrrec de Trocasec 
trocasec.barripoblesec.org

III MERCAT 
INTERCANVI 
TROCANADAL
Diumenge, 17 de desembre, 
de 10 a 14 h

A càrrec de Trocasec 
trocasec.barripoblesec.org

PROGRAMACIÓ DE LES ENTITATS 

CONCERT CORAL 
Dijous, 21 de desembre, 
a les 20 h

A càrrec de la coral infantil Xemene-
ia Amunt del Poble-sec



AGENDA

SETEMBRE

Divendres, 1 10 h  Inici inscripcions

Dimarts, 26 17.30 h El comerç de garum a la Mediterrània.
  Museu d’Història de Barcelona Itinerari 

Dissabte, 30  10è aniversari A taula! 
  Cicle de Cultura i Gastronomia

OCTUBRE

Dimarts, 3 17.30 h  Tanquem el cicle Taller

Dimecres, 4 17 h El Born. Memòries d’un Mercat.  Itinerari

Dissabte, 7 10.30 h L’hort vertical Taller

Dissabte, 7 12 h La formiga Pipa Espectacle
  Cia La Closca familiar

Diumenge, 8  12 h Col·lecció temporal Itinerari
  Arts Santa Mònica 

Dimarts, 10 19.30 h Economia circular Taller

Dimecres, 11 17.30 h Els contes de la lioparda Contes

Dimarts, 17 19.30 h Taller de reparació Taller

Dimecres, 18 18.30 h Cafè d’artista.  Itinerari
  Col·lectiu artistes del Poble-sec 

Divendres, 20 17.30 h El encantador de cuentos Contes
  Festival Un Munt de Mots 

Del divendres 20 Diferents
al diumenge 22  horaris Tallers Oberts Barcelona

Diumenge, 22 11 h Ramon Pichot. MNAC Itinerari

Dijous, 26 17 h Gresca Castanyera Animació 
   a la plaça

Dissabte, 28 10 h Nosaltres fem barri Perspectiva

Dissabte, 28 11h El vi de Barcelona Itinerari
  Cooperativa l’Olivera 

Diumenge, 29 11 h Visita al Jardí Botànic. Itinerari
  Associació d’Amics del Jardí Botànic 
 

NOVEMBRE

Dijous, 2 20 h música>bcn Concert

Dissabte, 4 11 h VINSEUM  Itinerari
  Museu de les cultures del vi de Catalunya

Dissabte, 4 12 h El circ dels núvols Espectacle
  Cia de Puntetes familiar

Dissabte, 4 19 h Olivia & Olivier Teatre

Diumenge, 5  10 h Andy Warhol. L’art mecànic. Itinerari
  CaixaForum Barcelona 

Dimecres, 8 18.30 h Paisatges comercials del Poble-sec Itinerari

Dissabte, 11 10.30 h Bulbs al balcó Taller

Dissabte, 11 19 h Nit doble Colectivo Delotro Balandra
  Colectivo Delotro Dansa

Diumenge, 12 10 h La Draga. Conjunt neolític Itinerari
  Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Dijous, 16 20 h música>bcn Concert

Dissabte, 18 11 h La dona moderna.  Itinerari
  República, guerra i revolució 

Dissabte,18 19 h De quan tot filava quan filava. Teatre
  Col·lectiu de La Cuina – Laboratori 
  de creació de cia. Sargantana  

Dissabte, 25 19 h Mediocre. Balandra
  Teatre com un llum teatre

Dissabte, 25 12 h Prínceps, roses i fades blaves:  Contes
  de bruixes belles i cavallers somiadors 

Dijous, 30 20 h música>bcn Concert

DESEMBRE

Dissabte, 2 19 h Bacantoh Balandra
   Dansa

Diumenge,3  11 h Summer, el paradigma  Itinerari
  de la Modernitat.
  Fundació Joan Miró. 

Dimecres, 13 17 h El cel del Nadal Activitat
  Planetari 360º en família

Dijous, 14 20 h música>bcn Concert



CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

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

INSCRIPCIONS

A partir del divendres 1 de setembre, 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: 10 setmanes, tret que se n’indiqui una altra. 
Data d’inici: setmana del 26 de setembre, 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

Districte de
Sants-Montjuïc 


