
Districte de
Sants-Montjuïc 

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

TALLERS

EL BERENAR 
DE LES ABELLES
Dimecres 25 d’abril, 
a partir de les 17 h

Activitat a la plaça. 
A partir de 5 anys.
Aquest any Sant Jordi té un convi·
dat especial, les abelles. La plaça 
es convertirà en un espai de cre·
ació dedicat a l’apicultura. Es fa·
rà un berenar amb receptes amb 
mel i pol·len per agafar forces i pol·
linitzar el Poble·sec de dalt a baix. 

DANSA CREATIVA
Dissabte 28 d’abril, a les 12 h

Activitat del Dia internacional de la 
Dansa.
A partir de 6 anys.
A càrrec de l’Associació El Mirall
L’expressió artística té com a eines 
bàsiques el moviment natural i es·
pontani del cos i l’exploració dels 
elements de la dansa. Està especi·
alment recomanada per als infants 
perquè els ajuda a expressar ide·
es, emocions i a tenir més conei·
xement d’ells mateixos. 

PÍCNIC SALUDABLE 
Dissabte 5 de maig, a les 11 h

A partir de 5 anys.
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Mercè Homar
Taller participatiu i dinàmic dirigit a 
tothom, tant si ets vegetarià com 
si no ho ets. Es donaran idees a 
les famílies per elaborar, de manera 
conjunta, receptes divertides amb 
aliments d’origen vegetal. S’utilit·
zaran aliments de temporada, pro·
ximitat, ecològics i saludables per 
incorporar a la dieta infantil. 

DORAYAKI JAPONÈS
Dissabte 26 de maig, 
de 10.30 a 12.30 h

A partir de 5 anys.
Suplement per a ingredients: 3 €
A càrrec de Miho Miyata
Els dorayakis, els pastissets pre·
ferits d’un dels personatges més 
coneguts del món del manga ja·
ponès, han arribat a A taula!. En 
aquest taller aprendreu a fer·los 
conjuntament amb tota la família. 
N’elaborareu la massa i descobri·
reu els secrets del farcit que els fa 
tan especials. 

ACTIVITATS EN FAMILIA

CIRC A LA PLAÇA

CIDADES
Dimecres 9 de maig, 
a les 17.15 h

Circ contemporani de petit format 
Produït pel Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel i l’Institut de 
Cultura de Barcelona – ICUB. Ar-
tistes: Les Tortugues 
Quatre éssers solitaris que somi·
en en altres ciutats, que fugen de 
la seva realitat, que busquen una 
sortida. Quatre éssers que es re·
fugien en un espai al mig del no 
res. Potser és un retrobament, o un 
déja·vu; el cas és que aquest indret 
s’omple de memòries, de records 
i d’anhels, de somnis desvetllats i 
de ciutats desitjades. Cidades és 
un poema de circ contemporani 
que explora la relació entre el cos 
i el record.

TALLER DE CIRC
Dimecres 16 de maig, 
a les 17 h

A càrrec de Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel
Per tenir un primer contacte amb 
les tècniques de circ i el moviment 
físic a través del joc. Malabars, 
equilibris i monocicles no tindran 
secrets.

INFORMACIÓ

El preu dels espectacles és de 2,40 euros per persona, tret que s’indiqui el 
contrari. No es permetrà l’accés a la sala un cop començat l’espectacle.

Al Centre Cultural Albareda, l’entrada a les activitats és gratuïta. Cal ins·
criure’s prèviament de manera presencial, trucant al telèfon 934 433 719 
o en línia (https://albareda.inscripcionscc.com). Es poden reservar fins a 
dues entrades per persona per als tallers familiars i fins a cinc entrades 
per als espectacles en família. Aforament limitat. Les reserves es podran 
fer a partir de quinze dies abans de la data de l’activitat. Les inscripcions 
als tallers per a infants i tallers familiars han de fer·les el pare, la mare o el 
tutor legal de l’infant. Els infants hauran de venir acompanyats d’un adult 
(gratuït per a l’adult acompanyant).
L’entrada a les activitats del Centre Cívic El Sortidor és gratuïta. Cal ins·
criure’s prèviament al centre, per telèfon o per correu electrònic. El paga·
ment del suplement per a ingredients es farà el mateix dia de la inscripció 
en cas presencial o el dia de l’activitat en cas de reserva en línia. 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.

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, 64, 121, D20, D40, H14 i V11
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, V3, V5, V11, H12, H14, 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, D40, V5 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
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ALBAREDALPARC: 
CELEBREM 
SANT JORDI!
Dissabte 21 d’abril, 
al Parc de les Tres Xemeneies

11 h Il·lustrem cançons

A càrrec del Departament educa-
tiu de la Fundació Miró
En aquest taller, proposem a les fa·
mílies que escullin una cançó po·
pular del repertori dels Penguins i 
amb un seguit de recursos plàstics 
i la seva creativitat la converteixin 
en un text il·lustrat o llibre d’artista. 

12 h Concert familiar 
amb The Penguins

“Reggae Per Xics” és la proposta 
adreçada al públic infantil i famili·
ar de la banda The Penguins. Can·
çons populars i tradicionals del re·
pertori català passades pel sedàs 
del ritmes jamaicans, un sedàs que 
sacsegen amb tanta energia i au·
tenticitat que fan vibrar petits i no 
tan petits. Aquest espectacle forma 
part del circuït Barcelona Districte 
Cultural.

PINTA COM UN 
ARTISTA: PAUL KLEE
Divendres 11 de maig, 
a les 18 h 

Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec de Biribotis
A l’artista Paul Klee se’l va incloure 
entre els surrealistes, abstractes i 
expressionistes però una cosa 
l’unia en totes les seves vessants 
artístiques: el domini del color en 
totes les textures i tonalitats. Klee 
treballava amb oli, aquarel·la, tin·
ta i altres materials, generalment 
combinant·los en un sol treball. Els 
seus quadres sovint al·ludeixen a 
la poesia, la música i els somnis, 
i, de vegades, inclouen paraules o 
notes musicals. 

EL HIJO 
DEL GRÚFALO
Dissabte 26 de maig, 
a les 17.30 h

Recomanat de 3 a 6 anys. Text en 
castellà. Durada: 30 minuts
Cia. Méli-Mélo
El Grúfal va advertir el seu fill que 
no s’havia d’endinsar al bosc, per·
què si no el Gran Ratolí malvat el 
perseguiria, però la seva curiositat 
no té límits. La Cia. Méli·Mélo porta 
aquest clàssic de la literatura infan·
til sobre la por i l’aventura a escena 
a través del teatre físic, màscares, 
titelles i ombres xineses.

EL FARCELL DE 
JOCS GEGANTS!
Divendres 1 de juny,
 a les 17.30 h 
Plaça de les Hortes 
de Sant Bertran

Animació per a infants a partir de 
4 anys.
A càrrec de Fefe i Companyia.
Una cinquantena de jocs de fusta 
muntats sobre taules i a terra, que 
recorden aquells jocs amb què ju·
gaven els nostres pares i avis. Vols 
venir a provar·los? Vine i participa! 
Jugaràs a bitlles, corda, billars, xan·
ques, laberints, curses de sacs, la 
granota, la xarranca, peixera de pei·
xos i molts més.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

TALLERS

ESCACS INFANTIL 
MITJÀ
Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 52 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

ESCACS INFANTIL 
AVANÇAT
Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 52 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

DANSA CLÀSSICA 
INFANTIL
Dilluns, de 16.45 a 17.30 h 
(4·5 anys) nivell 0 (10 s.)
Casinet (estudi), 35,63 €
Professora: Elise Lummis

ESPECTACLES

CONTES DEL CEL    
Diumenge 29 d’abril, a les 12 h
Espectacle Familiar

A partir de 3 anys.
Cia. Xirriquiteula  
Els actors viuran i escenificaran tres 
contes. Els seus protagonistes són 
un núvol que no sap on anar a plou·
re, una lluna juganera i coqueta que 
vol ser tastada per els animals i un 
sol que ha decidit fer festa i no sortir 
a il·luminar i escalfar la terra. 

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

UPSIDE DOWN 
& INSIDE OUT
Diumenge 15 d’abril, a les 12 h

Per a tota la família.
Circ a càrrec de la Cia. Akro 
Kraks
Dos cavallers anglesos (ho són de 
veritat?) treuen sorpreses del bar·
ret. Una extravagància de mitja 
hora d’acrobàcia, clown, contorsi·
onisme i malabars.

TOTHOM A BALLAR!
Diumenge 29 d’abril, a les 12 h 

Per a tota la família.
Taller obert de dansa amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa 
(DID) a càrrec de Linn Johans-
son.
Volem celebrar el Dia internacional 
de la Dansa, prenent consciència 
del nostre cos i passar·ho bé ba·
llant col·lectivament. Animeu·vos!

ANDREINA 
Y GERVASIO
Diumenge 13 de maig, 
a les 12 h

Per a tota la família.
Teatre circ a càrrec de la Cia. To-
dozancos
Un titellaire comença a manipu·
lar el seu titella en la seva clàssica 
funció, i de sobte...zas! Els fils es 
deixen anar.

2d2
Diumenge 27 de maig, 
a les 12 h

Per a tota la família.
Circ a càrrec de la Cia. Panetto-
ne Brothers
La comèdia de la vida i el circ con·
temporani en estat pur amenitzat 
amb un toc de comicitat.

“TRASH" o LA 
POUBELLE PLUS 
BELLE
Diumenge 10 de juny, 
a les 12 h

Per a tota la família.
Teatre gestual i titelles a càrrec 
de la Cia. Zero en Conducta
Poubelle és una bosseta de bros·
sa que sempre va somiar amb ser 
una estrella. Una bossa d’escom·
braries és i serà sempre una bossa 
d’escombraries. Poubelle accep·
tarà el seu destí en aquesta comè·
dia tràgica molt còmica, en la qual 
cantarà abans que arribi el pròxim 
camió de les escombraries.

A la primavera sortim al jardí, a 
l’exterior de la Sala. En cas de 
pluja, les sessions es faran a l’in-
terior. Tots els espectacles són 
gratuïts.

CASINET D’HOSTAFRANCS  SALA PEPITA CASANELLAS


