CASINET D’HOSTAFRANCS

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

ESPECTACLES

LA FORMIGA PIPA
Dissabte 7 d’octubre, a les 12 h
Titelles de guant i tija
Cia. La Closca
Un matí, la formiga Pipa decideix
escapar-se del formiguer i viure
una aventura. La Misto, una cuca
de llum, li proposa anar a jugar però
pel camí es perd i la Pipa es queda
tota sola. Caminant, ensopega amb
el Palet, un insecte pal amb el qual
aconsegueix jugar i fins i tot cantar.
Aviat es fa fosc i la Pipa passa la
seva primera nit fora del formiguer;
veu estrelles, aranyes fent teranyines, sent un mussol... i descobreix
que de nit, hi ha tot un món que
desconeixia. L’endemà descobreix
el pa de formiga i, convençuda que
les seves companyes i la reina no
han tastat mai res tan bo, torna al
formiguer. A partir de 3 anys.

ELS CONTES
DE LA LIOPARDA
Dimecres 11 d’octubre,
a les 17,30 h
Contes coeducatius
A càrrec de La Lioparda
A través de la representació dramatitzada dels contes Cua de sirena, Tulipa i Piratrans Carabarco ens
capbussarem de la mà d’en Roc,
desitjarem amb la Gabriela i navegarem els mars de Piratrans. Tot
per endinsar-nos en les experiències “trans” d’aquests tres personatges i poder tractar la transsexualitat
amb la canalla i la família de la manera més divertida i tendra.
Activitat gratuïta inclosa en el cicle
generació, educació i criança de L’Etnogràfica, antropologia per a la transformació social. A partir de 4 anys.

Contes. A càrrec de Rubén Martínez Santana
El Rubén és un escriptor i compositor que explica i canta contes. És
L’encantador de contes! Les històries que ens porta són divertides,
les podem cantar i explicar. Per què
l’àvia Dolenta és tan dolenta? Què fa
l’Olau el víking a la seva banyera? Qui
guanyarà la carrera dels Set Caragols? No us perdeu les respostes en
un dia ple de narracions i vivències.
Activitat gratuïta. A partir de 4 anys.
Espectacle inclòs en el VIII Festival
de narració oral Un munt de mots.

GRESCA CASTANYERA
Dijous 26 d’octubre, a les 17 h
Animació a la plaça
Cia. deParranda
La nostra taverneta us ofereix un
menú de castanyada. El Kumandu
Kastanya recuperarà la recepta dels
panellets i l’amor a les castanyes i
moniatos. Activitat gratuïta i en col·
laboració amb la Ludoteca del Poble-sec.

EL CIRC DELS NÚVOLS
Dissabte 4 de novembre,
a les 12 h
Conte i circ. Cia. De Puntetes
Avui a la tarda a l’esplanada de rere
les cases fan circ. Plou, però el tiet
hi porta la Rita. Quines ganes que
tenen de veure què passa sota la
carpa màgica que s’ha instal·lat a
prop de casa! Però… l’espectacle
no comença! Busquen la trapezista que s’ha enfilat tan amunt que
ni la veuen! La Rita, igualment feliç, espera impacient somniant les
sorpreses que li esperen. A partir
de 3 anys.

EL ENCANTADOR
DE CUENTOS

PRÍNCEPS ROSES
I FADES BLAVES:
DE BRUIXES BELLES I
CAVALLERS SOMIADORS

Divendres 20 d’octubre,
a les 17.30 h

Dissabte 25 de novembre,
a les 12 h

Contes sobre gènere, rols i coeducació. A càrrec de Laura Núñez
Propiciarem un espai de reflexió sobre els estereotips que els infants
tenen sobre el tema del gènere a
partir del treball de dos contes que
qüestionen els seus arquetips més
comuns. El plantejament de l’activitat és realçar les diferents capacitats que tenim els éssers humans
sense caure en la divisió clàssica
del rol masculí o femení i oferir a l’infant la possibilitat d’imaginar altres
històries on la por, la valentia, la bellesa o la rebel·lia no corresponen a
cap gènere en concret o en formen
part de tots dos. A partir de 5 anys.
Activitat gratuïta inclosa al cicle Gènere, Educació i Criança al Poblesec, de L’Etnogràfica, Antropologia
per a la transformació social.

EL CEL DE NADAL
Dimecres 13 de desembre,
a les 17 h
Planetari digital 360º
A càrrec d’Explora360º
Us heu aturat 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.
TALLERS

QUÈ MENJAVA
LA POBLACIÓ A
L’ANTIGA ROMA?

ESPECTACLES

Dissabte 18 de novembre,
d’11 a 13 h

Diumenge 29 d’octubre
a les 12 h

Associació Cultural Cella Vinària
Coneixem com vivien els emperadors, la noblesa i els patricis, però
què menjaven i bevien la resta d’habitants a l’antiga Roma? En aquesta
activitat dinamitzada es podran tocar, olorar, veure i tastar una gran varietat de productes naturals i en cru,
i també conèixer diferents receptes,
mentre parlem sobre els tipus de
cocció, els estris necessaris i sobre aliments encara desconeguts
per la societat romana de fa 2000
anys. A partir de 5 anys.

Cia. Tanka Companyia de Teatre
A la botigueta de l’Amàlia s’hi ven de
tot: verdures, cafè, llegums a granel,
pots de conserva, productes gurmet, begudes, roba, complements,
electrodomèstics i allò que no t’imaginaries mai que es pot comprar en
un mateix establiment. Atreveix-te a
entrar a la seva botiga màgica i diverteix-te aprenent els drets i deures
dels consumidors per convertir-te
en un comprador amb superpoders!
Les situacions més inversemblants
d’aquest espectacle estan basades
en fets reals. A partir de 6 anys.

TALLER DE NADAL:
CANELONS
Dissabte 16 de desembre,
d’11 a 13 h
A càrrec de Mercè Homar de
mesquemenjar
Ens posarem els davantals i deixarem que els petits reconeguin i experimentin textures, colors, olors i
sabors. L’objectiu és que els infants
adquireixin hàbits saludables d’una
manera amena i divertida. Entre tots,
elaborarem uns canelons vegetals
que ens faran llepar-nos els dits!
A partir de 5 anys. Suplement per a
ingredients: 3 €

LA BOTIGUETA

LA RATETA QUE
ESCOMBRAVA
L’ESCALETA
Diumenge 26 de novembre
a les 12 h
Cia. Festuc Teatre
La RATETA es queixava d’una vida
avorrida i plena de monotonia, poc
s’esperava que un llacet li revolucionés el dia de la manera en què
ho va fer. A partir d’aquí un seguit
de pretendents intentaran seduir-la
per poder-s’hi casar. “Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta…” Per
a tota la família.

TANQUEM EL CICLE

L’HORT
DE CAN PITROS

Dimarts 3 d’octubre, a
les17.30h

Dijous 28 de desembre
a les 12 h

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

Cia. La Guilla Teatre
Els senyors Pitrocs tenen l’hort
amb les fruites, verdures i hortalisses més gustoses de tota la comarca. Quan porten els seus productes
al mercat tothom els vol comprar.
Però des de fa temps tenen un petit problema de difícil solució: els

ocells els fan malbé part de la seva
producció. A partir de 3 anys.
En el marc del programa d’activitats
Pau sense treva 2017-2018.

ELS TRES PORQUETS
ES CAGUEN DE POR
Divendres 29 de desembre a
les 12 h
Cia. Samfaina de Colors
El llop ferotge ha fugit amb la cua
entre les cames. Però els tres porquets tenen por. I si els porquets tenen por són més fàcils d’atrapar. El
llop ho sap i, per això, torna per menjar-se’ls d’una vegada per sempre.
Podran els tres porquets vèncer la
por per enfrontar-se al llop? Potser
els haurem de donar un cop de mà.
Ens hi ajudeu? Per a tota la família.

DRAPS
Dissabte 30 de desembre
a les 12 h
Cia. La Guilla Teatre
Tots aquells contes que volen pel
nostre cap els hem posat dins d’un
carretó, i camina que caminaràs, us
els farem arribar. Un viatge al món
dels insectes, escarabats, vespes,
aranyes, libèl·lules… i moltes altres
bestioles que ajudaran la nostra
protagonista. A partir de 2 anys.

TALLERS

ROBÒTICA
Del 3 d’octubre al 16 de
desembre
Robòtica educativa amb LEGO
Crea el teu propi robot
Dm. de 17.30 a 18.30 h
(de 6 a 9 anys), dm. de 18.30 a
19.30 h (de 9 a 12 anys) i ds.
de 10.30 a 12.00 h (familiar)
Lloc: CC Cotxeres, carrer de Sants,
79. De 6 a 12 anys.
Consulteu-ne preu a
www.cotxeres-casinet.org

Centres Cívics
de Sants-Montjuïc

ACTIVITATS
EN FAMÍLIA
Setembre - Desembre 2017
CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge - Sala Pepita
Casanellas
CC Casinet d’Hostafrancs
CC Albareda

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE - SALA PEPITA CASANELLAS

TALLERS EN FAMÍLIA

ESPECTACLES EN FAMÍLIA

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL PER A
NADONS

COMPON I TOCA
DE PEUS A TERRA!

Dimarts del 3 d’octubre al
5 de desembre, de 16.15 a 17.15 h
Nadons (0-12 mesos)
Preu: 32,19 €

MÚSICA PER ALS
MÉS PETITS
Grup 1: dilluns del 2 d’octubre
al 4 de desembre,
de 16.45 a 17.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Grup 2: dimarts, del 3 d’octubre
al 5 de desembre, de 17.45 a
18.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Per a infants de 16 mesos
a 3 anys

CREIXENT
AMB MÚSICA
Dilluns del 2 d’octubre al
4 de desembre de 18 a 19 h
Per a infants de 3 anys a 6 anys
Preu: 32,19 €/ infant

DANSA AMB ELS
MÉS PETITS
Dijous del 28 de setembre al 14
de desembre, de 17 a 18 h
Per a infants des que caminen,
fins als 3 anys
Preu: 32,19 €/ infant

Divendres 29 de setembre,
a les 18 h
A càrrec de Musicològics
T’imagines compondre una cançó
només passejant? Com seria tocar
la bateria saltant? Podries tocar el
teu tema favorit amb els dits dels
peus? Nosaltres n’estem convençuts. Portarem un aparell que ens
permetrà fer música i caminar o saltar a la vegada. Vine i toca de peus a
terra i sobretot, diverteix-te. A partir
de 4 anys.

GRAVEM LA TARDOR!
Divendres 27 d’octubre,
a les 18 h
A càrrec de Biribotis
Som a la tardor i volem torrar castanyes. Els arbres es tenyeixen de
grocs, ocres o vermells i es despullen per rebre el fred de l’hivern. Il·
lustrem-ho! I la millor manera de ferho és amb un tòrcul. És una eina
molt especial amb la qual podrem
fer autèntics monotips i iniciar-nos
en les tècniques de gravat. Ens convertirem en uns petits grans mestres de l’obra gràfica. A partir de 4
anys.

AMIGOO
Dissabte 4 de novembre,
a les 17.30 h
Espectacle de circ
Cia. Mumusic Circus
Un home i una dona. Un circ entre
dos. Fragments de la seva vida. I
un contrabaix. Un circ personal que
explora les acrobàcies, la música i
la manipulació del cos i dels objectes a través del moviment. Circ,
dansa, teatre i música en viu. Per a
tots els públics. Aquest espectacle
forma part del circuit Barcelona Districte Cultural.

MOBILUS
Dissabte 18 de novembre,
a les 17.30 h
Cia. Addaura
Espectacle de teatre visual amb màgia, dansa, titelles, ombres, llum negra
i circ inspirat en l’obra de l’artista nordamericà Alexander Calder. Una explosió
creativa en moviment. El grup neix de la
inquietud d’exploració i experimentació
entre la fusió de diferents disciplines
escèniques: la màgia, el teatre, la dansa, els titelles, el circ, la llum negra o les
ombres. Tot aquest combinat dona com
a resultat la definició més clara del que
fa la companyia: teatre visual. Per a tots
públics. Aquest espectacle forma part
del circuit Barcelona Districte Cultural.

ESTAMPEM UN
PLANETA PER A LA
TRAVESSA GALÀCTICA
Divendres 24 de novembre,
a les 18 h
A càrrec de Pintampon
Viatjarem per la galàxia, passant per
planetes, esquivant meteorits i guaitant estrelles, tot acompanyant la Bebop, una alienígena que ha arribat a
la Terra i vol tornar al seu planeta. Cadascun dels participants s’imaginarà i estamparà un planeta per poblar
aquesta galàxia que està força buida.
3, 2, 1, qui s’anima al viatge galàctic?
A partir de 4 anys.

FARISTOLITIS
Dissabte 2 de desembre,
a les 17.30 h
Brossa Quartet i Jordi Bertran
El Quartet Brossa, un quartet de corda amb ganes de tenir sempre noves
experiències, coincideix dalt de l’escenari amb l’univers poètic i sensible
del reconegut titellaire Jordi Bertran. El
diàleg entre titelles de fil i instruments
de corda generarà escenes imprevistes, personatges estrafolaris, instants
evocadors i estones d’embadalida diversió per a tots els públics. Aquest
concert forma part del circuit Barcelona Districte Cultural.

TALLER IOGA
POSTPART
AMB NADONS

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Casa del Rellotge.
Preu trimestre: 38,60 €

Diumenge 8 d’octubre,
a les 12 h

El ioga per al postpart és un espai
de trobada amb el teu nadó i per
enfortir el cos després del part.
Per a dones amb infants fins als
7 mesos.

FESTA DE LA
CASTANYADA
Divendres 27 d’octubre,
a les 18 h, al
Centre Cívic Casa del Rellotge
(Jardins de can Farrero)
En cas de mal temps la festa es
traslladarà a la Sala Pepita Casanellas.
Organització: Ludoteca Casa
dels Colors i Centre Cívic Casa
del Rellotge. Amb la col·laboració
de Diables de Port.

TRIACONTES
Teatre
A càrrec de la Cia. deParranda
Els deParranda han solucionat
aquella angoixa que feia la pregunta ‘Quin conte farem avui?’ amb un
invent ben ingeniós: ‘El Triacontes’.
Es tracta d’una ruleta que es fa rodar i que aporta emoció a l’hora
de decidir quin conte s’explicarà
aquella nit perquè es fa el que indica la fletxa! Contes llargs, contes
curts, contes amb poema, contes
amb pallassos, contes amb missatge, contes esbojarrats, un munt de
contes.
Per a tota la família.

PIANISSIMO CIRCUS
Diumenge 5 de novembre,
a les 12 h
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 parteix
de l’excusa de la interpretació d’un
tema musical o coreogràfic. Música en directe, coreografies i grans
dosis d’humor. A partir de 3 anys.

TALLER FAMILIAR
Diumenge 19 de novembre,
a les 11 h
Taller familiar + espectacles
A càrrec de la Cia. BRODAS
BROSS + espectacles: BRODAS
JUNIOR 1.1 a càrrec de Brodas
Junior i A TO A a càrrec d’Aina
Lanas i Arias Fernández.
Activitats emmarcades dins la programació de Camins de Creació
realitzades pel Festival HOP 2017.
Un espai obert a infants, joves i
adults que vulguin compartir, passar- s’ho bé ballant o veient espectacles de danses urbanes.
Activitat gratuïta. A partir de 7 anys.

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 presencial, trucant al telèfon del centre o en línia. El període d’inscripció comença
15 dies abans de l’activitat. Places limitades. Els infants hauran de venir
acompanyats 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

EL LLOP I LES SET
CABRETES,
un musical amb molt
de conte

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

Diumenge 3 de desembre,
a les 12 h

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

Musical
A càrrec de la Cia. T- Gràcia
“Obriu, obriu cabretes, la mare és
aquí. Obriu sense cap por, sóc la
mare i no el Sr. Llop...” Aquesta és
la contrasenya que la Sra. Cabra ha
de dir a les set cabretes cada cop
que arriba a casa, i els ha d’ensenyar la poteta per sota de la porta. Des que pel bosc hi corre el Sr.
Llop, ha ocasionat desperfectes a
casa del germà petit dels tres porquets... El pobre Sr. Llop té gana i
està disposat a fer qualsevol cosa, i
la Gallineta dels Ous d’Or, i el Mirall
Màgic de la Madrastra de la Blancaneus el volen ajudar. Aconseguirà el
Sr. Llop menjar-se les set cabretes?
Per a tota la família.

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

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc
Nou taller

